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Conferència MacLuhan Galaxy Barcelona 2011 

Del 23 al 25 de maig de 2011 tindrà lloc a Barcelona aquest esdeveniment, organitzat 

per l’IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la Universitat Oberta de Catalunya y 

la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboración del 

CCCB Lab, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 

McLuhan Galaxy. Understandig Media, today (Entendre els mitjans de comunicació 

avui en dia) és el títol de la conferència, que té com a objectiu principal “analitzar des 

d’una perspectiva mcluhaniana la realitat actual de l’ecosistema de mitjans i altres 

temàtiques afins al pensador canadenc, des de la crisi global fins a l’educació.” 

Entre els ponents confirmats trobem a Manuel Castells, Eric McLuhan, Derrick de 

Kerckhove, Robert K. Logan, Alejandro Piscitelli o Javier Echeverría. Aquí podeu 

consultar el programa preliminar i la distribució de les diferents sessions. 

Aquestes sessions es desenvoluparan en dos blocs: conferències científiques amb 

presentació de comunicacions, dirigides als acadèmics, i taules rodones obertes a tot 

el públic amb transmissió en streaming. L’esdeveniment científic serà totalment en 

anglès i les conferències obertes comptaran amb servei de traducció simultània. 

Podeu seguir la informació relacionada a la pàgina web, en el bloc McLuhan Galaxy 

d’Alex Kuskis, a Facebook i Twitter: #mcluhanBCN11. 
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