ZW núm. 104 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.las1001ideas.com
Aquest mes de novembre tenen lloc diferents esdeveniments vinculats a noves
tecnologies,
Internet,
blocosfera,
Web
2.0
i
Administració
Pública.
ProPolis impulsen una interessant
Associada a aquesta última, T-Systems i
iniciativa de participació ciutadana amb el nom de: “Las 1001 Ideas.com.” Una
pàgina on proposar idees per millorar l’e-administració pública, per part de
treballadors, ciutadans, empreses, gestors públics o privats… que s’aniran
promocionant de manera similar al sistema de Menéame, on els internautes voten
aquelles propostes que més els interessen. ProPolis s’ha compromès a fer arribar
les 25 idees més votades al Ministeri d’Administracions Públiques (Direcció General
de Modernització Administrativa).
També, aquest cap de setmana, se celebra a Madrid el Congrés de Webmasters
2007 que tractarà temes diversos com: posicionament en cercadors, promoció,
legislació, usabilitat, disseny i programació, entre molts altres.
Una altra cita important, que apuntava en el Zona Web 91, serà “Evento Blog
España (EBE 07)”, la segona edició del qual tindrà lloc a Sevilla els pròxims 23, 24 i
25 de novembre.
I, del 27 al 30, a Gijón s’inaugurarà la X edició de les Jornades sobre Tecnologies
de la Informació per a la Modernització de les Administracions Públiques,
TECNIMAP. Podeu consultar el programa complet que combinarà taules rodones,
tallers i conferències amb les diferents presentacions comercials.
Per acabar i per saber més sobre els beneficis de la Web 2.0 en el context de
l’Administració Pública, us recomano aquesta presentació en power point: Web 2.0
for eGovernment: Why and How? Carlos Guadián fa un resum de les idees
principals a més d’oferir altres enllaços d’interès.
(ZV) Zona Vídeo. The Hub és un portal de vídeos, que funciona ja en sistema beta
de prova, similar al conegut YouTube, on els usuaris poden pujar els vídeos i àudios
que desitgin sempre que la temàtica sigui els Drets Humans. Permet publicar vídeos
des de qualsevol tipus de suport, mòbils o càmares. Proporciona espais per a ONG,
entre altres serveis, i possibilita la creació de grups de discussió i diferents perfils
d’usuaris.

