ZW núm. 12 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.diadeinternet.es
El 25 d’octubre, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) amb la participació i
suport d’un Comitè d’Impuls configurat per associacions, federacions, ministeris,
sindicats, etc., ha convocat el "Dia de Internet” a Espanya. Un esdeveniment que
vol promocionar l’ús d’Internet i la Societat de la Informació entre tota la població.
La idea d’establir un Dia Mundial d’Internet forma part de la proposta que es vol fer
a Nacions Unides en el marc de la Cimera Mundial de Tuníssia. El Govern i el Senat
rebran l’Acta de Signatures en l’acte oficial del 25 d’octubre i ratificaran aquest
compromís espanyol en la Cimera Mundial sobre la Societat de la Informació, el
proper mes de novembre.
Més de 135 organitzacions ja estan preparant esdeveniments

per a aquell dia.

S’han superat ja les 200 iniciatives inscrites per aquell dia i són molts els municipis,
universitats i col·legis que estan subscrivint la Declaració de Principis per Construir
la Societat de la Informació.
Amb motiu d’aquest dia, i fruit de l’interès viu pels nous fenomens que es
desenvolupen en el marc de la Societat de la Informació, s’està impulsant el primer
Diccionari SMS. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI), en col·laboració amb
les operadores de telefonia mòbil (Movistar, Vodafone i Amena), MSN i Lleida.net,
entregaran el proper 25 d’octubre, Dia de Internet, una compilació de termes
utilitzats en els missatges SMS i per Internet a la Real Academia de la Lengua, amb
el propòsit de generar el primer diccionari sobre aquest argot. Amb el títol 'Hexo x
ti y xa ti' ('Hecho por ti y para ti'), compila els termes que configuraran aquest
DiccionariSMS.com, que permetrà consultar i traduir termes SMS en castellà,
català, èuscara i gallec, així com conèixer quins són els termes més utilitzats.

