ZW núm 144. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.urbanlabs.net
Els pròxims 9, 10 i 11 d’octubre tindran lloc les jornades UrbanLabs al CitiLab Cornellà
de Barcelona. L’objectiu bàsic serà conéixer i bescanviar idees i projectes concrets
sobre el paper i la influència de la ciutadania en la realitat política, cultural,
econòmica… en un escenari urbà i digital que defineix la societat del segle XXI.
En aquesta trobada s’espera comptar amb la participació i la contribució activa de
totes aquelles persones interessades en projectes d’acció ciutadana, innovació,
comunicació i aprenentatge amb un clar component social i tecnològic. Per compartir
experiències i impulsar noves idees s’han proposat diferents grups de treball. Aquests
grups estaran encapçalats per: Massimo Menichinelli, Xavier Mas de Xaxàs, Boris Mir,
Juan Freire, Carlos Guadián i Roc Fages.
En el programa es combinarà l’espai per a les conferències, les “xerrades llampec” i
els grups de treball, amb l’oportunitat d’establir xarxes de contactes, creant un marc
per discutir des de l’àmbit digital la innovació social en entorns urbans i, en concret,
des dels processos d’apropiació de la tecnologia per part dels ciutadans. Un altre dels
eixos motors de la trobada serà activar projectes nous i buscar un espai comú de
reflexió, pràctica i relació entre institucions, empreses i ciutadania.
Podeu seguir l’actualitat de les jornades a la xarxa a través de twitter (últimes
novetats), flickr (amb la paraula clau 'urbanlabs08'), facebook, LinkedIn i technorati.
Per acabar, destacar de nou el curs “Sociedad Red: canvis socials, organitzacions i
ciutadans” de la CUIMP Barcelona (els dies 15, 16 i 17 d’octubre).
I el “Seminari de Comunicació de crisi en la gestió pública” de l’ACOP que tindrà lloc el
dia 30 d’octubre, amb la conferència de Michael Ogrizek (consultor internacional,
director de comunicació del World Economic Forum i portaveu del Fòrum de Davos).
ZV (Zona Vídeo). Infoamérica.org ofereix una selecció de vídeos sobre comunicació i
llibertat d’expressió (vídeos històrics, sobre propaganda, periodisme, mitjans i espai
públic, etc.).

