
 

ZW núm 151.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.webislam.com/

 

Webislam és un projecte de Junta Islàmica, “una organització sense afany de lucre, 

en la qual cooperen, junt amb musulmans, persones d’altres confessions i creences, 

donant així testimoni pràctic del diàleg interreligiós i intercultural”. Es defineix com el 

portal islàmic de referència en llengua espanyola, tant per la quantitat i qualitat de la 

informació que ofereix com pel nombre d’accessos a la pàgina (uns 12 milions 

mensuals).  

 

Des de la seva pàgina podem accedir a diferents apartats: Biblioteca d’estudis 

islàmics (amb referències a obres d’història, art, pensament, etc. de diversos autors); 

Dossiers que van des de temes com la Islamofòbia o el feminisme a un recorregut per 

diferents països; Notícies, actualitat o agenda, entre altres. Cal destacar el Directori, 

un servei que permet trobar organitzacions i recursos islàmics a Espanya i també 

arreu del món. 

WebIslam compta amb un ampli equip de col·laboradors que contribueixen a la 

realització dels continguts del portal, així com consultors de diferents organitzacions i 

institucions. 

 

Altres referències per aprofundir en el tema serien Mundoarabe.org, que impulsa 

cursos diversos, mensuales i continus, o Saphirnews.com pàgina de referència a 

França. Recentment aquesta última i WebIslam han pres la iniciativa de crear la “Red 

Europea de Medios Islámicos (REMI)”, un web laic i musulmà per agrupar els 

principals mitjans de comunicació islàmics a Europa, on i offline. 

 

ZV (Zona Vídeo). Beet.TV es va posar en marxa l’any 2006 de la mà d’Andy Plesser. 

Se centra en la ràpida aparició del vídeo online i el seu impacte en la indústria i la 

societat. Ofereix entrevistes amb executius d’empreses de tecnologia i de mitjans de 

comunicació com Google, Microsoft, The New York Times o Adobe, entre altres. 

Actualment, compta amb uns 800 vídeos disponibles. 
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