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

http://congreso.ojobuscador.com
Aquests dies han tingut lloc diferents esdeveniments vinculats a les noves
tecnologies, al periodisme digital i a les ciutats digitals. Un d’ells, el congrés
OJObuscador 2.0 (dijous 8 i divendres 9 de març) centrat en les tecnologies de
cerca, el posicionamient orgànic, el màrqueting online i altres temàtiques
interessants. En el programa d’aquest any s’han ofert sessions específiques sobre
buscadors a la xarxa, buscadors en blogs, usabilitat, software lliure, webspam,
posicionament i recuperació d’informació a Internet, etc. a diferents nivells de
profundització en el tema, per poder respondre així als perfils dels usuaris. (Ask,
Technorati, Yahoo!, Google, Windows Live, Nielsen/NetRatings… han estat algunes
de les iniciatives representades per diferents ponents).
En un altre àmbit temàtic, els passats 1 i 2 de març va tenir lloc a Osca el “8
Congreso de Periodismo Digital” amb un interessant programa de temes i
participants que podeu consultar aquí, a més de decarregar el Llibre electrònic de
les comunicacions (versió pdf).
També a Osca, avui 11 de març, finalitzen les “Jornadas Ciudad Digital”,
promogudes per l’Organització Sectorial per al Desenvolupament de la Societat de
la Informació del PSOE. Un dels seus objectius ha estat impulsar el debat sobre les
polítiques socials relacionades amb les Noves Tecnologies. Aquí podeu consultar el
programa i la informació relacionada. La Jornada ha comptat amb la participació de
bloguers de referència com Carlos Guadián o José Antonio Martínez Soler, entre
altres.

ZV (Zona Vídeo). Coincidint avui amb el tercer aniversari dels atemptats de l’11M,
faig referència a Datadiar TV, una iniciativa molt interessant vinculada a serveis
jurídics que, des de la seva pàgina de TV a Internet, ha estat oferint aquests dies la
retransmissió en directe del judici per aquests atemptats. Aquest fet ha estat
recollit per alguns mitjans internacionals com The New York Times que apuntava el
contrast entre la llibertat i accessibilitat de qualsevol ciutadà online a aquestes
sessions amb només un clic, a través de la pròpia pàgina o de YouTube, mentre, en
l’àmbit off line, les forces de l’Estat mantenien unes fortes mesures de seguretat.

