ZW núm. 63 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.forumculturalmundial.org
Aquests dies s’ha celebrat a Rio de Janeiro el Fòrum Mundial de Xarxes Culturals,
on l’IETM - Informal European Theatre Meeting i el Fòrum Cultural Mundial 2006
que ha reunit xarxes culturals de diferents parts del món per analitzar i debatir
temes diversos intercanviant solucions i propostes de funcionamient en Xarxa. Un
model d’acció compartida que permet noves oportunitats per afrontar reptes
comuns.
A Espanya, el 35,1% de la població navega per la Xarxa, el que suposa una taxa de
penetració que duplica la mitjana mundial, encara que és inferior a la dels 31 països
desenvolupats d’Europa, on navega el 42,5% de la població. Aquestes i altres dades
apareixien publicades en l’Informe anual de la Conferència de Nacions Unides per al
Comerç i el Desenvolupament (UNCTAD) que es va presentar fa unes setmanes
sota el títol: "L’economia de la informació".
En l’àmbit del Tercer Sector social i del voluntariat, l’acció compartida en xarxa, la
incorporació, l’ús i la influència de les Noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació són objecte de reflexió i debat constant. Els pròxims 14 i 15 de
desembre se celebren a Madrid les Jornades Net.es4 “Participació social i
democràcia a través de les Noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació”
que us recomano.

ZV (Zona Vídeo). Per acabar, referenciar-vos Dailymotion. Un espai per compartir
i donar a conèixer els teus propis vídeos (de manera privada, mostrant els vídeos
només a familiars, amics, etc. o bé públicament mostrant-los a tothom). La pàgina
permet buscar els vídeos a partir de paraules clau o tags. Podem escriure la paraula
que ens interessa i clicar el botó “Buscar”. O bé, en el núvol de tags, clicar sobre
una de les paraules que se’ns mostra. Per exemple, si cliquem sobre la paraula
“politique” ens apareixen tots els vídeos relacionats, a més d’altres paraules clau
associades directament amb el tema.

