ZW núm 166. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.cibersociedad.net/congres2009/

IV Congrés de la Cibersocietat 2009. L’Observatori per a la Cibersocietat impulsa
un nou congrés amb un enfocament diferent que vol comptar, des de l’inici, amb la
participació activa dels internautes per donar forma al congrés definint aquells temes i
qüestions sobre els quals es vol reflexionar. “Han passat tres anys des de l’últim
Congrés de la CiberSocietat, el món virtual i el real han canviat molt des de llavors i
per això és necessària l’ajuda de tothom per donar forma a les qüestions que és
urgent compartir i debatre.”
Els organitzadors volen aconseguir que, des del mateix moment de concebre’l, el
Congrés sigui el reflex de tots els seus participants, un lloc per a l’experimentació i la
creació col·lectiva. Amb aquest objectiu, han presentat també la convocatòria per
formar part del comitè de suport a l’organització i han dissenyat un joc que, a través
de diverses preguntes, permet proposar nous temes de debat, lemes, etc. Fins al
moment, s’han recollit més de 600 propostes, més de 400 lemes i més de 330
inscrits, entre altres punts.
Podeu participar a través de Facebook (on trobareu una sèrie de “badges” per a la
difusió del congrés) o Twitter.
Per acabar, recordar que el pròxim cap de setmana (en concret del 27 al 29 de març)
tindran lloc les II jornades Catosfera: CDIGITAL 2009 a Granollers (Barcelona). Entre
els ponents que participaran es troben: Susana Alosete, Javier Capitán, Marc Cortés,
Enrique Dans, Saül Gordillo, Didac Lee, Trina Milán, Alana Moceri, Ícaro Moyano o
Gina Tost.

ZV (Zona Vídeo). FullTV ofereix canals de televisió de todo el món, amb un rànquing
i una classificació dels més vistos de la setmana. Educació, oci, tecnologia, ciència,
cinema, música i notícies són els apartats on es distribueixen els diferents canals.

