ZW núm. 18 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.lovedifference.org
Love Difference és un moviment artístic obert i participatiu que proposa un diàleg
polític en l’àmbit de la Mediterrània partir de la creativitat i l’art. El projecte va
néixer a Biella, acollit dins de la Cittadellarte – Fundazione Pistoletto, a la
primavera de 2002, i va ser presentat a la 50 Edició de la Biennal de Venècia, la
cita artística més important del món, i a on se li va concedir el “león de oro” al seu
promotor Michelangelo Pistoletto en reconeixement a tota la seva carrera. El
projecte “interacciona la universalitat de l’art amb la política i centra la seva
activitat a l’àrea mediterrània perquè en ella es reflexa els problemes de la societat
global”.
Aquests dies que estem commemorant Barcelona+10, diverses iniciatives
ciutadanes i polítiques reflexionen sobre la política mediterrània des de les
perspectives de la ciutadania activa, de l’art, dels mitjans de comunicació, de les
empreses, de les regions, dels parlaments, de les ciutats i dels estats. També els
bloggers han estat presents, entre els que destaquen els egipcis 'Manal and Alaa's
Bit Bucket' guanyadors del darrer premi especial de Periodistes Sense Fronteres.
Per a saber-ne més, és imprescindible “El Anuario del Mediterráneo Med.2005”,
amb una edició conjunta de l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i de la
Fundació CIDOB de Barcelona que repassa els fets més destacats que han succeït a
la Mediterrània entre juny de 2003 i desembre de 2004.
Per acabar, vull agrair els comentaris i suggeriments que rebem en relació a
aquesta secció setmanal ZONA WEB. En relació al post de la setmana passada
sobre Alexa, ens deien que alguns internautes el consideren "spyware" o
programari espia. Efectivament, la barra d'Alexa recull informació sobre l'usuari i
per on navega per oferir els seus índexs. De fet, tot això està explicat a la política
de privacitat d'Alexa. Per tant, no podem considerar que sigui exactament spyware,
ja que l'spyware no avisa, mentre que la pàgina de política de privacitat d'Alexa ho
explica molt clarament.

