
 

ZW núm. 115  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
  
 
http://coleccionplanta29.com/  
 

La “Colección Planta29” és una iniciativa d’Ediciones del Cobre, la Sociedad de las 

Indias Electrónicas i BBVA que aborda temes i enfocaments diferents que ens 

ajuden a comprendre millor els nous conceptes sobre els quals s’articula la societat 

xarxa.  

La col·lecció compta entre els seus autors amb David de Ugarte, Juan Urrutia, Rosa 

Jiménez o Francisco Polo, als qui m’afegiré, en breu, amb la publicació d’un llibre 

amb el títol “Políticas”. Entre aquests títols, la col·lecció inclourà una sèrie de guies 

que apareixeran anualment i que ajudaran l’usuari/lector a ubicar-se en els nous 

mapes de la identitat i la informació, com “La gran Guía de los Blogs (2008)”. 

 

Tots els llibres es publiquen, per expressa voluntat d’autors i editors, sota les 

mateixes condicions de protecció de la propietat intel·lectual que el tradicional 

Domini Públic, cosa que significa que poden copiar-se, reproduir-se, citar-se, 

lliurement… 

 

“El poder de las redes” de David de Ugarte és un dels llibres de referència per  

clarificar conceptes i veure com podem articular nous models de comunicació en 

aquest nou món en xarxa. Des que va aparèixer originalment a Internet, com a 

resultat del procés obert d’elaboració en el qual va participar la seva comunitat de 

lectors, el llibre no ha fet més que augmentar les seves descàrregues (en la seva 

versió pdf) i esgotar exemplars a les llibreries. 

  

ZV (Zona Vídeo). Tu.tv ha llençat una plataforma de difusió electoral amb motiu 

de les pròximes eleccions generals del 9 de març. La iniciativa compta amb la 

participació dels principals partits polítics i en ella s’agrupen més de 500 vídeos que 

recullen des de fragments de discursos i mítings a anuncis de campanya i 

declaracions dels diferents candidats. 
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