
 

ZW núm 188.   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  

 

Les jornades UrbanLabs 09 tindran lloc els propers 22, 23 i 24 d’octubre al CitiLab de 

Cornellà (Barcelona). Proposen una trobada multidisciplinar i interactiva al voltant de 

l’apropiació urbana de les tecnologies i la innovació que es genera en i des de l’àmbit 

social i, per tant, aposten des de la seva pròpia concepció per ser oberts a la 

participació constructiva de qualsevol persona o col·lectiu interessat. 

Entre els participants trobem, entre altres, a: Adam Greenfield (Nokia / Speedbird), 

Dave Harte (Digital Birmingham) o Juan Freire (Nómada) que participarà el segon dia 

amb una conferència. I també projectes com Platoniq, Amplified o Breakout Festival. 

Aquest és el programa de les jornades.  

Les inscripcions són limitades i, un cop realitzada la inscripció, es poden proposar 

xerrades llampec, i participar en el disseny de la nova samarreta de les jornades. 

També es permer l’aportació al banc d’idees, reptes i projectes a discutir, o contribuir 

als que ja es van presentar durant l’UrbanLabs'08. Es pot seguir tota l’actualitat de les 

jornades a través de Facebook, Twitter, Flickr o LinkedIn. 

 

Per acabar, destacar l’inici de la segona edició del Màster en Lideratge per a la Gestió 

Política de la UAB en el qual he participat de nou com a professor en una de les seves 

sessions (17 d’octubre de 2009). 

 

 

ZV (Zona Video). VII Festival de Curtmetratges a Internet, Jameson Notodofilmest. 

Malgrat que el plaç de recepció de curtmetratges va finalitzar el mes de gener de 

2009, és interessant conèixer les peces que s’han presentat així com tota la 

informació associada que es pot trobar a la seva página. 
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