
 

ZW núm 102.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y la acción 
política y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.avaaz.org/es/
 
Avaaz.org (que significa “Veu” o “Cançó del poble”) és una comunitat on i off line de 
ciutadans activistes i compromesos d’arreu del món, que actuen conjuntament 
mobilitzant-se en relació als temes socials i polítics més rellevants. A través de 
campanyes, accions puntuals…, i utilitzant les tecnologies 2.0. per arribar a tots els 
racons del món, els membres de la comunitat Avaaz.org fan sentir la seva opinió i 
posicionament sobre qüestions com el canvi climàtic, la seguretat mundial o els drets 
humans. 
 
Avaaz.org va ser fundada per Res Publica i MoveOn.org, una comunitat d’activistes 
per Internet als EE.UU. Compta amb un milió de membres distribuïts a 192 països que 
organitzen accions diverses. Un dels seus vídeos sobre la Pau a l’Orient Mitjà –“No al 
xoc de Civilitzacions” – ha estat un dels més vistos en la història de YouTube, amb 
1,4 milions de visites i 37.000 comentaris, i ha guanyat, també, nombrosos premis. 
Podeu veure’l aquí, junt amb altres vídeos sobre la justícia global, la lluita contra la 
pobresa o la guerra de Iraq, entre altres. 
 
Un dels professionals vinculats a aquesta organització, i director de campanyes, és 
Paul Hilder, cofundador d’openDemocracy.net i autor de documents tan interessants per 
a la reflexió política com: “Partits polítics oberts? Un mapa per a la democràcia del 
segle XXI”.  
 
Per acabar, i en la mateix línia, referenciar l’organització Idealist.org (“Idealistas” en 
la versió espanyola); un espai web interactiu d’Acción sin Fronteras on persones i 
organitzacions d’arreu del món poden intercanviar recursos i idees, trobar 
oportunitats i voluntaris, i actuar conjuntament per contribuir a canviar el món.  
 
 
(ZV) Zona Vídeo. Documentals Online ofereix reportatges d’interès sobre temes 
diversos com “La caiguda de Fujimori”, el conflicte entre Palestina i Israel, entre molts 
altres dedicats a ecologia, ciència, Història, art,  cinema… L’únic requeriment per 
veure els documentals és tenir el reproductor web de Divx (Divx Web Player), un 
reproductor de vídeo que s’integra en el navegador i que es pot descarregar des de la 
propia pàgina. 
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