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Revista de webs
Fundació Observatori per a la Societat de la Informació
de Catalunya (FOBSIC)
<http://www.fobsic.cat>
La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de
Catalunya (FOBSIC) és una entitat privada creada amb la finalitat d'oferir informació rigorosa i científica als agents socials de la
societat catalana per tal que adoptin les decisions relatives al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement
a Catalunya. També impulsa la recerca en matèria de societat de
la informació a Catalunya en cooperació amb les universitats
catalanes i els centres de recerca especialitzats. A través del seu
lloc web es pot accedir a dades i estadístiques sobre les TIC a
Catalunya, estudis i informes (sectorials, ocupacionals, territorials i lingüístics), documents d'actualitat i una base de dades
amb informació d'altres observatoris d'àmbit local i internacional.

Localret - Consorci Local per al Desenvolupament de les
Xarxes de Telecomunicacions i de les Noves Tecnologies
<http://www.localret.es>
Localret és un consorci local creat l'any 1997 per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves
tecnologies. Actualment està format per 800 ajuntaments
catalans, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya. La seva funció és fer
sentir la veu dels municipis en aquells àmbits polítics i econòmics on es prenen decisions que afecten la legislació i l'ordenació de les telecomunicacions, representar els municipis
davant de les administracions de la Unió Europea, l'Estat i de
la Generalitat de Catalunya en els processos d'aprovació de
normatives sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals, i fer d'interlocutor davant els operadors de
telecomunicacions pel que fa a la implantació de les noves xarxes. El seu web permet accedir a publicacions digitals (Informatiu Localret i guies per al desenvolupament de la societat
del coneixement) i a informació sobre actes i jornades relacionats amb la societat de la informació.

Observatori per a la Cibersocietat (OCS)
<http://www.cibersociedad.net>
L'Observatori per a la Cibersocietat és una associació catalana
sense ànim de lucre creada l'any 2001. Treballa per a la millora d'un espai col·laboratiu destinat a l'estudi i el foment de la
recerca de les relacions entre les TIC i la societat des d'un punt
de vista sociocèntric. Al seu web podem trobar un apartat de
divulgació amb diferents articles sobre la societat de la informació, ressenyes de llibres o articles publicats sobre les relacions entre les TIC i la societat/cultura, enllaços a pàgines web
amb temàtiques similars i bibliografia sobre cibersocietat.
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Agència de Qualitat d'Internet (IQUA)
<http://www.iqua.es>
Sorgida l'any 2008 de la unió de l'antiga IQUA i Confianza
Online, l'Agència de Qualitat d'Internet IQUA té entre els seus
objectius essencials promoure i reforçar la confiança dels
usuaris en les pàgines web per mitjà d'un sistema d'autoregulació i un segell de confiança. Actua en els àmbits relacionats
amb l'autoregulació en publicitat, el comerç electrònic, la protecció de la infància, l'accessibilitat, la usabilitat i la fiabilitat,
i la privadesa i la protecció de dades. A més de notícies, al seu
web podem trobar informació sobre el seu segell de qualitat,
el codi ètic de comerç electrònic o informació sobre el domini
".cat".

Observatorio Galego da Sociedade da Información (OGSI)
<http://ogsi.sociedadedainformacion.eu>
L'Observatori Gallec de la Societat de la Informació (OGSI) és
l'entitat que s'encarrega d'elaborar informes sobre equipament
i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
a Galícia a partir de l'anàlisi del grau i les tendències en el desenvolupament de la societat de la informació a Galícia. Els
principals objectius de l'Observatorio Galego da Sociedade da
Información són: disposar d'un conjunt d'indicadors per avaluar l'evolució de la societat de la informació, dur a terme estudis sobre el seguiment i la innovació de polítiques en matèria
de societat de la informació, difondre i facilitar informació
sobre el desenvolupament de la societat de la informació, facilitar informes específics, promoure la col·laboració i la cooperació amb altres observatoris, etc. A través del seu lloc web es
pot accedir als seus informes, a una selecció actualitzada de
documents sobre la societat de la informació a Galícia i el seu
entorn i a notícies d'actualitat.

Red.es
<http://www.red.es>
Red.es és una entitat pública empresarial adscrita al Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç que s'encarrega d'impulsar el
desenvolupament de la societat de la informació a l'Estat
espanyol i executar projectes d'acord amb les prioritats estratègiques de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a
la Societat de la Informació (SETSI) interactuant amb les comunitats autònomes, les diputacions, els ens locals i el sector
privat en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Al seu web podem trobar informació sobre diferents projectes, notícies d'actualitat, publicacions, documents
i enllaços a plans de promoció de la societat de la informació,
entitats reguladores i entitats que fomenten i promocionen la
societat de la informació, entre altres.
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Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información
<http://observatorio.red.es>
Des del lloc web de Red.es també podem accedir a l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la
Informació. Aquest observatori es troba adscrit a Red.es i s'encarrega d'estudiar i analitzar la societat de la informació a l'Estat espanyol mitjançant l'elaboració d'indicadors i estudis. El
seu portal ens ofereix informació sobre la societat de la informació, estudis i informes de diferents organismes nacionals i
internacionals sobre diversos aspectes relacionats amb la
societat de la informació des d'una vessant econòmica, legal i
tecnològica. També hi podem trobar informació sobre els indicadors utilitzats per analitzar la societat de la informació.

