ZW núm. 112 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.catosfera.net/
Els propers 25, 26 i 27 de gener tindran lloc les Jornades de la Catosfera “Edició
2008” al Centre Tecnològic i Universitari de Granollers.
La primera gran trobada de blocaires, experts i emprenedors de la nova xarxa 2.0
organitzada a Catalunya, que pretén ser un lloc per a la reflexió i l’aprenentatge
mutu, durant els tres dies en què es desenvoluparan les diferents activitats.
A més de la blocosfera catalana en concret, s’analitzaran les iniciatives i el
desenvolupament de la blocosfera a nivell general. En el programa, on encara s’hi
estan incorporant activitats, es recull un ampli ventall de temes que van des dels
codis ètics; els blocs i l’educació; els blocs i la política; els blocs i el periodisme
ciutadà; els blocs i els negocis; les associacions i xarxes de blocs, etc. fins a tallers
diversos. La llista de participants és excepcional i a la conferència inaugural i les
diferents taules de debat obert podrem escoltar a en César Calderón, Marc Vidal,
Juan Varela, Vicent Partal, Saül Gordillo, Genís Roca o Carlos Guadián entre altres.
Les jornades son gratuïtes i estan obertes al públic en general, només es requereix
registrar-se en el bloc oficial que està enllaçat a la majoria de blocs i webs catalans.
El dia 25 de gener, també a Barcelona (al CitiLab-Cornellà), tindrà lloc la trobada
Difondre les TIC a l'època 2.0: nous formats, nous interrogants i noves
perspectives, organizada per l’Observatori per a la Cibersocietat. Aquesta trobada
pretén “posar en qüestió tots els usos i potencialitats de la denominada web 2.0
entenent que, sota aquest concepte, pot dibuixar-se una concepció més plural i
atractiva d’Internet.

ZV (Zona Vídeo). Medinalia, televisió i ràdio online, d’accés fàcil i gratuït, amb una
de les bases de dades de canals més àmplia del món (1600 canals de televisió i
més de 5000 emissores de ràdio).

