


XIX FÒRUM UNIVERSITARI Joan Lluís Vives 
COMUNICA.T Internet. Comunique, per tant existisc

Ningú no posa en dubte ja la importància que té Internet en les pos-
tres vides i, en particular, les xarxes socials. Un gran aparador so-
cial on es compartix la informació, però no solament això. Es viu, 
s’experimenta, es dóna a conéixer  i es comunica. Noves ferramen-
tes apareixen cada dia i ens obliguen a estar contínuament en pro-
cés d’aprenentatge. No “estar al dia” significa quedar-se arrere, o 
potser…, no estar-hi. Així ho han entés, no solament els ciutadans 
del carrer, sinó empreses, partits, religions, administració, etc. Tots 
els agents que han portat a terme la construcció de la Societat de la 
Informació i que es disputen el poder de la comunicació entre ells”.

I enmig d’esta nova forma de vida estan els joves, protagonistes 
d’esta nova societat en la qual funcionen com un peix en l’aigua. 
En esta XIX edició del Fòrum tractarem la comunicació en Internet. 
Crec que la gent jove té molt a dir i a debatre en este aspecte perquè 
coneix esta realitat com ningú. Perquè han nascut amb l’auge de les 
noves tecnologies i per a ells no són noves, són habituals. Han aprés 
a utilitzar-les i a inventar-ne també. Totes estes ferramentes estan en 
continua evolució i evolucionen gràcies a ells.
Com ens comuniquem en Internet i com influïx en la nostra vida és 
el que els participants d’enguany podran analitzar en les propostes 
dels cursos d’este any. Tindran l’oportunitat de saber què opinen al-
tres participants i també experts en esta matèria, intercanviar punts 
de vista i contribuir encara més a l’aldea global universal de la in-
formació. Vos convide a endinsar-vos en este univers i reflexionar si 
Comuniques i per tant existixes.

                                                 Beatriz Simón Castellets 
                                                   Regidora  de Joventut 

 Innovació i Societat de la Informació

El contingut d’estos cursos pot tindre 
alguna variació. En eixe cas, les modifi-
cacions realitzades s’atindran als criteris 
de pertinença i coherència relatives a les 
temàtiques de les diferents propostes.

Per a imprimir este fullet s’ha utilitzat
paper ecològic lliure de clor.

Recicla’m!
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Gersón Beltrán López
Professor Associat de l’Àrea d’Análisi

 Geogràfica Regional de la Universitat de València
Director XIX Fòrum Universitari Joan Lluís Vives

Esta edició del Fòrum Universitari Joan Lluís Vives està dedicada al 
concepte de comunicar, que la Reial Academia de la Llengua Espan-
yola definix com “fer partícip a un altre d’allò que jo tinc”, “descobrir, 
manifestar o fer saber a algú alguna cosa ” i “conversar, tractar amb 
algú de paraula o per escrit”. 

Els éssers humans som socials per naturalesa i el fet de comunicar-
nos és el que ens fa humans. Quan comuniquem, ens unim d’alguna 
manera a l’altre, li donem alguna cosa i en rebem una altra, desco-
brim coses, en definitiva, conversem i per a això necessitem establir 
un codi comú entre emissor i receptor.

Internet és una ferramenta que ens permet comunicar-nos amb gran 
part del planeta i, per tant, ens permet formar part d’un territori comú 
sense fronteres com no ha succeït mai en la història de la humani-
tat.

Estos cursos pretenen acostar-se als grans actors socials que parti-
cipen del desenvolupament de la societat: els joves, l’administració 
pública, el sector empresarial, el tercer sector i, finalment, a les no-
ves ferramentes que ens permeten generar eixa comunicació.

Internet, Comunique, per tant existisc és un joc de paraules amb la 
coneguda frase de Descartes «Pense, per tant existisc» i el nostre 
objectiu en este fòrum és el mateix, fer pensar a la joventut, reflexio-
nar i comunicar-ho a tot el món a través de l’oportunitat que ens 
brinda Internet, eixe espai de llibertat on tot el món té veu i on les 
fronteres desapareixen i només hi ha un fet: la comunicació.

