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Edgeryders Conference
http://edgeryders.ppa.coe.int/conference/
Del 14 al 17 de juny se celebra en el Consell d’Europa, a Estrasburg, la primera
conferència de Edgeryders: ‘Living on the Edge’. L’esdeveniment forma part d'un
treball en xarxa desenvolupat durant mesos a través de la plataforma web que
agrupa els participants. La comunitat de Edgeryders se centra en diversos temes
però amb un vincle comú: la transició cap al futur de la ciutadania mundial en
general i de la comunitat europea en particular. Joves d’arreu d’Europa contacten a
Edgeryders per compartir els seus coneixements i experiències entorn a l'evolució
del model de vida del demà.
La comunitat té un caràcter inspiracional i recorre una llarga cua de temàtiques
organitzades per missions. La resistència, la sostenibilitat o l'activisme són part dels
temes que es tracten a la plataforma, que tindrà en aquesta trobada un estímul
més gran per continuar el seu treball. La comunitat està formada per investigadors,
emprenedors i ciutadans que estan treballant en aquest nou model de transició que
ha d'inspirar les polítiques públiques de les pròximes dècades.
A la trobada es combinen les conferències, durant els dos primers dies, i les
unconferences amb un caràcter més disruptiu i com a punt de connexió entre
diversos projectes. Com destaquen els organitzadors, la connexió de projectes molt
locals ha de teixir un gran think tank per a la construcció d’una nova Europa.
Podeu seguir la iniciativa a Twitter: @edgeryders #edgeryders
Enllaç associat:
ICT4RD working on ‘How else could your community get its food?’ Edgeryders
mission (Ricard Espelt)
ZV (Zona Vídeo). Aquesta setmana s'ha inaugurat la 20 Mostra Internacional de
Films de Dones de Barcelona, que tindrà lloc fins al dia 17 de juny. Podeu consultar
el programa i tota la informació associada a mostrafilmsdones.cat

