ZW núm 136. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://lastenpresidentti.fi/fi/
Llegeixo a e-Xaps que la presidenta de Finlàndia, Tarja Halonen, ha impulsat la
creació d’una pàgina web dirigida als nens i nenes finlandesos. La pàgina, que pot
llegir-se en finlandès i en suec, permet als nens dirigir les seves preguntes a la
presidenta i conèixer la història del país, el nom i el rostre dels anteriors presidents,
els edificis oficials, etc. Tot això a partir de jocs i activitats pensades específicament
per a ells, on es pot trobar també una secció en la qual els protagonistes són els gats
de la presidenta: Miska i Rontti.
També sobre les mascotes, en aquest cas els gossos del president George Bush, la
Casa Blanca ofereix una pàgina específica dedicada a Barney. En ella, els nens, i no
tan nens, poden plantejar les seves preguntes al ca, consultar els seus arxius
fotogràfics o visionar les seves pel·lícules. Les que podríem anomenar mascotes
polítiques resulten molt atractives des del punt de vista de la comunicació i suposen
un element més de connexió emocional amb els ciutadans.
Una altra pàgina web dirigida als més petits és Eurochavales, la pàgina de la
representació de la Comissió Europea a Espanya, on a més de consultar tota la
informació bàsica institucional, es pot jugar, enviar postals digitals, fer suggerències,
llegir noticíes, etc.

ZV (Zona Vídeo). Inner-Live ofereix cents de canals de televisió per Internet de
forma gratuïta a través de streaming (pel·lícules, notícies, esports, musicals, infantils,
etc.). Amb canals tan coneguts com Discovery Channel, ESPN sports, ABC News,
CNN, Sky News, NBA TV, MSNBC…També, permer xatejar amb la gent que està veient
els mateixos canals, afegir el canal a favorits, votar pels nostres preferits o enviar-los
als nostres contactes per a que puguin visionar-los.

