
 

ZW núm. 71 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://www.internetworldstats.com

A la pàgina d’Internet World Stats podem obtenir informació sobre el número 
d’usuaris d’Internet a Europa i al món. Les dades es mostren de manera comparada 
per països, mostrant el nivell de penetració d’Internet, per exemple, en un país 
determinat i el percentage que suposa a nivell mundial. 
Si el que volem conéixer és el nivell de connexions i el flux de dades a tot el món 
(amb valors entre zero i 100, a valors més alts connexions més ràpides i fiables) 
podem consultar la pàgina: Internet Traffic Report. 
 

Aquests dies s’ha parlat especialment de Nielsen-NetRatings (una companyia 
especialitzada en la medició de audiències i investigació de mercats a Internet que 
proporciona informació sobre el 70% de l’ús mundial d’Internet) que, junt amb la 
consultora brasilera Ibope, va presentar les conclusions d’un dels seus informes 
sobre l’ús promig de dedicació dels usuaris a Internet en el mes de desembre 
passat. Els brasilers van ser els que més temps van navegar per Internet en el món 
en el 2006, amb una dedicació mitja de 21 hores i 39 minuts mensuals per 
persona, per damunt dels usuaris francesos (18 hores i 41 minuts), americans (18 
hores i 5 minuts), australians (17 hores i 41 minuts) o japonesos (17 hores i 40 
minuts). Els usuaris espanyols van dedicar una mitja de 17 hores i 11 minuts. La 
informació prové dels los panels que la consultora té a 12 paísos de tot el món. 

 
 
ZV (Zona Vídeo). Per acabar, parlar-vos de la primera edidió del festival de DOCS 
Barcelona 2007 que finalitza avui i que, al llarg de quatre dies, ha apropat els 
documentals de qualitat a les sales de cine d’aquesta ciutat, a més de retre 
homenatge al realitzador Joaquim Jordà. “DocsBarcelona és un punt de trobada del 
món documental internacional des de fa 10 anys i també dels espectadors amb les 
pel·lícules i els seus directors. Ara, amb el Festival, és la primera cita dels 
espectadors amb aquelles pel·lícules i directors que estan marcant la referència 
internacional.” El festival ha programat els continguts a partir de quatre seccions 
temàtiques diferents i, sota el nom de Xtra, ha aglutinat una sèrie d’activitats per 
disfrutar del documental des de diversos punts de vista. Una iniciativa més ha estat 
la de programar a las sales de cine un film mensual, el Documental del Mes, que en 
aquesta ocasió és: Tintin et Moi. 
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