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MB AQUEST CONGRÉS es pretén analitzar des d’una 
perspectiva interdisciplinària la presència de 

la comunitat catalana a la xarxa, per debatre, més 
específicament, quines són les característiques 
de la producció cultural catalana a internet i quin 
paper juguen els nous mitjans de comunicació en 
la cohesió de la comunitat catalana i en la seva 
definició identitària. Algunes de les qüestions que 
ens agradaria abordar són: 

 • Quina és la presència de la llengua catalana 
a la xarxa i fins a quin punt internet afavoreix 
o afecta l’ús social del català?

 • Quina és la vitalitat de la producció cultural 
en català a la xarxa i quines (noves) formes 
d’expressió adopta? 

 • Quina influència tenen les noves fonts 
d’informació, com ara els blocs, en la creació 
de l’opinió pública?

 • Fins a quin punt l’ús o no d’Internet per 
part dels ciutadans té alguna influència en 
la construcció d’una identitat col·lectiva 
catalana?

 • Tenint en compte la influència dels nous 
mitjans de comunicació en el procés de 
globalització, fins a quin punt es desafia el 
concepte d’Estat i es reafirmen els discursos 
identitaris de nacions sense estat? 

 • El fet que internet afavoreixi la generació de 
noves comunitats i l’adopció de múltiples 
identitats, desestabilitza la noció d’una 
comunitat catalana amb codis compartits? 

 • Quins reptes planteja per als mitjans de 
comunicació tradicionalment d’àmbit nacional 
el procés de convergència tecnològica? Fins 
a quin punt podran seguir essent un referent 
i un element de cohesió social?
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Programa

Dijous, 5 de juliol de 2007

14:10 Recepció amb cafè

14:40 Obertura del congrés

 Paraules de benvinguda del vicerector 
Trevor Dadson

14:50 Imma Tubella (Universitat Oberta de 
Catalunya)

 «Wikiality and identity building, from being 
to becoming»

15:50 Montserrat Guibernau (Queen Mary, 
University of London)

 «Identitat nacional i globalització»

16:50 Cafè

17:20 Daniel Gil Solés (Bibliotecari i blocaire)

 Carme Pla Alcaide (Blocaire)

 «Una comunitat territorial al voltant dels 
blocs a les Terres de l’Ebre (Catalunya): 
l’Ebresfera»

17:40 Ivan Serrano (Universitat Oberta 
de Catalunya)

 «Catalonia: Political Parties and Nationalism 
Online»

18:30 Vi de benvinguda

Divendres, 6 de juliol de 2007

09:30 Cafè

10:00 Josep Sort (Universitat Ramon Llull)

 Ester Clos (Universitat Ramon Llull)

 «Aproximació a l’estudi del sistema polític 
virtual català»

10:30 Saül Gordillo (periodista i blocaire polític)

 «El boom del bloc: la gran conversa 
a la internet de parla catalana»

11:30 Cafè

12:00 Laura Borràs (Universitat Oberta 
de Catalunya)

 «Teaching Catalan literature on the Internet and 
the emergence of digital literature in Catalan»

13:00 Guillem Molla (Universitat de Girona)

 «Els manuals, Internet i la singularització 
de la literatura catalana. El cas de Ramon 
Esquerra»

13:30 Dinar

15:10 Miquel-Jordi Strubell (Universitat Oberta 
de Catalunya)

 «Forging identity in an imagined — or 
imaginary? — community through the web: 
the “Països Catalans”»

16:10 Llum Bracho (Universitat Politècnica 
de València)

 «La identitat catalana del País Valencià 
en internet a través de la toponímia»

16:40 Cafè

17:10 Joan-Elies Adell (Universitat Oberta 
de Catalunya)

 «Música i cultura catalana a l’era digital. 
Una aproximació»

18:20 Final de la sessió

20:00 Sopar del congrés

Dissabte, 7 de juliol de 2007

09:15 Cafè

09:40 Anna I. Montesinos (Universitat Politècnica 
de València)

 «L’ús lingüístic dels joves de la Universitat 
Politècnica de València a Internet»

10:10 Vicent Partal (VilaWeb)

 «El català com a llengua global. L’experiència 
d’internet»

11:10 Cafè

11:40 Josep Gifreu (Universitat Pompeu Fabra)

 «El ciberespai i les noves condicions de 
visibilitat global de la “marca catalana”»

12:40 Reflexions plenàries i discussió. Moderador: 
Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta 
de Catalunya)

13:20 Clausura del congrés