PRESENTACIÓ:



MARTA BONET BARCELÓ 
Emprenedora, especialista en Social Media Marketing

Vivim una època convulsa. La crisi econòmica global oferix un escenari 
com a mínim complicat per als nostres jóvens. En este escenari cal saber, 
més que mai, adaptar-se al canvi i per a això Internet presenta unes opor-
tunitats úniques. L’emprenedorisme es planteja com un repte i una neces-
sitat per a este col·lectiu i gràcies a la comunicació que permet la xarxa 
s’obrin noves i infinits horitzons que ens fan posar al mal temps bona cara.

Dilluns 14 a dijous 17 de febrer 2011, des de 16.00h a 21.00h.

DILLUNS 14 de febrer 2011
Jove i emprenedor en 
Internet: és el moment

16:00/ Jove i emprenedor en In-
ternet: és el moment
JOAQUÍN MOURIZ
Director de Comunicació, Associa-
ció Nacional d’Empreses d’Internet 
(ANEI)

17:30/ La Comunitat d’Empre-
nedors Iniciador
JAVIER MARTÍN
Fundador d’Iniciador.com la comuni-
tat d’emprenedors.

19:00/ Workshop: Personal 
Branding enfocat a Joves 
Universitaris
JOANNE SHAWCROSS
Coach
JAVIER MARTÍN

DIMARTS 15 de febrer 2011
Com es comuniquen els joves en 
Internet: la comunicació digital

16:00/ La nova comunicació en 
Internet
GABY CASTELLANOS
SrBurns CEO, Social Media Brander & 
Executive Creative Director

17:30/ La conversació en la xarxa 
com a forma de comunicació.
MARTA BONET
Especialista en Social Media Marketing 
i creadora del Cas d’Èxit 
“Peppersantblai”

19:00/ Workshop: Campanyes de 
comunicació d’èxit
GABY CASTELLANOS 
MARTA BONET

1CURSO COMUNICA.T I EMPRÉN: 
AL MAL TEMPS, BONA CARA
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DIMECRES 16 de febrer 2011
Com participen els joves en Internet: les xarxes socials

16:00/ L’experiència de la Campus Party
PABLO ANTÓN
Director General Futura Networks Espanya 
Cofundador Campus Party 

17:30/ L’experiència de Comunica 2.0 Gandia
MARGA CABRERA
Professora de la Universitat Politècnica de València, Socia de MASmedios, Direc-
tora del congrés Comunica 2.0 Gandia

19:00/ Workshop: El nostre perfil a les xarxes socials. 
JUAN MERODIO
Marketing Surfers

DIJOUS 17 de febrer 2011
Aprofita les oportunitats d’Internet: taller pràctic

16:00/ Com ha canviat la comunicació d’Internet
PABLO HERREROS
Periodista i col·laborador en RNE en la nova secció sobre 
blogs en “En días como hoy”

17:30/ Possibilitats de comunicació d’Internet en l’actualitat
ROBERTO CARRERAS
Campanya grup de música Hombres G en xarxes socials. Col•laborador Univer-
sitat Oberta de Catalunya.

19:00/ Workshop: Música i Internet
ROBERTO CARRERAS, PABLO HERREROS



2CURSO COMUNICA.T AMB FERRAMENTES 2.0:
UNA IMATGE VAL MÉS QUE 
MIL PARAULES ANDRÉS KARP

Director at Dinamiclearning, President de ADWA Associació de 
Desenvolupadors Web d’Alacant  i Cofundador de Dinamiclab S.L. 

Les ferramentes existents en Internet per a comunicar-nos són enormes 
i moltes d’elles gratuïtes i intuïtives en el seu ús. Podem elaborar contin-
guts, compartir eixa informació, integrar-la en plataformes i mesurar els 
resultats existents. Si a tot això afegim la revolució dels dispositius mòbils 
ens trobem davant d’un escenari de canvi on qualsevol de nosaltres pot 
comunicar-se en un entorn obert i col·laboratiu, en un món virtual on una 
imatge val més que mil paraules.

Dilluns 21 a dijous 24 de febrer 2011,  de 16.00h a 21.00h.

