ZW núm. 56 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.rebelatecontralapobreza.org/
L’aliança espanyola contra la pobresa impulsa una setmana de mobilitzacions i
activitats diverses amb un acte central que tindrà lloc el dia 21 d’octubre amb la
Manifestació contra la pobresa. L’aliança que inclou entre les seves organitzacions a
la Campanya Pobresa Zero, està formada per diversos i nombrosos col·lectius (que
agrupen a més de mil entitats de tota Espanya). Des de la seva pàgina, Rebel·la’t
contra la Pobresa, fan una crida a la participació i implicació de la ciutadania per
poder aconseguir mesures concretes contra la pobresa mundial.
Un altre dels projectes que configuren l’aliança és la Campanya del Mil·lenni de
Nacions Unides, que organitza i participa en campanyes divulgatives i actes de
sensibilització per promoure els Objectius del Desenvolupament del Mil·lenni. Un
d’ells té lloc aquest diumenge dia 15 i el dilluns 16 d’octubre, sota el lema:
"Levántate contra la pobreza" (que va inspirar l’acció del “robatori” de l’escó de ZP)
i té com a objectiu aconseguir que el dilluns, 16 d’octubre, a les 12h el màxim
nombre possible de persones es posin dretes per aquesta causa. A la pàgina Sin
excusas 2015 poden baixar-se banners i salvapantalles, consultar els materials en
diferents idiomes i conèixer quin és l’estat de la iniciativa en altres països. En
aquesta línia, cal recordar el gran impacte que va tenir l’any passat el projecte de la
Plataforma Catalana per la Marxa Blanca.
I en els propers dies també us recomano la cita Blogs la Conversación, una jornada
que se celebrarà el pròxim 19 d’octubre i on s’analitzarà l’impacte dels blocs en la
política, el periodisme, les empreses, a Llatinoamèrica i al món.

ZV (Zona Vídeo). Fa un parell de setmanes que us recomano iniciatives diverses
al voltant de la cultura audiovisual (vídeo, cinema, TV i Internet). A partir d’ara,
faré una mini secció amb enllaços en aquesta línia.
En aquesta ocasió, comentar-vos la inauguració d’un nou espai a la xarxa: eblogtv
que s’ha estrenat aquesta setmana, amb la seva primera vídeotrobada en directe,
amb l’escriptor Suso de Toro.

