
Neix Enter Forum, 
un espai per al debat
i la reflexió sobre internet
i les xarxes socials
La primera edició se celebrarà el dies 16, 17 i 18 
de juny al CCCB de Barcelona i comptarà amb deu 
ponents de prestigi internacional 

Les conferències s’articulen en cinc grans àmbits: 
el legal, l’educatiu, l’humanístic, el social 
i el relacional 

BarCELoNa · maig 2014 Com afecta la irrupció d’internet i les xarxes 
socials a la societat actual? Són conscients els usuaris de l’exposició 
pública que representen? Ha canviat la percepció de la privacitat? Enter 
Forum neix amb la voluntat d’obrir un diàleg constructiu, responsable i 
multidisciplinar sobre l’ús de les noves tecnologies i, alhora, convertir-
se en un espai de debat i reflexió. El fòrum, que celebrarà la primera 
edició els dies 16, 17 i 18 de juny al CCCB de Barcelona, compta amb la 
participació de deu especialistes de prestigi internacional que exposaran 
els seus punts de vista a través d’una sèrie de conferències.

ELS poNENtS i ELS SEuS CampS d’EStudi
Les ponències d’Enter Forum estaran dividides en cinc grans blocs 
(el legal, l’educatiu, l’humanístic, el social i el relacional) i en 
cadascuna d’elles hi participaran dos especialistes. En acabar les seves 
intervencions, hi haurà una taula rodona amb el públic assistent. La 
intenció és connectar col·lectius diferents que comparteixin les mateixes 
preocupacions sobre internet, i oferir-los un espai per al diàleg, un punt 
de trobada amb conferències, projecció de documentals i workshops.

_ENtEr LEgaL (dilluns 16, a la tarda)

michael Carroll (Washington)
Internet ha redefinit el contracte legal? 

antoni muntadas (Nova York)
Com està redefinint l’espai públic la vigilància?

_ENtEr EduCatiu (dimarts 17, al matí)

paula Sibilia (rio de Janeiro)
Com transformen la intimitat les xarxes socials?

Victòria Camps (Barcelona) 
Com educar en l’entorn audiovisual?

_ENtEr HumaNÍStiC (dimarts 17, a la tarda)

milad doueihi (Quebec)
Hi ha espai per a les humanitats a les noves tecnologies?

Bernard Stiegler (parís)
Quins són els usos i abusos en el consum d’internet?



_ENtEr SoCiaL (dimecres 18, al matí)

César rendueles (madrid)
Quins són els desafiaments del coneixement lliure?

geert Lovink (amsterdam)
Hi ha privacitat després de Snowden?

_ENtEr rELaCioNaL (dimecres 18, a la tarda)

Eva illouz (Jerusalem)
Com reformula les relacions amoroses internet?

Yair amichai-Hamburger (tel aviv)
Com canvia el nostre benestar internet?

pEr Què uN ENtEr Forum a BarCELoNa? gràcies a esdeveniments com el 
mobile World Congress, Barcelona s’ha consolidat com una de les capitals 
de les noves tecnologies. per això, la ciutat està en el millor moment 
per proporcionar l’espai i els complements necessaris per una reflexió 
polièdrica sobre internet i les xarxes socials. 

ViurE i rELaCioNar-SE aL SEgLE XXi Enter Forum, amb una marcada voluntat 
divulgativa, vol obrir el debat sobre les oportunitats i els riscos que 
impliquen aquestes noves tecnologies tant a escala social com educativa. 
tots utilitzem internet cada dia. tots ens trobem davant situacions 
desconegudes quan interactuem amb les xarxes socials. tots ens hauríem de 
preguntar com s’ha de fer un ús ètic i responsable d’aquestes noves eines 
de comunicació. Enter Forum vol donar respostes, des de diferents angles, a 
molts dels interrogants que planteja la manera de viure i relacionar-se del 
segle XXi.

ENtEr Forum
16, 17 i 18 de juny.

montalegre, 5. Barcelona.

podeu consultar el programa complet d’Enter Forum i el perfil dels 
conferenciants a la web www.enterforum.org

per a més informació o concertar entrevistes amb els ponents, contacteu amb 
Laia Beltran a través de l’email com@enterforum.org

www.enterforum.org
mailto:com@enterforum.org


pErFiL dELS poNENtS 

Yair amiCHai-HamBurgEr (tel aviv)
pioner en l’estudi del comportament humà a internet
Yair amichai-Hamburger, especialista en psicologia i internet, és el director del 
research Center for internet psychology de l’interdisciplinary Center Herzliya (tel 
aviv). El seu primer llibre, The Social Net. Human Behavior in Cyberspace, publicat per 
oxford university press el 2005 i reeditat el 2013, ha estat pioner en l’exploració de 
la psicologia social d’internet i li ha valgut nombrosos reconeixements internacionals. 
En el llibre es pregunta com internet afecta el nostre benestar i com reformula les 
relacions socials. també ha impartit classes en diverses institucions i ha treballat com 
a conseller al ministeri d’Educació d’israel.

