
 

ZW núm 146.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://netes5.blogspot.com/ 
 

Els propers 23 i 24 d’octubre tindran lloc a Madrid les Jornades Net.es 5 

"Accessibilitat i noves tecnologies a la societat xarxa. El paper de la societat civil", 

organitzades pel Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i en col·laboració 

amb CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros). 

Les jornades tractaran de com les entitats d’acció social i voluntariat afronten el repte 

de l’accessibilitat des d’una doble perspectiva: la necessitat de contribuir a la reducció 

de la “clivella digital” en els col·lectius més vulnerables i el fet d’aprofitar el potencial 

de les tecnologies per potenciar l’autonomia de les persones, la integració social, 

laboral, etc. 

Net.es.5 seran inaugurades per la Secretària d’Estat de Política Social, Famílies i 

Atenció a la Dependència i a la Discapacitat, Sra. Amparo Valcarce i comptarà, entre 

altres, amb les intervencions de: Javier Bustamante, David Cierco, Manuel Gimeno, 

May Escobar, Yolanda Rueda, Marisol García o Ismael Peña. 

 

Hi haurà també un espai per a l’intercanvi i la difusió d’experiències i iniciatives 

innovadores per avançar en la construcció d’una societat més inclusiva per a tothom a 

través de les TICs. En el bloc podeu consultar tota la informació bàsica sobre el 

programa, les edicions anteriors o com inscriure’s (les jornades són gratuïtes). També 

teniu un enllaç a diversos documents d’interès:Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo; Cuando la tecnología es una 

carrera de obstáculos (Francesco Manetto). 

ZV (Zona Vídeo). Notofilmfest.com, VI Festival de curtmetratges a Internet. Aquest 

festival va ser creat l’any 2000 per Notodo.com, una empresa amb vocació d’idear i 

desenvolupar diversos projectes culturals a Internet. En el web trobareu les bases del 

concurs, els guanyadors i les pel·lícules de les edicions anteriors. Compta també amb 

un espai específic a MySpace. 
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