ZW núm 131. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.unep.org/wed/2008
El dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient impulsat per Nacions Unides.
Establert l’any 1972, se celebra anualment a més de 100 països d’arreu del món amb
l’objectiu central de fomentar la sensibilització mundial sobre aquest tema i promoure
l’atenció i l’acció política al respecte.
Cada any s’escull una ciutat diferent com a seu principal de la celebració mundial, en
aquesta ocasió ha estat Wellington (Nova Zelanda). I, també, un tema al voltant del
qual s’articulen diferents accions. La mitigació del canvi climàtic, l’eradicació de la
pobresa i la promoció de l’estabilitat econòmica i política exigeixen una sola solució:
acabar amb l’addicció al carboni. “Deixa l’hàbit! Cap a una economia baixa en carboni”
és el lema de 2008.
Des del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, es pot consultar el
material informatiu vinculat a la celebració, així com el discurs del Secretari General
de Nacions Unides, Ban-ki moon. Entre els recursos, trobem les 80 maneres per a
celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, una sèrie de propostes ordenades
alfabèticament que van des d’“Adoptar un estil de vida verd”, o “Actuar com a
voluntari per a organitzacions com Clean Up The World”, fins a “Visites a jardins
botànics i parcs nacionals.”
Al “Portal de la labor del Sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio climático” es
poden consultar informes i enllaços a altres llocs d’interès relacionats amb el tema.
Per acabar, i en relació a les inciatives impulsades a Espanya i a altres països en
relació al canvi climàtic, Ciudadanosxelclima ens ofereix informació sobre les posicions
i compromisos polítics de futur, així com documentació de la Federación Española de
Municipios y Provincias per conèixer les estratègies a nivell local.
ZV (Zona Vídeo). WeShow és una guia de vídeos online i, segons Alexa, l’agregador
de vídeos més gran que existeix. Combina contingut de vídeo d’arreu del món i xarxes
socials en una guia d’oci, en espanyol, que ofereix una visualització personalitzada
amb la màxima qualitat.

