ZW núm 94. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://blogactionday.org/
El 15 d’octubre tindrà lloc el Blog Action Day. Una iniciativa de participació a Internet
que vol centrar el focus d’atenció en un únic tema des de l’opinió i les aportacions de
milers d’usuaris. Blog Action Day proposa que milers de blogs i websites parlin durant
un dia d’un mateix tema, per crear consciència sobre aquest; en aquesta ocasió
pretén generar consciència mediambiental.
El projecte es presenta des d’aquest plantejament: “Què psasaria si tots els blogs
publiquessin posts sobre un mateix tema, en un mateix dia? Un tema. Un dia”.
Es pot participar de tres maneres: amb l’adhesió del propi blog a la iniciativa,
postejant sobre el tema en el dia indicat; cedint els guanys obtinguts en aquella
jornada (si és que n’hi ha) a una causa vinculada temàticament; i/o promoure la
iniciativa, difonent a la Xarxa la informació bàsica sobre l’esdeveniment.
Es pot consultar una llista ordenada alfabèticament i per data dels blogs participants
(més de 3.000) que s’han sumat ja a la iniciativa. Blog Action Day és un projecte,
sense afany de lucre, que manifesta com a únic objectiu: facilitar als blocaires l’ocasió
de treballar junts per un món millor. Deixa oberta la possibilitat d’opinar sobre els
temes i qüestions que han de protagonitzar els futurs Blog Action Day i anuncia que
estan treballant per a que en el 2008 la iniciativa es presenti en diverses llengües (ja
que poden participar blocaires d’arreu del món).
Des de la secció Zona Web s’ha tractat en diverses ocasions el tema mediambiental.
Podeu consultar a continuació tres referències d’interès:
- ZW42 Climatecrisis Dia Mundial Medi Ambient
- ZW66 Informe Stern
- ZW93 Live Earth.org

Els blocaires van celebrar també el seu Blog Day el passat 31 d’agost; en aquesta
ocasió, amb l’objectiu de que blocaires de diferents països es coneguin entre ells
donant a conèixer, des dels seus propis espais, a 5 autors preferentment que tractin
temes diferents als seus, amb la finalitat de compartir amb els lectors noves
experiències.

ZV (Zona Vídeo). BuscaTube.com és un metabuscador de vídeos que cerca en els
espais d’allotjament de vídeos més populars: des de YouTube a Google Vídeo o
Dailymotion, entre altres. Permet veure des d’un únic lloc tots els vídeos, a més de
poder descarregar-los.

