
 

  

ZW núm 280. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.voolive.net
 

vooLive.net es un fòrum obert a la participació, un mitjà de temàtica generalista 

que busca millorar les condicions de vida (en un sentit ampli) a partir de compartir 

coneixement i informació. 

 

Es presenta com un espai per discutir, per exemple, sobre l'escalfament global vist 

des d'un perspectiva de recerca de solucions, la fam i la pobresa al món, la relació 

de l'empresa i de cada un de nosaltres amb aquestes accions o els avenços 

tecnològics, de negocis, de valors morals, de mitjans de comunicació i d'Internet. 

És un concepte de valors de vida i de formes d'actuar sobre els problemes del 

nostre temps, intentant que cada persona pugui aportar el seu granet de sorra per 

fomentar discussions i plantejar solucions a aquests problemes.

 

Des de la pàgina es pot participar amb opinions i aportacions en forma de 

documents, que es compilen en un arxiu per a la seva descàrrega directa. 

A la secció temàtica trobem: Internet, Ciències, Art, Economia i Empresa, o Claus 

Socials per al Futur. En aquest últim apartat, he pogut contribuir amb aquest text 

com a  proposta ‘La transparéncia política en la madurez democrática.’ 

 

Pots seguir informació relacionada amb vooLive.net a: vooLive a Delicious – vooLive 

a Facebook – vooLive a Flickr – vooLive a Foursquare – vooLive a FriendFeed – 

vooLive a Fromspring.me – vooLive a Last.fm – vooLive a LinkedIn – vooLive a 

Netvibes – vooLive a NetworkedBlogs – vooLive a Plurk – vooLive a Tumblr – 

vooLive a Twitpic – vooLive a Twitter – vooLive a Youare – vooLive a YouTube

La iniciativa està impulsada per Carlos Urioste
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