ZW núm 159. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.unav.es/fcom/cicom/

El XXIII Congrés Internacional de Comunicació (CICOM) se celebrarà a Pamplona els
dies 12 i 13 de febrer, a la Facultat de Comunicació de la Universitat de Navarra. El
Congrés va sorgir com una trobada entre professionals de la comunicació i professors
universitaris per a l’enriquiment de la pràctica periodística i l’estímul del diàleg
acadèmic. Actualment, és una cita de referència internacional que ha comptat amb la
participació, entre altres, d’alumnes i professors de més de 40 universitats d’arreu del
món.
Aquesta nova edició es desenvolupa en un context on el canvi digital ha d’estar al
servei d’apropar persones, valors i cultures. El Congrés alternarà ponències, taules
rodones i grups de treball, on es mostraran diferents visions sobre una mateixa
matèria, exposades per professionals que habitualment tenen un paper protagonista
en el desenvolupament pràctic de les qüestions que es tracten.
En el programa d’aquest any, a més de José Luis Orihuela (autor, entre altres llibres,
de La revolución de los blogs i coautor de Blogs. La conversación en internet que está
revolucionando medios, empresas

y ciudadanos), Francis Pisani, Mario Tascón o

Alejando Piscitelli, intervindran ponents de diferents mitjans i institucions nacionals i
internacionals. Des de la pàgina del Congrés es pot descarregar el formulari
d’inscripció.
També al febrer s’iniciarà el primer Master en Comunicació Corporativa i Institucional
Digital Web 2.0, organitzat per IPECC i la Universitat d’Alcalà (del 23 de febrer al 23
de novembre de 2009). El claustre de professors, dirigit per Javier Celaya, comptarà
entre altres amb: César Calderón, Marc Cortés, Tíscar Lara, Miguel Orense Fuentes,
Felipe Santos o Yolanda García. Més informació i inscripció.

ZV (Zona Vídeo). Espoiler TV, dedicada a la sèries de televisió. Permet trobar
informació detallada: sinopsis, personatges principals, cadenes, subtítols…i, a la
vegada, facilita la cerca creuada d’informació.

