
 

ZW núm 128.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.diadeinternet.org/2008/
 

El 17 de maig se celebra el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la 

Informació i el Dia d’Internet a Espanya. La celebració del Dia d’Internet sorgeix per 

iniciativa de l’Associació d’Usuaris d’Internet i la seva primera edició va tenir lloc el 25 

d’octubre de 2005. Aquest dia, es van realitzar més de 400 actes en més de 8.000 

llocs. Més de 200 entitats públiques i privades van subscriure la Declaració de 

principis per construir la societat de la informació, en representació de més d’un milió 

de ciutadans. 

En aquesta ocasió, 22 països d’arreu del món, 235 promotors, 316 candidatures… són 

algunes de les xifres que il·lustren la participació en aquest esdeveniment que 

s’articula al voltant dels dos lemes més votats: “A un click del mundo” i “Internet, 

hoy, ayer y siempre”.  L’objectiu central d’aquest dia és impulsar l’ús i el coneixement 

d’Internet. 

 

Des de la pàgina web oficial es pot consultar el butlletí (que ja ha tret el segon 

número) que informa sobre les activitats i les vies de participació. A més, com ja és 

tradició, en el marc d’aquest dia es lliuraran els Premis d’Internet en les diferents 

categories, agrupades segons els criteris establerts a  l’Internet Governance Forum 

(Accés, Obertura, Diversitat, Seguretat i Millor esdeveniment). 

 

Per tenir més dades sobre la realitat de l’ús d’Internet a Espanya, podeu consultar 

aquest informe de l’Observatori Red.es sobre el Perfil demogràfic dels internautes 

espanyols (versió pdf). 

 

 

ZV (Zona Vídeo). Politube és la versió educativa de YouTube impulsada per la 

Universitat Politècnica de València (UPV), a través de la qual s’ofereixen continguts 

educatius dirigits tant al professorat com a la comunitat d’estudiants. 
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