ZW núm 344. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://bigdataweek.com

Big Data Week és un festival fundat l’any 2011 per Stewart Townsend que aglutina
activitats globals de diferents comunitats interconnectades, centrades en l'impacte
del Big Data en l'àmbit social, polític, tecnològic, empresarial / comercial ... Se
celebra alhora en ciutats de tot el món (Londres, Madrid, Moscou, Barcelona, Kuala
Lumpur, Chicago ...) reunint a experts de diverses disciplines que debaten i
reflexionen sobre els diferents temes.
El festival d'enguany, que tindrà lloc del 22 al 28 d'abril, està sent produït per
media140 Worldwide. Aquest és el programa d’activitats previst a Madrid.
A Barcelona, es desenvoluparan interessants conferències i debats com: un
Monogràfic sobre Big Data; Entendre el Big Data: Recorregut històric, eines i
escenaris; Dades Obertes Llestes per Barrejar; o Big Data per analitzar les Xarxes
Socials, entre altres. També es desenvoluparan tallers, com el d’Introducció a les
Dades Obertes i una sessió −impulsada per Iniciativa per Catalunya Verds i la
Fundació

Nous

Horitzons−

sobre

l’análisi

de

les

dades

que contenen

els

pressupostos d’administraciones i institucions públiques, en la qual participarà,
entre altres, Ricard Espelt. A més de les pròpies activitats organitzades des de
media140 (Mònica Garriga) i Catalunya Dades hi ha moltes

altres activitats que

crea la pròpia comunitat, com Itnig. I, el cap de setmana se centrarà en el ciutadà
usuari: aquest proposa una idea, i els tècnics pensen com resoldre-la a partir del
Big Data, fent un prototipatge ràpid, etc.
La possibilitat de seguir i participar en les activitats organitzades en diferents
ciutats interconnectades i amb un mateix àmbit de debat, a través de les xarxes
socials, fa més atractiva la proposta. Podeu seguir la informació relacionada a
Twitter @bigdataweek amb el hashtag #bdw13
Enllaços associats:

- Big Data Week a Barcelona

