
 

ZW núm 88.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.ekoos.org/  

Ekoos.org és un espai de trobada, informació i participació per a periodistes. Una 
xarxa online de fonts d’informació especialitzades que ha posat en marxa la 
Fundación Chandra junt amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest portal és posar en contacte els 
periodistes amb els diferents col·lectius socials (immigrants, ONG, cooperants, 
moviments socials, experts…). Es pretén impulsar la informació de caràcter social, de 
manera que periodistes de tot el món puguin realitzar consultes que arribaran de 
manera automàtica a totes les fonts registrades segons el tema que es tracti. 
Ekoos.org facilita també recursos i materials, com aquestes guies d’estil. 

D’altra banda, la Fundación Bip Bip impulsa diferents projectes en xarxa dirigits, en 
aquest cas, a Organitzacions no lucratives. Un d’ells són les Jornades gratuïtes 
“Formanet“ amb l’objectiu de familiaritzar-se amb l’ús de les noves tecnologies i 
conèixer a fons algunes de les eines que podem trobar a Internet per aplicar-les en el 
dia a dia.  

En el 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales organitzava la quarta edició de 
les “Jornadas Net.es4: "Participación social y democracia a través de las Nuevas 
Tecnologías de la Información de la Comunicación (eParticipación Social/ 
eDemocracia)”  sobre diferents aspectes relacionats amb la incorporació, l’ús i la 
influència de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (NTIC) en 
l’àmbit del Tercer Sector social i  del voluntariat. Aquí podreu visualitzar algunes de 
les presentacions en format power point. 
 

ZV (Zona Vídeo). VIMOZ  és una iniciativa impulsada per un grup de vídeobloguers 
que té com a objectiu compartir informació, opinions i recursos al voltant del 
vídeoblog. S’organitzen reunions informals, al mateix temps i a diferents ciutats, on 
es pot participar de manera gratuïta i col·laborativa. El projecte s’organitza a través 
de un wiki i de la comunitat de vídeobloguers en espanyol. Podeu llegir més 
informació sobre aquest i altres temes en aquest interessant post de Juan Freire: 
Comunidades de aprendizaje para la Web 2.0. 
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