
 

ZW núm 163.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://exploradoreselectronicos.net/e4pedia/E3de 

“Encuentro de emprendedores y empresas sobre Democracia Económica” tindrà lloc a 

Madrid el pròxim 20 de març. Aquesta trobada està organitzada per e4 (“Exploradores 

Electrónicos”), del qual formen part David de Ugarte i Natalia Fernández de la 

“Sociedad de las Indias Electrónicas”, entre molts altres. 

David de Ugarte, un dels impulsors de la col·lecció Planta29 i autor de “El poder de las 

redes”, va publicar el post Hablemos de democracia económica on convidava a 

participar en una reflexió oberta, iniciada a partir del descobriment d’una sèrie 

d’oportunitats no molt conegudes, en el tractament legal dels grups cooperatius. La 

trobada compta ja amb més de 20 assistents confirmats que participaran en una 

jornada d’un dia, que tindrà diferents activitats complementàries. La inscripció encara 

és oberta. 

També en el mes de març, el 26 i 27 al Palau de Fires i Congressos de Màlaga, se 

celebrarà e-STAS 2009, el Symposium de les Tecnologies per a l’Acció Social. Una cita 

per conèixer com les TIC poden avançar en el desenvolupament humà i la lluita 

contra la pobresa. Entre el seus objectius es troba el de donar continuïtat a allò que 

es va parlar a la Cimera Mundial de la Societat de la Informació d’una manera pràctica 

i demostrativa. Assistiran al voltant de 200 experts nacionals i internacionals vinculats 

al Tercer Sector i la Societat de la Informació. La inscripció és oberta fins el dia 15. 

 

ZV (Zona Vídeo). Vídeoactivisme a partir de la campanya impulsada per 

Greenpeace “Yo soy antinuclear”. Fa unes setmanes es van donar a conèixer els 

vídeos guanyadors que expressen el seu rebuig a l’energia nuclear d’una manera 

orginal, atrevida i involucrant la major quantitat possible de persones. 

 


