Dates: 26 i 27 d’octubre de 2011
Lloc: Sala William J. Mitchell. Edifici Media-TIC, (Roc Boronat, 117, 7a Planta)
Barcelona.

La societat xarxa i les condicions tecnològiques que la possibiliten, estan provocant
canvis importants en el funcionament i les pràctiques del conjunt de realitats que
anomenem Societat Civil. Als darrers anys hi ha hagut enormes canvis significatius en
el desenvolupament i difusió dels canals comunicacionals i informacionals essent
aquests cada cop més distribuïts i accessibles. S’ha accelerat l’emergència de
processos en que la xarxa i les diverses tecnologies d’accés han esdevingut centrals, en
un procés de transformació també de les pròpies organitzacions socials. En ple
escenari de crisi econòmica aquestes tecnologies han estat incorporades a nombrosos
processos de transformació social, no tant sols com un mitjà sinó com una de les claus
per a la reconfiguració tant de les pràctiques dutes a terme com dels propis imaginaris
col·lectius que s’estan construint. Des de la primavera àrab fins al 15M, passant per les
lluites per la defensa de la neutralitat a la xarxa, les formes de concebre no tan sols
l’acció política sinó una relació socio-tecnològica en el seu sentit ampli, han canviat
completament.
Amb aquestes jornades, i sota la influència evident que en aquestes reflexions i debats
està tenint l’experiència singular del moviment del 15M, amb tota la seva diversitat
i complexitat, volem explorar alguns dels interrogants que s’obren en relació a les
transformacions de la política a l’era d’Internet, la conformació d’una societat civil en
plena mutació, i la transformació dels mitjans de comunicació i l’emergència de
l’autocomunicació de masses, així com el que significa per l’evolució d’aquests
processos la defensa de la llibertat i la neutralitat de la pròpia xarxa.
Des del Seminari de “Comunicació i Societat Civil” de la UOC-IN3 us convidem al llarg
d’aquests dos dies a participar activament a les diferents ponències i taules rodones
que exploraran aquestes qüestions intentant compartir anàlisis comuns i obrir noves
preguntes davant d’una qüestió emergent on encara queda molt terreny per explorar i
experimentar.

DIMECRES 26 D’OCTUBRE
9:30h Presentació
-

Inauguració de les Jornades a càrrec de Manuel Castells
Presentació del Seminari “Comunicació i Societat Civil” a càrrec de Joan
Coscubiela , Codirector del Seminari.

10:00h Taula I. La política a l’era d’Internet
-

Manuel Castells (UOC)
Joana Conill (UOC)
Amalia Cardenas (UOC)

11:30h Coffee Break1
12:00h Taula Rodona
-

Marta G. Franco (Participant de Acampada Sol)
Javier Toret (Participant de Democracia Real Ja Barcelona)
John Postill (Sheffield Hallam University)

-

Introdueix i modera: Arnau Monterde (UOC-IN3)

14:00h Dinar
16:00h Taula II. La lluita per la defensa de la neutralitat a la xarxa i els nous moviments
de l’era digital
-

Ponència: John Perry Barlow (Electronic Frontier Foundation)

17:00h Taula Rodona amb:

1

-

Carlos Sanchez Almeida (Bufet Almeida)
Txarlie (Hacktivistas)
Gala Pin (X.net)

-

Introdueix i modera: Ismael Peña (UOC)

Sala OpenSource. Planta 7. Edifici Mediatic

DIJOUS 27 D’OCTUBRE
10.00h Taula III. Les transformacions de la Societat Civil en la Societat de la Informació
i el Coneixement.
-

Joan Coscubiela (UOC-IN3)
Gemma Galdon (UOC)
Ada Colau (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca)

-

Introdueix i modera: Oscar Mateos (Universitat Ramón Llull)

11:45h Coffee Break
12:15h Taula IV. La Incidència dels nous moviments i la recerca de nous escenaris per a
l’acció política.
-

Mònica Oltra (Coalició Compromís)
Joan Subirats (IGOP)
Raul Sanchez Cedillo (Universidad Nomada)

-

Introdueix i modera: Joana Conill (UOC-IN3)

14:00h Dinar
16:00h Taula V. Els límits dels mitjans de comunicació i l’emergència de
l‘autocomunicació de masses a l’era digital.
-

Lluís Bassets (Director adjunt de El País)
Manuel Campo Vidal (Periodista)
Mayte Pascual (Periodista de TVE)
Ricardo Galli (Meneame.net)
Klaudia Alvarez (Grup Comunicació Democràcia Real Ya-bcn)

-

Introdueix i modera: Vicent Partal (Vilaweb)

Places limitades: 90 persones
Inscripció gratuïta (limitada a les places*)
Per a realitzar la inscripció envieu un correu a amonterde@uoc.edu indicant el vostre
nom i cognom, i una breu descripció del vostre interès en participar a les jornades i si
participareu un o dos dies. Un cop hagueu fet la sol·licitud ja us avisarem i haureu de
confirmar de nou l’assistència. Al ser places limitades és molt important que
confirmeu, sinó perdreu la vostra plaça.
*Al ser places limitades aquestes s’assignaran per ordre de inscripció.

Tota la informació de les Jornades a:

http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/en/recerca/list/communication_and_civil_society

Segueix-nos al Twitter:
User: @CivilSC
Hashtag: #comsc
*Durant les Jornades hi haurà servei de streaming

Volem donar les gràcies a tota la gent que d'alguna manera ha col·laborat en la
producció del seminari en especial:
- Als participants del Seminari de "Comunicació i Societat Civil" per la seva dedicació al
llarg d’aquest curs i el seu suport.
- Al Free Culture Forum amb qui hem pogut col·laborar activament i a qui agraïm el seu
suport. El FCF tindrà lloc Barcelona els propers 28, 29 i 30 d'octubre de 2011.

Les Jornades es realitzen a Sala William J. Mitchell, 7a Planta. Edifici Media-TIC, (Roc
Boronat, 117) Barcelona.
Edifici UOC IN3
Adreça: Roc Boronat, 117 - 08018 Barcelona
Tel.: (+34) 934 50 52 00
Metro:
Glòries
Llacuna