ViCtÒria CampS (Barcelona)
Com gestionar l’esclat de les noves tecnologies a les aules
Victòria Camps és catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la uaB. És una 
activa defensora d’una ètica que contribueixi a la formació de la ciutadania. En les seves 
últimes obres, com Creer en la educación o El gobierno de las emociones, s’ha centrat en 
la qüestió de l’educació i s’ha preguntat sobre com les noves tecnologies s’integren a 
les aules. actualment és presidenta de la Fundació Víctor grífols i Lucas i membre del 
Comitè de Bioètica de Catalunya. Ha estat senadora, consellera del Consell audiovisual de 
Catalunya i presidenta del Comitè de Bioètica d’Espanya.

miCHaEL W. CarroLL (Washington)
acceptar un “i agree” sense saber-ne les conseqüències
michael W. Carroll és professor de dret a la american university de Washington. Va ser 
un dels membres fundadors de Creative Commons. Les seves investigacions legals sobre 
internet se centren en qüestions com el canvi de percepció sobre el contracte legal 
que ha suposat l’ús recurrent de la formula “i agree”. també és director del program 
on information Justice and intellectual property, on imparteix docència i escriu sobre 
propietat intel·lectual i legalitat a internet. És membre del Comitè de la public Library 
of Science i de l’advisory Board of public Knowledge, i professor visitant al Center for 
democracy and technology.

miLad douEiHi (Quebec)
Les xarxes socials des del prisma de la visió humanística
milad doueihi és catedràtic en Cultura digital a la université Laval del Quebec. El seu 
primer llibre, Histoire perverse du coeur humain, li ha valgut el reconeixement com a 
prolífic investigador de la història de les religions. Ha fet derivar aquesta línia de 
recerca cap a un estudi humanístic de la qüestió digital amb publicacions com La grande 
conversion numérique o Pour un humanisme numérique, on reivindica la necessitat d’abordar 
les noves tecnologies des de les humanitats. En paral·lel al treball com a docent i 
investigador, ha ocupat el càrrec de director d’estudis associats a l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de parís.

EVa iLLouZ (Jerusalem)
La química de l’amor en l’era d’internet
Eva illouz és professora de Sociologia i antropologia a la universitat Hebrea de 
Jerusalem. L’estudi sobre la psicologia i les relacions sentimentals a internet és una de 
les seves principals àrees de recerca. Ha estudiat la història de l’imaginari romàntic i 
l’impacte del capitalisme sobre l’esfera cultural i la vida privada. Les seves últimes 
obres traduïdes al castellà són Por qué duele el amor. Una explicación sociológica i 
La salvación del alma moderna. Terapia, emociones y la cultura de la autoayuda. també 
ha impartit classes a l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de parís i a la 
princeton university.

gEErt LoViNK (amsterdam)
Com la privacitat ha quedat en entredit amb la irrupció d’internet
geert Lovink és un teòric holandès dels mitjans de comunicació i crític d’internet. En la 
seva obra, que comprèn Zero Comments i Networks Without a Cause, explora els comportaments 
que es deriven de les xarxes socials; en concret, el potencial de transformació de 
les relacions entre els col·lectius i les estructures polítiques. És director fundador 
de l’institute of Network Cultures de la Hogeschool d’amsterdam i investigador a la 



School for Communication and media design. també és professor de teoria dels mitjans de 
Comunicació a l’European graduate School i membre associat del Centre for digital Cultures 
a la Leuphana universität.

aNtoNi muNtadaS (Nova York)
Canals de comunicació: ¿censura o promoció de les idees?
antoni muntadas és artista i professor a l’School of architecture del massachusetts 
institute of technology i a l’istituto universitario di architettura di Venezia. La seva 
obra aborda temes socials, polítics i de comunicació: la relació entre l’espai públic i el 
privat o els canals d’informació i la manera com són utilitzats per censurar o promoure 
idees. Ha exposat en diversos museus, incloent-hi el moma de Nova York, el Berkeley art 
museum, el musée Contemporain de mont-real i el museo Nacional reina Sofía de madrid. Ha 
participat també en les edicions Vi i X de la documenta de Kassel, a la Whitney Biennial 
of american art i a la Biennale di Venezia.

CÉSar rENduELES (madrid)
internet i la mobilització social: ¿causa o efecte? 
César rendueles és professor de Sociologia a la universidad Complutense de madrid. El 
2013 va publicar Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital, el millor 
llibre d’assaig de l’any, segons els lectors d’El país. En el llibre hi qüestiona el dogma 
ciberfetitxista segons el qual les tecnologies de la comunicació comporten sempre el 
benefici d’induir dinàmiques socials positives. Ha estat investigador, traductor i director 
cultural del Círculo de Bellas artes de madrid i ha editat textos d’autors clàssics com 
Karl marx, Walter Benjamin, Karl polanyi o Jeremy Bentham. Col·labora habitualment amb 
mitjans com eldiario.es i El país.

pauLa SiBiLia (rio de Janeiro)
Quan la intimitat es transforma en espectacle
paula Sibilia és professora d’Estudis Culturals i mitjans a la universidade Federal 
Fluminense de rio de Janeiro. Les seves recerques s’ocupen de les transformacions de la 
subjectivitat contemporània i de l’estatut del cos i les seves imatges. És autora del 
llibre O show do eu: A intimidade como espetáculo, una reflexió sobre l’impacte de les 
noves tecnologies en el concepte d’intimitat. més recentment, s’han traduït al castellà 
les obres Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión i El hombre postorgánico. 
Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales.

BErNard StiEgLEr (parís)
per què no hi ha temps per a la reflexió?
Bernard Stiegler és filòsof, director de l’institut de recherche et innovation del Centre 
georges pompidou i professor a la université de technologie de Compiègne. dins una àmplia 
bibliografia, és autor de la monumental obra La technique et le temps, que planteja la 
relació de l’home amb els avenços tecnològics com a remei i perill a la vegada. Sota 
aquesta òptica, exposa com internet i el seu màrqueting impedeixen que l’usuari en limiti 
el consum. Ha estat director de programes del Collège international de philosophie, 
director de la unité de recherche de Connaissances i director general adjunt de l’institut 
National de l’audiovisuel.

eldiario.es

