ZW núm 145. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
“Cuando el poder no lee, el poder no piensa.”
Tomás Eloy Martínez
En aquesta ocasió us proposo diferents enllaços a llibres i/o catàlegs de llibres que
pels temes que tracten resulten d’interès estratègic en diversos àmbits.
- El Catàleg Bibliogràfic CEDI 2008 (Universitat de Xile) on trobem nombroses
referències classificades en diferents temes: política i democràcia, dret, gestió del
coneixement, Internet… amb una completa fitxa de consulta.
- El Portal de Comunicació InCom-UAB, a la secció de bibliografia, ens ofereix
informació sobre: Llibres de comunicació, revistes especialitzades, presentacions en
línia, a més d’altres recursos d’interès sobre comunicació.
- En el bloc de Tíscar.com podem trobar una interessant recopilació de 20 Llibres
sobre web 2.0 de descàrrega gratuïta, que afegeix a una altra llista amb més llibres i
informes sobre cultura digital, comunicació i educació, que es va ampliant a través
d’aquest wiki. I e-Xaps ampliava aquesta referència amb les seves 50 lectures
recomanades.
- I un altre enllaç que us apunto: la secció Zona Libros que alimento regularment amb
informació sobre llibros relacionats amb la comunicació, la política, el web 2.0, les
xarxes socials, l’empresa,...
Per acabar, aquest dilluns dia 13 d’octubre es presenta a Barcelona (Palau de la
Virreina) el llibre Ciudadanas y políticas de Mª Dolors Renau. Un llibre que és resultat
de la dilatada experiència de la seva autora, del seu recorregut per diversos països i
responsabilitats, la majoria relacionades amb els Drets Humans de les dones.
Reflexions en la línia del que he intentat plasmar en el meu llibre Políticas. Mujeres
protagonistas de un poder diferenciado. (Què es diu d’aquest llibre? Descarregar).

ZV (Zona Vídeo). In My Name és el nou canal de YouTube dins de la campanya
desenvolupada en col·laboració amb diferents ONG per reivindicar que es compleixin
els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). En aquest canal els
internautes podran penjar els seus vídeos i, un cop finalitzada la campanya, se
seleccionaran els millors d’arreu del món per a la seva retransmissió davant els
dirigents internacionals reunits a l’Assemblea General de l’ONU.