ENTER - Centro para el Análisis de la Sociedad de la
Información y las Telecomunicaciones
<http://www.enter.es>

El Grup Europeu de Reguladors per a les xarxes i els serveis de
comunicacions electròniques és un organisme independent creat
per la Comissió Europea per dotar d'un mecanisme que fomenti
la cooperació i la coordinació entre les autoritats nacionals de regulació i la Comissió, per promoure el desenvolupament del mercat intern de les xarxes i els serveis de comunicació electrònica,
i per aconseguir una aplicació sòlida a tots els estats membres
de les disposicions acordades en les directives en relació amb el
nou marc de regulació. El seu portal disposa d'accés a documentació de l'ERG, consultes públiques i informes anuals. També es
pot accedir a un llistat dels membres i observadors de l'ERG.

Information Society and Media Directorate General
<http://ec.europa.eu/information_society/index_es.htm>

El Centre integra empreses i institucions públiques i privades
de diversos sectors i s'encarrega de generar informació sobre la
societat de la informació i analitzar i fer prospectiva des de la
perspectiva de la convergència digital, tenint en compte no
només les implicacions actuals, sinó també els escenaris de
futur. A través del seu portal es pot accedir a informes sobre
aspectes de rellevància per al desenvolupament de la societat
de la informació, notícies d'àmbit internacional sobre regulació
i polítiques públiques, convergència digital, Web 2.0, societat
i ciutadania, economia i empreses i tecnologies, entre altres.

La Direcció General de la Societat de la Informació i Mitjans de
la Comissió Europea dóna suport al desenvolupament i l'ús de
les TIC per al benefici de tots els ciutadans. Amb aquesta finalitat dóna suport a la innovació i la competitivitat a Europa, defineix i implementa un marc regulatori que possibiliti el ràpid
desenvolupament de serveis basats en la tecnologia de la informació, la comunicació i l'audiovisual, fomenta l'accés i la disponibilitat dels servies basats en les TIC i promou el creixement
de les indústries de continguts que dibuixin la diversitat cultural europea. Al seu web (en anglès, francès i alemany) podem
trobar informació sobre regulació, programes de recerca i informació sobre les accions de la Direcció General, entre d’altres.

International Telecommunication Union (ITU)
<http://www.itu.int>

The Institute for Prospective Technological Studies
(IPTS) <http://ipts.jrc.ec.europa.eu>

Aquest és el web de l'organisme de les Nacions Unides que té
com a missió coordinar mundialment el sector públic amb la
iniciativa privada en tres seccions: les radiocomunicacions, dedicat a la coordinació mundial en la gestió dels espectres radioelèctrics i les òrbites de satèl·lits; la normalització o estandardització, on es busca la convergència i la compatibilitat entre
diferents tecnologies amb utilitats similars, i el desenvolupament, que treballa sobre la ciberseguretat, el paper de les telecomunicacions en la gestió de catàstrofes, la lluita contra la
fractura digital i la creació de xarxes de col·laboració. Els continguts del web, doncs, esdevenen recursos de tot tipus al voltant d'aquests tres eixos: normatives, acords, convocatòries de
congressos i trobades internacionals, foment de la recerca i
seguiment de l'actualitat en general.

L'Institut de Prospectiva Tecnològica (IPTS) va ser creat el
1994 i és un dels set instituts del Centre de Recerca
Compartida de la Comissió Europea (JRC). La seva funció és
promoure una millor comprensió de la relació entre tecnologia,
economia i societat. Proporciona reforçament científic i tècnic
a la formulació de polítiques comunitàries, amb una dimensió
socioeconòmica i cientificotecnològica. El lloc web de l'IPTS
conté informació sobre les accions científiques portades a terme per l'Institut, activitats sobre recerca i innovació, publicacions i una relació de notícies d'actualitat.

Infomedios Digital
<http://www.infomediosdigital.com>
Bloc que aspira a proporcionar un espai per compartir informació sobre els mitjans de comunicació digitals. Hi podem trobar
recursos, notícies i enllaços relacionats amb les noves tecnologies
de la comunicació, classificats en: educació, disseny gràfic, mitjans i cultura, mòbil i Web 2.0. També té un apartat de llibres,
revistes i portals destacats sobre mitjans de comunicació digitals.
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European Regulators Group (ERG)
<http://www.erg.eu.int>

Observatori de la Societat de la Informació de la UNESCO
<http://www.unesco-ci.org/cgi-bin/portals/informationsociety/page.cgi?d=1>
L'Observatori de la Societat de la Informació de la UNESCO es
va crear el 1998 i des de llavors ha patit diversos canvis estructurals. Actualment presta especial atenció a l'impacte de la globalització en les societats del coneixement mitjançant la recollida d'informació pertinent i el control de les principals tendències. Dins del seu portal podem accedir a una varietat de recursos: informació sobre e-Governance, llibertat d'informació, drets
de propietat intel·lectual, e-literacy, l'ús de les TIC en l'educació, informació sobre diversitat cultural i multilingüisme, etc.
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