
 

ZW núm. 39  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.diadeinternet.es/2006/
 
Aquest proper dimecres, dia 17 de maig, se celebra el Dia Mundial de les 
Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, segons la decisió  adoptada en 
la passada Cimera Mundial de la Societat de la Informació, a Tuníssia. Aquesta data 
es fa coincidir amb el Dia d’Internet, que el 25 d’octubre de 2005 se celebrava a 
Espanya, per primera vegada, amb un gran èxit de participació. En relació a aquell 
dia, vaig escriure algunes reflexions sobre el paper dels polítics a Internet que 
podeu consultar aquí. 
 
Per a aquesta segona edició de 2006, s’han presentat més de 600 iniciatives a 
nivell estatal entre les quals trobem la campanya d’Europa Press Net: Un bloc para 
cada cidadán o la iniciativa, promoguda a través del portal de telecentres de 
Red.es, per promocionar la memòria històrica. 
Aquest any, igual que en l’edició anterior, formo part del Comitè d’Impuls i del jurat 
que decidirà quins són els guanyadors en les diferents categories de la II edició dels 
Premis Dia d’Internet que es lliuraran el proper dimecres a Madrid i dels quals ja es 
coneixen els tres finalistes de cada àmbit. La Red de Blogs Socialistas ha estat 
entre els Top 10 en la categoria Internet y yo. 
 
A Catalunya, se celebra la segona edició de FesInternet, des del 2 de maig i fins el 
dia 17, sota l’eslògan “Internet és fàcil, és útil”. Coincideix amb la celebració del Dia 
Mundial d'Internet i són moltes les iniciatives que s’impulsaran durant tot el mes. 
La Generalitat distribuirà 300.000 còpies de programari informàtic en català en 
forma de CD-ROM. Us detaco, també, un debat virtual que, sota el títol Participació 
electrònica 2.0, convida tècnics de l'Administració, experts, investigadors, 
professionals i, en general, qualsevol persona interessada en els efectes 
sociopolítics de les TIC, a reflexionar sobre la configuració d'instruments exitosos de 
participació electrònica. I, per acabar, les iniciatives impulsades per Can Xalant, 
Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró amb la col·laboració de 
TecnoCampusMataró: el projecte "Pixeldraw, crea amb pixels":  un esdeveniment 
de creació artística que tindrà lloc a la xarxa mitjançant l´adreça 
http://www.canxalant.org/pixel, entre altres debats i jornades. 
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