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Són moltes les definicions i les idees que podem trobar associades al concepte Web 

2.0. Algunes d’elles podrien ser: aplicacions que generen col·laboració; aplicacions 

senzilles i específiques a les quals es pot accedir des de qualsevol ordinador 

mitjançant un navegador, fàcils d’usar i amb un veritable pròposit; aplicacions que 

utilitzen la intel·ligència col·lectiva per proporcionar serveis interactius en Xarxa, 

donant a l’usuari el control de les seves dades, etc. Si voleu saber-ne més no us 

perdeu aquest magnífic vídeo Web 2.0 que m’ha fet descobrir l’amic Genís. Curt, 

clar, suggerent, imprescindible! 

Ning sorgeix com a eina per facilitar la creació d’aplicacions web basades en la 

participació dels usuaris, que són els que generen i modifiquen els continguts, ja 

que el codi de les aplicacions que creen els desenvolupadors es pot compartir, 

clonar i modificar segons les necessitats de cadascú i, després, afegir-la al conjunt 

d’aplicacions disponibles. Un altre tipus d’aplicacions, que permeten emmagatzemar 

i compartir tot tipus de documents serien eSnips (amb una capacitat màima d’1 GB 

de forma totalment gratuïta), Box.net o Mediamax que ofereix, fins a 25 GB d’espai 

online per guardar des d’imatges o vídeos a documents en diferents formats.  

Per obtenir més informació sobre aplicacions a Internet podeu llegir aquesta 

entrada del blog Algo que hacer on es fa referència als coneguts: Gmail, Flickr, 

Linkedin, del.icio.us, Newsgator o FeedDemon, entre altres. I, us recomano 

especiament, la lectura de l’article “10 coses que els polítics haurien de saber sobre 

tecnologia de la informació”, de la Lluïsa Nuñez. 

ZV (Zona Vídeo). Per acabar, fer una visita a dvactivisme.org (vídeos per a la 

transformació social), un canal de producció i difusió de vídeos  relacionats amb 

inciatives diverses protagonitzades i/o promogudes des de diferents moviments 

socials (accions, jornades, manifestacions…) que, moltes vegades es consideren 

insuficientment cobertes per part dels mitjans de comunicació tradicionals.  
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