DILLUNS 21 de febrer 2011
Ferramentes per a elaborar 
continguts: Youtube, Flickr, 
Wikipèdia, Slideshare, etc.

16:00/ Com generar continguts 
i posar-los en Internet
MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ
Coordinadora del blog 
diariodelviajero.com de Weblogs SLL

17:30/ Continguts 
MARIO TASCÓN 
Soci director de Prodigioso Volcán

19:30/ Workshop: El Currículum 
a Internet
ESTEBAN RODRIGO
Sociòleg, Ambaixador de la xarxa 
professional XING

DIMARTS 22 de febrer 2011
Ferramentes per a integrar infor-
mació: blogs (Worpress/Blogspot), 
Delici.ius, Geoportals

16:00/ GOOGLE
PONENT A DETERMINAR

17:30/ Geoportals i realitat aug-
mentada per a integrar continguts
BORJA RODRÍGUEZ NISO
Cofundador  de Grup Almia

19:30/ Workshop: Qualsevor es 
pot obrir un blog amb Wordpress
FERNANDO MUÑOZ
Expert en SEO i speaker
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DIMECRES 23 de febrer 2011
Ferramentes per a compartir informació: facebook, twitter, tuenti, 
xing, linkedin, etc.

16:00/ Xarxes sociales generalistes i de nínxol de mercat
CARLOS PUIGJANER
Director de Dooplan

17:30/ Workshop: Un exemple d’ús de Facebook: el cas de la Biblio-
teca Nacional
PEPA MICHEL RODRÍGUEZ
Subdirectora general Biblioteca Nacional d’Espanya 
(Responsable del compte de facebook)

19:00/ Generació de continguts en xarxes socials
JORGE SERRANO COBOS
Direcció de Continguts de MASmedios. Professor associat del departament 
de comunicació audiovisual de la Universitat Politècnica de València 

DIJOUS 24 de febrer 2011
Ferramentes per a avaluar resultats: monitorització i retorn 
Ferramentes de mobilitat: dispositius mòbils.

16:00/ Els mòbils són el futur…, i el present
ANDRÉS KARP
Director de Dinamiclab S.L. Especialista en mòbils

17:30/ Xarxes socials i geolocalització
BERNAT COMAS
Especialista en emarketing

19:00/ Workshop: Mesurar resultats en Internet
DAVID CANOS
Soci de VDA2. Especialista en Analítiques



3CURSO COMUNICA.T AMB L’ADMINISTRACIÓ: 
PARLANT S’ENTÉN LA GENT

MARGA CABRERA
 Professora de la Universitat Politècnica de València. 

Sòcia en MASmedios. Directora del congrés Comunica 2.0 Gandia

L’administració pública som tots i Internet som tots. En els nous entorns 
d’economia oberta en què ens trobem situats, amb les possibilitats de con-
versació i interacció que permet la xarxa, on es creen nous territoris virtuals, 
l’esfera pública té el repte d’adaptar-se a este nou model de comunicació 
per a encapçalar-lo, i així fomentar la participació ciutadana i la conversació 
com a forma de socialització i enriquiment personal, perquè parlant s’entén 
la gent.

Dilluns 28 de febrer a dijous 3 de març  2011, de 16.00h a 21.00h

DILLUNS 28 de febrer 2011
De la web de la informació (1.0) 
a la web semàntica (3.0) passant 
per la web social (2.0)

16:00/ Apropar l’administració 
al ciutadà
JAVIER LEIVA
Soci-director de 
Catorze Asesoria Internet

17:30/ Foment de la participació 
en l’Unió Europea
JOSÉ ESTEBAN GABARDA
Expert en desenvolupament local/regional

19:00/ Workshop: La intel·ligèn-
cia artificial a la xarxa
MIGUEL REBOLLO
Professor Titular UPV a l’Escola 
d’Informàtica i en el Màster IARFID 
(Intel·ligència artificial, reconeixement 
de formes i imatge digital)

