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http://www.worldsecurityinstitute.org  
 

L’Institut de Seguretat Mundial (WSI) és una organització sense afany de lucre 

compromesa amb la investigació i el periodisme independent en relació als afers 

mundials.  

Amb seu a Washington, el WSI ofereix “un enfocament innovador de la comunicació, 

l’eucació i la cooperació en els àmbits social, econòmic, ambiental, polític i militar de 

la seguretat internacional”.  

Des de la seva pàgina web, es pot accedir a una gran varietat de publicacions i 

serveis, així com a notícies i anàlisi basades en la investigació d’experts d’arreu del  

món. També es pot cercar informació per temes o regions (Europa). 

WSI es declara com una autoritat imparcial, que du a terme un seguimient dels temes 

de seguretat mundial, oferint informació i idees per donar respostes a la demanda 

internacional creixent. Respostes que han de permetre identificar solucions creatives 

davant els reptes globals i formular polítiques, en aquest cas en relació als EEUU.  

L’Institut compta amb diferents divisions. Una d’elles és el Pulitzer Center on Crisis 

Reporting des del qual s’ofereixen beques de viatge als periodistes, fotògrafs i 

cineastes per a promoure la més àmplia cobertura dels afers internacionals en els 

mitjans de comunicació nordamericans. 

WSI vol ser un model per a la pràctica periodística, posant de relleu les diferents 

perspectives sobre els nous conflictes, intentant arribar a la màxima audiència 

possible, per fomentar el debat sobre el paper d’Amèrica en el món.

 

ZV (Zona Vídeo). Minube.tv és un canal de televisió de viatges a Internet, lligat a la 

comunitat de viatgers de minube.com que vol motivar els usuaris a decidir les seves 

destinacions turístiques gràcies a la realització de documentals diferents. 
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