
Blocs & Clubs és un programa en construcció que

investiga en temps real i des de la perspectiva de la

creació un fenomen radicalment nou: el pas, a la web, de

la cultura individual, propietària i de mercat, cap a una

constel·lació de cultures compartides i distribuïdes.

Aquesta transformació s’està produint a la velocitat d’una

autèntica mutació, i té com a protagonistes les xarxes

socials i els usos que n’està fent la gent arreu del món.

Tenim al davant una amplificació sense precedents de les

possibilitats dels individus i de les comunitats

d’interessos per produir informació, compartir-la i

transformar-la passant pels patrons de comportament

col·laboratiu i sense passar necessàriament per les lleis

del mercat i de la propietat privada tal com les van

entendre i definir els qui van posar les bases del

capitalisme industrial i fins i tot de la societat de la

informació que ens ha portat fins aquí.

El fenomen és tan recent i tan ràpid que resulta impossible
de sistematitzar. Tot i això, creiem en la urgència extrema
de posar-lo en evidència i d’aportar eines per observar-lo
i salvaguardar-lo: en efecte, l’espontaneïtat d’aquest
creixement natural es podria veure bloquejada en intentar
aplicar a Internet els reglaments d’explotació de la
propietat privada de la cultura que han prevalgut en
l’etapa anterior i que encara regeixen a bona part del món
cultural. Una falta de visió de futur per part de polítics,
gestors i productors/creadors pot endegar una sèrie de
processos de control i de restricció del flux de la

informació que, d’una banda, retardin l’expansió i, de
l’altra, retallin el potencial dels canvis estructurals que
apareixen en l’horitzó.

L’origen de Blocs & Clubs se situa al 2007, quan es va
inaugurar la mostra “HoritzóTV. Perspectives d’una altra
televisió possible”. Avui ja no sembla pertinent parlar de
“televisió” quan ens referim als audiovisuals de les xarxes
digitals, que poden ser creats i difosos per molta gent,
que admeten comentaris, canvis i apropiacions per part
de qualsevol usuari, que es deslocalitzen i arriben a
racons insospitats de la xarxa i del planeta.

Per això HoritzóTV es va transformar en la primera edició
de Blocs & Clubs, el novembre de 2009. Vèiem aleshores
que el nou paradigma apuntava no tant a propietats
regalades sinó a un camp mundial de lliure disposició de
la informació, i la seva eficàcia no rau tant en la
generositat –un concepte encara profundament arrelat a
la propietat privada– sinó més aviat en la necessitat d’un
repositori comú de coneixement suportat per unes
plataformes essencialment immaterials.

Una reflexió en procés sobre la informació i la
comunicació de tota la humanitat i sobre quines
decisions hauríem de prendre en el futur immediat per
preservar i fer créixer tot aquest potencial capaç de
portar-nos a una nova era. O com a mínim, per no
retardar-lo, perquè encara que pensem que el procés és
imparable, les amenaces que planen sobre el nostre
planeta podrien fer que el canvi ens arribés massa tard. 
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De la cultura distribuïda
      a la transformació del coneixement
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Jornades sobre xarxes
i cultura compartida

Conferències, programes i debats
Dijous 25

17.30 h “Participovisual II”, un programa d’HoritzóTV
de Pamela Gallo

El programa es fa amb la col·laboració del Grup Audiovisual
de Joves Estrangers del Casal d’Infants del Raval.

19.00 h Conferència d’Ismael Peña, http://ictlogy.net/

Governança i participació. Aspectes de la Web 2.0
en la participació horitzontal dels ciutadans. Una
alternativa a la democràcia representativa.

Divendres 26

17.30 h “Carpeta Compartida II”, un programa
d’HoritzóTV d’Antònia Folguera

Convidats: Col·lectiu Derivart
http://www.derivart.info/index.php?s=&lang=es,

Josianito Llorente (EXGAE) http://exgae.net/,

Rez Delacrew http://delacrew.net/blog/

i Núria Mañé

19.00 h Conferència d’Òscar Ciuró,

“Xarxes, el codi font de la cultura”

20.30 h Conferència d’Amelia Andersdotter,
http://www.ameliatillbryssel.se/espanol

Creació compartida i distribució de la cultura. P2P,
drets d’autor i drets dels ciutadans.

Dissabte 27

17.30 h “La propietat trastocada II”, un programa
d’HoritzóTV de Félix Pérez-Hita

Convidats: Jorge Luis Marzo, http://soymenos.net/

i Ciutat Invisible http://laciutatinvisible.org/cooperativa

20.30 h Conferència de Simona Levi
i membres de Red S@Stenible

Llei d’Economia Sostenible al Parlament espanyol.

Taller
Divendres 26 i dissabte 27

de 10.00 a 13.00 h Taller de televisió en línia.
Receptes i bricolatge per fer-te la teva pròpia
televisió a Internet.

Mercadillo
Espai Social Magdalenes. C. Magdalenes, 13.

Dijous 25

a partir de les 20.30 h Face to face Copyfight.
Intercanvi d’arxius F2F (o sigui cara a cara)

http://www.magdalenes.net/

Totes les activitats es retransmeten en directe a

http://horitzo.tv

Col·laboren:


