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Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://diadeinternet.es/2007/
El pròxim 17 de maig se celebra la tercera edició a Espanya del Dia d’Internet
impulsada per l’Asociación de Usuarios de Internet que, emmarcant-se dintre del
Plan Avanza 2006-2010 del MTAS, rebrà, també, el suport internacional de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB) i l’Organització de Nacions Unides (ONU). L’eix central d’aquest dia és
impulsar l’ús i el coneixement d’Internet.
L’acte central i la cerimònia oficial de lliurament dels Premis se celebrarà el mateix
dia 17 al Palau de Fires i Congressos de Màlaga. L’assistència és gratuïta i oberta al
públic (només és necessari registrar-se). Durant l’acte, es realitzaran
Comunidad
videoconferències
amb
diferents
països
pertenyents
a
la
Iberoamericana de Naciones amb l’objectiu d’aconseguir la participació simultània
de tots els seus membres. Amb 22 països i més de 190 esdeveniments programats
fins al moment, el Dia Mundial d’Internet es va consolidant com un esdeveniment
de referència a Espanya. Podeu consultar tota la informació relacionada a l’apartat
Informar-se.
Des de Catalunya, s’impulsa de nou FesInternet, la festa d’Internet, concebuda per
intercanviar coneixements i experiències a la Xarxa i en l’ús de les TIC, dinamitzar i
difondre l’ús d’Internet a Catalunya i commemorar el Dia Mundial de la Societat de
la Informació .
A Barcelona, demà se celebrarà, també, el “III Congrés Internet, Dret i Política”,
organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya que analitzarà els canvis que
s’estan originant en els àmbits polític i jurídic a partir de l’ús de les TIC. Podeu
consultar el programa aquí.
ZV (Zona Vídeo). Multimèdia de Nacions Unides ofereix diferents seccions (ràdio,
fotos, televisió i vídeo), on poden consultars-e arxius diversos des de notícies i
anuncis a documentals concrets. A l’espai dedicat a Television & Video es poden
veure els documentals de la sèrie 21st Century que mostren la realitat social que
es viu a diferents països del món com l’Afganistan, El Congo, Mèxic o Mongòlia,
entre molts altres.

