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Cada vegada, trobem més recursos a Internet, per facilitar la cooperació entre 
organitzacions que es dediquen al desenvolupament d’accions de sensibilització, 
actuació en el territori, investigació i/o formación…en diferents àmbits i que van 
incorporant progressivament les noves tecnologies. En el seu dia, destacàvem les  
Aplicacions d’Acció d’APC (Associació per al Progrés de les Comunicacions). 

Avui, des de Zona Web volem presentar ZonaONG, una nova eina al servei de les 
organitzacions socials amb l’objectiu de facilitar les tasques comunicatives a les 
entitats. Posa a la seva disposició un seguit de recursos i serveis online que 
permeten desenvolupar accions molt concretes: publicació i enviament de notes i 
convocatòries de premsa als mitjans; seguiment d’un calendari de convocatòries de 
premsa previstes a la zona (per província, localitat); publicació d’informes d’interès 
per a la comunitat d’usuaris; accés a un directori d’usuaris responsables de 
comunicació… 
ZonaONG és un projecte de la Fundació Chandra amb el suport de l'Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupament  i impulsada per CanalSolidari.org. 

A nivell internacional, destacar l’Institut Interamericà de Drets Humans, un dels 
centres mundials d’ensenyament i investigació acadèmica sobre drets humans més 
importants en l’actualitat. El seu objectiu: promoure i enfortir el respecte als drets 
humans, basant-se en els principis de la democràcia representativa, el pluralisme 
ideològic i el respecte dels drets i llibertats fonamentals.  

Ofereix un enfoc multidisciplinari, fent un èmfasi especial en els problemes 
d’Amèrica, facilitant informació general i recursos per a l’ensenyament dels drets 
humans, així com seccions temàtiques especialitzades: Drets de la Dona, Drets 
polítics i electorals, Seguretat i Drets Humans, Llibertat d’Expressió, etc. Es poden 
consultar també els informes periòdics de l’Institut, recursos per a la investigació i 
la formació, noticíes i publicacions diverses, entre altres referències. Des de la 
pàgina s’accedeix al Centre de Documentació de l’IIDH (CEDOC) que disposa d’una 
col·lecció documental interdisciplinària que aborda la situació dels drets humans 
d’aquell continent. 

(ZV) Zona Vídeo. Kyte.tv és una pataforma que ens permet crear el nostre propi 
canal de televisió a Internet, a partir de vídeos, imatges, àudios o altres documents 
com enllaços o enquestes. A més de veure quants usuaris estan veient el mateix 
vídeo que nosaltres en un moment determinat, està preparada per veure vídeos en 
una interfície mòbil. Ofereix televisió des de i per al mòbil. El seu operador en 
aquest cas és Swisscom Mobile que ofereix el suport de telecomunicacions de 
manera gratuïta a l’usuari, només fins a finals d’any. Kyte. Tv inclou, també, xats 
privats per a cada canal. 
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