
 

ZW núm 90.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.congreso.es  
 
La setmana passada es van presentar les últimes millores a la pàgina web del 
Congrés dels Diputats. Noves millores d’accessibilitat i de continguts, entre les quals 
es destacaven les novetats següents: 
Seguiment en directe de les sessions parlamentàries; Accés als continguts i a les 
informacions més rellevants; millora del cercador per realitzar consultes sobre els 
continguts de la pàgina; accés als vídeos de totes les intervencions que s’han 
realitzat. Millora i ampliació de la informació relativa als diputats i als diferent grups, i 
les seves iniciatives. 
I, per finalitzar, la digitalització de documents que permetrà tenir un catàleg online de 
totes les lleis que s’han fet a Espanya.  
 
Han estat molts els comentaris sobre aquesta pàgina web. Eva Campos escrivia sobre 
la inciativa en el seu blog, destacant-la com un pas important, altres la consideren 
una oportunitat perduda i han estat moltes les crítiques rebudes per fallades en el 
sistema, errors de seguretat, etc., generant un gran debat a la Xarxa.  En qualsevol 
cas,  des del Congrés sembla que han pres nota i han dut a a terme els reajustaments 
oportuns. Potser aquest fet hauria de portar-nos a parlar no només de tecnologies, 
sino del concepte “administració 2.0” que és del que tractarà la desena edició de 
Tecnimap (Gijón, del 27 al 30 de novembre de 2007). 
 

ZV (Zona Vídeo). ACTÚA, II Festival Internacional de Curtmetratges de Cinema i 
Vídeo d’Intermón Oxfam. Amb el lema “El Cinema com a Bandera”, pretén 
sensibilitzar i mobilitzar la societat en relació als problemes dels països del sud, 
sempre oferint eines per a l’acció. La segona edició tindrà lloc els dies 1 i 2 de juny a 
l’Ateneu Barcelonés (Barcelona) i del 7 al 9 de juny al Círculo de Bellas Artes 
(Madrid), amb la projecció dels curts finalistes. 
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