ZW núm 164. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.iknowpolitics.org/es
El 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona i, malgrat els avenços, encara
queda molt camí per recórrer. En el camp de la política, iKNOW Politics (International
Knowledge Network of Women in Politics) és una Xarxa Internacional d’Informació
sobre Dones i Política. Un espai de treball a Internet amb l’objectiu de promoure la
participació de la dona en aquest àmbit. Pretén incrementar la seva presència i
eficàcia a través de la utilització d’un fòrum tecnològic, oferint, des de la seva pàgina,
diferents possibilitats als usuaris i usuàries: consultar recursos online (com la
biblioteca –on poden trobar des d’articles, documents, legislació, etc. fins a guies i
materials d’interès- o coneixements especialitzas de la mà d’experts i professionals);
participar en forums i debats, com el debat virtual “Treballant amb homes per a
promoure dones a la política”, que se celebrarà del 16 al 31 de març; i intercanviar
experiències a través de l’ús d’eines dissenyades específicament, entre moltes altres
iniciatives. Els continguts del lloc web poden trobar-se, a més de l’espanyol, en
anglès, francès i àrab, per facilitar el seu coneixement i difusió a nivell mundial.
En un altre context de comunicació política, comentar que el pròxim 11 de març se
celebraran les 3es Jornades de Comunicació Política: "Lliçons sobre Comunicació de
crisi" de la Universitat de Valladolid- Campus de Segòvia, coordinades per Ignacio
Martín Granados i Miguel Vicente Mariño, en les quals vaig tenir el plaer de participar,
en la seva primera edició de 2007, amb aquesta intervenció: L’Art de la Persuasió.

ZV (Zona Vídeo). Canal Orquestra Simfònica de YouTube, amb més de dotze milions
de visitants de dos-cents països, des de la seva creació en el mes de desembre de
2008. La iniciativa va sorgir amb l’objectiu de crear la primera orquestra grupal del
món a Internet, a partir d’un concurs que, fa pocs dies, donava a conèixer els
guanyadors. De 200 candidats en total, s’han triat 90 músics que toquen 25
instruments diferents i entre els quals podem trobar a tres espanyols. El canal està
disponible en 16 idiomes.

