
 

ZW núm. 110  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
  
 
http://www.dialogue2008.eu  

 

2008 serà un any decisiu en molts àmbits. Se celebra l’Any Europeu de Diàleg 

Intercultural impulsat per la Comissió Europea, amb el lema “Junts en la diversitat”. 

Una oportunitat per a la reflexió i el treball en la millora del diàleg i les relacions 

interculturals, com a via per abordar un dels reptes més importants que dibuixa la 

diversitat cultural i religiosa a Europa. A la pàgina, s’ofereix toda la informació 

bàsica respecte l’any i les eines de comunicació que permeten il·lustrar les diferents 

iniciatives que es desenvolupin. 

 

2008 serà l’Any Internacional del Sanejament, l’Any Internacional del Planeta Terra 

i l’Any Internacional de les Llengües. Tot això a iniciativa de l’Assemblea General de 

Nacions Unides. I, encara que resulti sorprenent, també serà l’Any Internacional de 

la Patata, aliment bàsic arreu del món que representa qüestions tan importants 

com l’agricultura i els recursos naturals, la malnutrició o la pobresa. A països com 

l’Argentina, el seu preu desorbitat reflecteix el fort increment del cost de la vida. 

Més informació a l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 

 

Es commemorarà el 60 Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Todo això, sense oblidar el seguiment dels avenços en els Objectius del Mil·lenni 

amb els quals s’ha compromès tots els Estats membres de la Unió Europea. El 

passat 19 de desembre el Parlament de Catalunya signava el primer Pacte d’Estat 

contra la Pobresa de la història d’Espanya, un document promogut per la 

Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament (CONGDE) que compromet les 

administracions nacionals, autonòmiques i locals en la lluita pels Objectius. 

A nivell internacional, Nacions Unides, Google i Cisco han impulsat una eina web 

2.0 amb l’objectiu d’apropar gràficament la lluita contra la pobresa mundial als 

ciutadans: MDG Monitor. Permet seguir el procés en l’assoliment dels diferents 

objectius en diverses categories i a quasi tots els països del món. 

 

ZV (Zona Vídeo). Marcianos TV, televisió 2.0 amb càmares en directe que 

transmeten tots els dimecres a les 20:30h des de Madrid. En el seu blog podreu 

veure l’últim vídeo que té com a convidat a Enrique Dans. 
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