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http://2012.fcforum.net
Free Culture Forum 2012
Del 25 al 27 d’octubre se celebra a Barcelona el Free Culture Forum 2012. La
jornada, de caràcter internacional, vol ser el marc d'acció per a la cultura lliure i
l'accés al coneixement. Per això, les principals organitzacions i veus actives
relacionades amb aquest àmbit s'organitzaran per elaborar propostes des de la
societat civil. En les anteriors edicions del Fòrum ja s'han aconseguit resultats
remarcables com: la ‘Carta per la Innovació, la Creativitat i l’Accés al Coneixement’
(2009), per adequar la legislació sobre els drets d’autor en l’era digital; el ‘Manual
sobre Models Sostenibles per a la Creativitat en l’Era Digital’ (2010), per promure
estratègies innovadores capaces de defensar i ampliar l'àmbit en què la creativitat
humana i el coneixement poden prosperar de forma lliure i sostenible. També es
van repassar les principals innovacions en els usos de les eines (disseny i
arquitectura) en les revoltes àrabs, el # 15m i el moviment Occupy. Les àrees de
debat per a l’edició de 2012 són: 'Models sostenibles per al sector creatiu' i
'Veritable democràcia per l'era digital'. El programa ofereix un panell de
conferenciants rellevant amb la participació destacada, en format vídeoconferència, de Howard Rheingold.
La cinquena edició dels oXcars, que compta ja amb una gran capacitat de
convocatòria, se celebrarà conjuntament amb el FCForum. La missió dels oXcars és
donar resposta a las pressions que exerceixen les indústries audiovisuals als
governs.
Podeu seguir la informació i participar a Twitter: @fcforum_net
http://civilsc.net/Jornadas2012
Cultura digital, Xarxes i política distribuïda en l'era d'Internet
La crisi econòmica i política ha comportat el creixement de moviments ciutadans
que generen dinàmiques pròpies. Internet ha estat una eina fonamental per a
amplificar i organitzar aquests grups. En aquestes jornades que organitza la UOC a
l’IN3, els pròxims 24 i 25 d'octubre, podrem veure com es comporten aquests
grups, quines són les seves formes d'acció i quines oportunitats aporten a la
Societat Xarxa.
Per tractar els diferents àmbits, s'ha organitzat un programa amb cinc taules de
treball: 'De Wikilieaks a la primavera global. Les lògiques d'Internet en l'acció
col·lectiva'; 'Tecnopolítica i 15m. La potència de les multituds connectades. Sistema
xarxa #15m. Un nou paradigma de la política distribuïda'; 'De la Primavera àrab a
la primavera global. Com pensar les relacions globals dels nous moviments en l'era
digital'; 'Democràcia de xarxa i nova institucionalitat. Nous models per a la
democràcia del segle XXI': i 'Dels moviments a les wikiconstitucions. Com pensar
un procés constituent en xarxa i de codi obert'. La inscripció i participació és
gratuïta, però les places són limitades.
Podeu seguir la informació a Twitter: @CivilS

