ZW núm 171. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

2n Congrés Mundial Informació i Coneixement: Aspectes Tecnològics
http://www.documentalistas.org/eventos/IICMIC09/index.php
Del 13 al 15 de maig tindrà lloc a Santo Domingo el “2n Congrés Mundial Informació i
Coneixement: Aspectes Tecnològics” impulsat per la Fundación Ciencias de la
Documentación (amb dues seus a Espanya –a Madrid i Extremadura-). El congrés
reunirà a acadèmics, analistes, empresaris, professionals i polítics de dferents
disciplines i nacionalitats (més de 25 països d’Europa, Àfrica i Iberoamèrica) amb
l’objectiu de debatre les últimes eines hardware, software i solucions ubicades dintre
del procés documental, informacional i del coneixement de la Societat de la
Informació, tant en sectors públics com privats.
El congrés compta amb el suport i participació dels membres de la “Red Internacional
InfoCC” (Informació per al Canvi Ciutadà), un projecte iniciat per la pròpia fundació
que es concreta en una xarxa formada por institucions y professionals de diversos
països, amb suport virtual per Internet i sessions presencials a països que són
seleccionats rotativament. La seva missió: “garantir l’accés a la informació amb
equitat per enfortir les capacitats informacionals dels ciutadans i polítics que els
permetin desenvolupar i promoure valors democràtics i de qualitat de vida.”

A la

pàgina web podeu consultar, a més dels temes i el programa previst, els objectius,
l’estructura, els col·laboradors, etc.
Per acabar, destacar que a la primera edició dels Euro Blog Awards, el bloc del Marc
Vidal ha resultat el tercer bloc millor d’Europa, darrera de l’alemany Netzpolitik i
l’anglès The Daily Spud. LaComuna.tv ha estat seleccionada com a millor vídeobloc.
ZV (Zona Vídeo). Audiovisual MAC 09 (27 i 28 de maig) organitzat pel Consorci del
Mercat Audiovisual de Catalunya, participat per la Conselleria de Cultura i Mitjans de
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Granollers.

