ZW núm 89. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.inweday.org
Aquest dijous passat, dia 14 de juny, se celebrava la quarta edició del Dia
Internacional del Blogger (International Weblogger’s Day), que va sorgir amb
l’objectiu de reivindicar i celebrar la llibertat d’expressió a Internet i el potencial dels
blogs en ella. Malgrat que la passada edició va comptar amb una bona participació, on
van destacar de manera notable les aportacions de la bloguesfera hispana, s’ha
comentat a la Xarxa que aquesta nova cita no ha tingut tanta participació. La idea és
que els bloggers participen inscrivint-se a la pàgina oficial, col·locant en el seu diari
algun dels botons que promocionen l’esdeveniment, i que els identifica com a
participants, que escriguin un post sobre la llibertat d’expressió o qualsevol altre tema
relacionat que es consideri d’interès i que el publiquin aquell dia coincidint amb la
celebració.
La baixa participació en aquesta edició pot ser un símptoma més de que la
bloguesfera està canviant. L’informe “Estado de la web viva” de David Sifry, fundador
de Technorati, apunta que aquesta segueix creixent, però a un ritme més lent i amb
menys actualitzacions en els blogs. El propi cercador Technorati, especialitzat en
indexar els blogs de tot el món, sembla que perd influència ja que ha experimentat un
canvi i ha passat a ser un motor de cerca per trobar informació general en diferents
formats i de diferents fonts, no només procedent de blogs, adaptant-se al perfil de la
majoria d’internautes. Els blogs actius actualment només representen 15,5 milions,
una cinquena part del total de blogs indexats per Technorati.
Per acabar, en el ZW número 76 us parlava de les Jornadas “Ciudad Digital” que van
tenir lloc el passat mes de març a Osca. Us recomano el document marc per al grup
de treball sobre ciberactivisme: “Acción política en la Red” (versió pdf). I la
presentació de Carlos Guadián, representant el grup de treball sobre Ciudades
Digitales, que va tractar el tema de les “Xarxes Socials”. També va participar en el
desenvolupament de diferents tutorials amb el Taller i recursos per a Blogs.

ZV (Zona Vídeo). Sobre les imatges que es poden extreure d’aquests blogs,
apuntar-vos que l’Adolfo Estalella fa una recopilació a Flickr partint de la idea de que
el poder de les imatges és el poder de la síntesi i, en aquest espai, podem visualitzar
des de diferents xarxes socials fins a mapes visuals com el del Web 2.0 d’Internality i
Fundación Orange.