DIMARTS 1 de març 2011
La virtualització dels territoris

16:00/ Les campanyes de Turisme 
a Internet
ISAAC VIDAL
Director de l’Àrea de Mercats i Comuni-
cació de l’Agència Valenciana de Turis-
me. Responsable de l’Àrea d’Inteligència 
de Mercats en el INVATTUR

17:30/ Noves formes de percebre 
el territori
ALBERTO GALLOSO
Director general de l’empresa 
Grup Skala

19:00/ Workshop: Campanyes de 
blogtrips
JOANTXO LLANTADA 
Tècnic de promoció de l’Agència 
Valenciana de Turisme
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DIMECRES 2 de març 2011
La conversació amb la ciutadania des de l’àmbit públic

16:00/ Un polític a un tweet de distància
ADRIÁN BALLESTER
Director general del Institut Valencià de la Joventut, Generalitat Valenciana

17:30/ Como ens comuniquem amb els ciutadans: 
administració electrònica
RAMÓN FERRI
Cap del Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació SERTIC de 
l’Ajuntament de València

19:30/ Workshop: la universitat i els seus estudiants 
DANIEL GONZÁLEZ
Delegat d’estudiants U.V.
IGNACIO DESPUJOL
Tècnic de Sistemes de Xarxes Socials de la Universitat Politècnica de València-
LUIS LÓPEZ CUENCA 
Llicenciat en Comunicació Audiovisual i 
coordinador del congrés Comunica2.0

DIJOUS 3 de març 2011 
Fomentar la participació dels ciutadans en la xarxa

16:00/ Lliure circulació del coneixement
LUÍS GOSÁLBEZ  
Advocat. Soci director de Metricson

17:30/ Com ha canviat la web  
ARISTÓTELES CAÑERO VILLEGAS 
Vicedegà al Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació de 
la Comunitat Valenciana (COITCV) 

19:30/ Workshop: Moltes formes de comunicar
LILIA FERNÁNDEZ AQUINO
Directora de comunicació de MASmedios. Professora Universitat Politècnica de València.
JOSÉ LUIS PINOTTI
Director SARC, Diputació de Valencia



4CURSO COMUNICA.T AMB LES EMPRESES: 
VAL MÉS MANYA QUE FORÇA

JUANCARLOS SANJUAN
Especialista en Social Media per a empreses. 

Assessor Olímpia Hotel Evens & spa. Fundador pricetoroom.com

Les empreses han d’adaptar-se a un entorn de crisi i de canvi on la inno-
vació es convertix en una necessitat més que en una estratègia. Sorgixen 
nous models de relacions entre les empreses i dins d’estes, on Internet 
juga un paper fonamental, perquè permet generar tot tipus d’indicadors i 
formes de mesurament de resultats, on es poden desenvolupar nous mo-
dels de negoci electrònic i on triomfa el que millor s’adapta al canvi, perquè 
val més manya que força.

Dilluns 7 a dijous 10 de març 2011, de 16.00h a 21.00h.

DILLUNS 7 de març 2011
L’empresa oberta: nous 
models de treball en xarxa

16:00/ L’empresa en la web 2.0
JAVIER CELAYA
Director Master Digital Comunicacions, 
Universidad Alcalá de Henares. Autor 
del llibre “L’empresa en la web 2.0”

17:30/ El nou model d’empresa
JUAN SOBEJANO
Project Manager i blogger

19:30/ Workshop: Com treballar 
en xarxa des de “la xarxa”
JUANCARLOS SANJUAN
JUAN SOBEJANO

DIMARTS 8 de març 2011
L’anàlisi de l’empresa: 
notorietat, influència i reputació

16:00/ Alerta amb el que fem a In-
ternet: la seguretat de les dades.
CHEMA ALONSO
Consultor de seguretat Informàtica 64

17:30/ Com mesurem l’impacte 
de l’empresa a Internet
ANA SANTOS
CEO en EVENTOSFERA  

19:00/ Workshop: Competèncias 
digitals entre l’àmbit personal i el 
professional
JAIME IZQUIERDO
Fundador en Competències 2.0 
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DIMECRES 9 de març 2011
Posicionament en cercadors: natural (SEO) i per pagament (SEM)

