
 

ZW núm 165.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

http://www.stic.cat  

STIC.CAT (Societat de Tecnologia i Coneixement) és una associació sense cap afany 

de lucre que va néixer a principis de 2008, amb la vocació de ser una entitat que 

generi interactivitat i innovació en el context de la comunitat cultural catalana, amb la 

utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eix vertebrador. 

Entre els seus membres, blocaires, periodistes i emprenedors, hi ha Trina Milan, 

(presidenta de l'associació), Eduard Batlle, Josep Campmajó, Albert Martín, David 

Rodríguez, Xavier Peytibi, Albert Simó, Àlex Hernández, Francesc Grau, Miquel 

Serrabassa, Toni Sellas o Victor Martin. 

 

L’Associació STIC.CAT té, entre altres, els objectius següents: promoure i divulgar la 

societat de la informació i del coneixement; fomentar la interacció entre els ciutadans 

mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació; o facilitar l’accés de les TIC 

als sectors empresarial, educatiu, cultural i social. 

 

Entre les seves iniciatives es troben els Premis Blocs Catalunya, els principals premis 

que es donen a blocaires catalans i que, en la seva primera edició, van tenir un 

destacat ressó mediàtic i de públic. 

Un dels seus propers actes serà “EMPRENDRE EL FUTUR”. Una trobada que tindrà lloc 

el dia 4 d’abril al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Es basarà en la presentació de 

18 micro-ponències de 5 minuts, de la mà d’un grup de professionals de diferents 

àmbits que intentaran aportar una visió constructiva al moment econòmic actual i, al 

mateix temps, destacar els valors dels emprenedors.  
 

ZV (Zona Vídeo). Pluralia.tv ofereix els seus continguts classificats en diferents 

apartats temàtics. Realitza serveis de comunicació per a entitats socials i públiques, 

des de l’any 2005. En el vídeo promocional es fa un resum del conjunt d’activitats 

desenvolupades. 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.stic.cat/
http://www.stic.cat/qui/som
http://trinamilan.cat/
http://eduardbatlle.cat/
http://campmajo.blogspot.com/
http://www.albertmartin.cat/
http://quotidianitats.blogspot.com/
http://quotidianitats.blogspot.com/
http://www.exaps.blogspot.com/
http://losimo.cat/
http://alexdez.blogspot.com/
http://www.francescgrau.com/?seccio=blog&idioma=
http://miquel.wordpress.com/
http://miquel.wordpress.com/
http://www.tonisellas.cat/
http://victormartingarcia.com/
http://www.stic.cat/iniciatives
http://www.premisblocs.cat/
http://bloc.stic.cat/2009/03/11/empendre-el-futur/
http://www.parcudg.com/
http://www.pluralia.tv/

