
 

ZW núm. 77   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 

http://change.org

Què t’agradaria canviar en el món? Amb aquesta pregunta es presenta la iniciativa 
a la xarxa: Change.org. La idea és poder contestar per un mateix i després passar 
a l’acció. Change.org funciona de manera semblant a la comunitat Facebook.com, 
on els usuaris que comparteixen una mateixa causa poden associar-se entre ells 
per impulsar un canvi, dissenyar una acció concreta, buscar suport per al seu 
projecte, etc. 
Des de la pàgina, s’ofereix l’opció de realitzar un tour guiat (en anglès) que ens va 
mostrant totes les possibilitats i ens explica els diferents apartats que anem 
trobant. 
 
Dintre de cada grup temàtic, els usuaris poden tenir accés a fotos, vídeos i 
informació, així com a enllaços a diferents ONG. Els usuaris poden votar sobre els 
temes que prefereixin, de manera que es va visualitzant a quines causes es dóna 
més importància. El creador d’aquesta xarxa social a Internet, Ben Rattray, creu 
que Change.org serà un èxit al permetre el contacte directe entre ciutadans amb 
inquietuts similars (un dels fonaments del Web 2.0). "Facilitem el diàleg i la 
col·laboració, permetent a la gent participar de maneres que mai abans havien 
estat possibles." 
 
En el context de les eleccions presidencials americanes i de les comunitats que 
donen el seu suport als diferents candidats, aquesta utilitat social de l’establiment 
d’una xarxa podria convertir-se en una altra eina important per connectar amb 
potencials simpatitzants de la campanya. 
 
 
ZV (Zona Vídeo). Cervantestv.es és la televisió de l’Instituto Cervantes per 
Internet que va iniciar les primeres proves en el mes de desembre de 2006. A més 
dels continguts que ja són visibles a través de l’arxiu digital, oferirà cinc canals 
responent a les àrees temàtiques del centre, amb produccions pròpies i en 
col·laboració amb altres entitats i institucions públiques i privades, i comptarà amb 
el canal de notícies de l’Agència EFE i el seu propi canal informatiu. La televisió 
tindrà també un paper destacat en el IV Congrés Internacional de la Llengua 
Espanyola. 
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