16:00/ Com triem cada ferramenta
BERE CASILLAS
Director General de Bere Casillas i Hombres de moda.com

17:30/ La importància d’estar posicionats
MIGUEL LÓPEZ
La importància d’estar posicionats

19:00/ Workshop: Posicionament natural (SEO) i de pagament (SEM)
GRAHAM HUNT
Representant de Market Samurai a Espanya
ROGER SWAIN
Rebuzzna comunicació

DIJOUS 10 de març 2011
Avaluació dels resultats: el ROI i el IOR
Venda a Internet: comerç electrònic

16:00/ Com mesurar els resultats: el ROI i el IOR 
JOHANNA CAVALCANTI
Directora de projectes en e-commerce. Palma de Mallorca

18:00/ El videomarketing com a ferramenta de venda 
LASSE ROUHIAINEN
Especialista en venda amb Videomarketing

19:00/ Workshop: Anuncis per a vendre a Internet
BERNAT VIDAL
Cofundador i soci de Borbalan, empresa de publicitat i comunicació



5CURSO COMUNICA.T AMB LES ASSOCIACIONS: 
ÉS MILLOR DONAR QUE REBRE

ESTEBAN RODRIGO, Sociòleg
Director d’ER Social Media Consultoria. SMM del Projecte 

www.Ziudad.com. Ambaixador XING Comunitat Valenciana en XING SPAIN

L’anomenat tercer sector agrupa tots els moviments ciutadans i associa-
tius que interactuen en el món xarxa. La gran revolució d’Internet també 
ha suposat ampliar les possibilitats de participació i d’expressió de les per-
sones, la transmissió lliure del coneixement i la col·laboració genera una 
intel·ligència col·lectiva que naix des de la voluntat d’un canvi global on el 
que es valora és que és millor donar que rebre.

Dilluns 21 a dimarts 24 de març 2011, de 16.00h a 21.00h

DILLUNS 21 de març 2011
Un món de possibilitats per 
a tots

16:00/ Temps per a decidir
RAÚL CASTRO 
Professor Direcció Estratègica MBA la 
Salle i MIT de Inede 

17:30/ Evangelitzant amb la 
xarxa: ciutadà 2.0  
ESTEBAN RODRIGO
Director d’ER Social Media Consulto-
ria. Ambaixador XING Comunitat Va-
lenciana en XING SPAIN

19:00/ Workshop: La participa-
ció de tots
AGUSTÍN PONS 
Amanida de Projectes

DIMARTS 22 de març 2011
Els nous moviments socials 
en la xarxa

16:00/ Internautes
FRANCISCO GARCÍA GARCÍA
Professor Universidad Complutense 
Madrid i Associació d’Internautes

17:30/ La importància de saber 
parlar
BEATRIZ AGUILAR
Codirectora del curs d’especialització 
en Social Media Management que ofe-
reix la Universitat Jaume I de Castelló

19:30/ Workshop: El cas de Ciber-
voluntaris
ALEJANDRA BETEGÓN
Fundació Cibervoluntaris
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DIMECRES 23 de març 2011
Campanyes de comunicació online 

16:00/ El paradigma 2.0 i la Cultura de la Convergència: on els antics 
i els nous mitjans col·lisionen, amb declaracions en vídeo d’Henry Jen-
kins, Tim O’Reilly, Tim Berners Llig, Vinton Cerf  i Jimmy Wales
ADOLFO PLASENCIA
Professor de Sistemes Informàtics per a l’Aprenentatge Ubic. UNED. 
Blogger. Periodista científic

18:00/ La fórmula ‘Contrastos’: comunicar la cultura en el segle XXI
NORBERTO M. IBAÑEZ
Director de la Revista Contrastes

19:30/ La dècada del Social Media: Del Y2K a WIKILEAKS: Wikileaks, 
Wikipedia, Facebook, twitter,  flickr, You Tube, Panoramio... 
són bromeres de la mateixa onada
ADOLFO PLASENCIA

DIJOUS 24 de març 2011
La investigació i la transmissió lliure del coneixement
El ciberactivisme: intel·ligència col·laborativa global

