
 

 

ZW núm.42 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.climatecrisis.net
 
 
En aquesta pàgina es promou una campanya de conscienciació sobre el canvi 
climàtic, on es convida a l’acció i on es poden fer consultes diverses, a més de 
veure el documental An Inconvenient Truth (Una Veritat Iconvenient) protagonitzat 
per l’ex vice-president d’EE.UU., Al Gore, que situa aquest tema no tant des de 
l’esfera política sinó com una qüestió ètica i moral que afecta totes les persones. A 
EE.UU., s’ha creat una associació destinada a desenvolupar una campanya de 
conscienciació on aniran destinats els drets de la pel·lícula i del llibre, escrit sota el 
mateix títol. Informació científica, propostes per a l’acció (on et conviden, entre 
altres coses, a fer un càlcul sobre el nostre impacte, a títol individual, en la 
contaminació atmosfèrica), notícies, un bloc participatiu, recursos online per 
descarregar, etc. són algunes de les coses que ofereix aquest web. 
 
A més, la pàgina enllaça amb la iniciativa Participate. Net, amb l’eslogan: Les 
pel·lícules tenen el poder d’inspirar. Tu tens el poder d’actuar. Participa! un site 
amb campanyes diverses, fòrums de debat, on cada film participant té la seva 
pròpia campanya d’acció social relacionada. 
 
Associat a la protecció mundial del planeta, demà dia 5 de juny, se celebra el Dia 
Mundial del Medi Ambient 2006. Aquest any el tema sel·leccionat ha estat els 
Deserts i la Desertificació, amb el lema: No abandonis els deserts! Recalcant la 
importància de protegir les terres àrides, que cobreixen més del 40% del planeta i 
on viu una tercera part de la població mundial, la més vulnerable. El PNUMA ha 
proposat Argel com a ciutat amfitriona de les Nacions Unides d’aquest dia. 
 
Per acabar, dos recursos imprescindibles, directament relacionats amb el medi 
ambient i la situació actual del planeta. Un recurs curiós que pot ser útil a l’hora de 
pensar determinades campanyes o simplement per obtenir informació: 
Worldometers, un comptador que ofereix tota mena de xifres i estadístiques en 
temps real, en relació a temes diversos que ajuden a tenir una idea detallada de la 
situació mundial a nivell númeric. Impressionant! 
L’altre, per a tots aquells qui tingueu interès en el vídeo art i els documentals 
independents amb temàtica social: l’Observatori de Vídeo No Identificat (OVNI) que 
ha presentat aquests dies (del 30 de maig fins al 4 de juny) la seva programació 
2006 “El Somni Colonial-Zones Autònomes”.  
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