ZW núm. 82
Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.ucm.es/info/foroblog/
Aquesta setmana ha tingut lloc a Madrid el “II Congreso Internacional de Blogs y
Periodismo en la Red”, organitzat pel Departament de Periodisme de la Facultat de
Ciències de la Informació de la UCM. Dins del programa que s’ha desenvolupat,
destacar el panell de política i societat sota el títol “Redes sociales, blogopolítica
y procesos electorales”. Aquest panell ha estat presidit per José Luís Dader i ha
comptat amb la participació de Fernando Jáuregui, Tito Drago, Juan Varela i
Enrique Castro.Tota la informació del Congrés s’ha pogut seguir en aquest blog on
trobareu el més destacat.
En aquest context, recordar-vos les Jornadas eSeg 2007, de les quals us feia un
primer anunci en el Zona Web 79. Les Jornades entorn la bloguesfera s’inauguraran
a Segòvia el pròxim 4 de maig. Encara és oberta la inscripció i, a més de poder
descarregar des de la seva pàgina web tots els documents i tutorials referenciats,
l’organització ha posat en marxa un servei d’informació gratuïta via sms a tots els
participants.
Per acabar, facilitar-vos tota la informació sobre la presentació del llibre Web 2.0 de
l’Antonio Fumero, en Genís Roca i en Fernando Sáez Vacas. Podeu descarregar aquí
el llibre Web 2.0, complert i íntegre; consultar el mapa del web 2.0 que acompanya
el llibre o visitar l’espai wiki per mantenir i actualitzar aquest mapa.
ZV (Zona Vídeo). Labour: vision és el canal dels laboristes a YouTube que,
malgrat tenir poques visites, representa una aposta per aquest mitjà que el mateix
Tony Blair ha potenciat contestant les preguntes dels ciutadans en aquest canal.
Per una altra banda, els conservadors ofereixen des del seu propi site un espai multimèdia,
Conservatives TV, a més d’enllaçar des de la home amb el blog de David Cameron i el seu
conegut espai àudiovisual: Webcameron.