16:00/ El poder dels ciutadans
ÓSCAR ESPIRITUSANTO
Fundador de PeriodismoCiudadano.com, president de 
l’Associació Comunicación Ciudadana.org

17:30/ Activisme social d’internautes: Viatgers sense Límit
MIGUEL NONAY ALMADÉ
Líder del moviment “viajeros sin límite” que pretén des de la xarxa la consciencia-
ció de la societat fins a crear un món sense obstacles, accessible. 
Conegut com @asaltodemata

19:30/ Taula redona de conclusions



DESTINATARIS DEL FÒRUM:
Este fòrum va dirigit a tot el 
públic en general.
L’ENTRADA ÉS LLIURE, 
AFORAMENT LIMITAT 288 PLACES 
Si eres estudiant pots 
convalidar cada curs per crèdits.  
SI TENS ORDINADOR
PORTÀTIL TE’L POTS PORTAR.

MATRÍCULA / CRÈDITS:
Universitat de València:  els alumnes d’esta 
universitat podran realitzar el procés d’auto-
matrícula en la pàgina oficial de la Universitat 
de València (http://ww.uv.es) i cercar posterior-
ment a través del portal de l’alumne, la secció 
‘Matrícula d’activitats del Server d’Extensió Uni-
versitària’.
Estos cursos seran certificats pel ‘Servei 
d’Extensió Universitària’ a l’efecte de convalida-
ció per dos crèdits de lliure opció.

Universidad CEU Cardenal Herrera: els alum-
nes d’esta universitat, podran matricular-se en 
la secretaria de la seua universitat a l’efecte de 
convalidació per un crèdit de Lliure Configuració 
(CLC). 

Universitat Politècnica de València: els alum-
nes d’esta universitat poden matricular-se, amb 
indicació del curs al qual desitgen assistir, enviant 
un correu electrònic a foroluisvives@valencia.es, 
en el qual han d’aportar les seues dades perso-
nals (nom complet, DNI, curs al qual pertanyen 
en la UPV). Al finalitzar el curs podran arreplegar 
l’acreditació d’assistència en el mateix Fòrum a fi 
de convalidar-la en la seua pròpia escola.
 
Universidad Católica de Valencia: els alumnes 
de la UCV que col•laboren amb Acció Social 
i desitgen matricular-se en estos cursos han 
d’enviar un correu electrònic a foroluisvives@va-
lencia.es amb les seues dades personals (nom, 
cognoms, DNI, curs i titulació a què pertanyen). 

Les hores cursades se sumaran al total de les 
hores dedicades als programes de voluntariat 
per a la corresponent convalidació per crèdits 
de lliure configuració segons la normativa.
Per a més informació accionsocial@ucv.es.

CEFIRES: el professorat podrà inscriure’s 
en cada un dels cursos del Fòrum a través 
de la pàgina web del Servici de Formació del 
Professorat 
http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp, 
en la secció d’Oferta formativa. Estos cursos se-
ran certificats pel Servici de Formació del Profes-
sorat d’acord amb l’Orde de 9 de juny de 1994.

Per a obtindre el reconeixement  del curs 
serà necessari assistir al menys al 80% UNI-
VERSITATS / 85% CEFIRES de les hores.

PONENTS DELS CURSOS:
Els ponents dels cursos són professors de 
universitat, tant de la nostra comunitat com 
de la resta d’Espanya i de l’estranger, a més 
d’investigadors i professionals de les matèries 
proposades.

LLOC DE REALITZACIÓ:
Els cursos es realitzaran en el Saló d’Actes 
de l’Edifici de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de València en el 
C/ Campoamor, 91, 46022, València. 
Telèfon: 96 352 54 78, extensió 7118

CONTACTAR:
foroluisvives@valencia.es
www.juventud-valencia.es
forouniversitariojuanluisvives.
wordpress.com

Secretaria Tècnica del 
XIX Fòrum Universitari Joan Lluís Vives 
Ami Ferri Avaria
Bióloga, especialista en Educació Ambiental.

COM ARRIVAR:

EMT / 01, 31, 32, 81

Metro / Línia 5: 
Marítim-Serradora
(parada d’AIORA)


