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ADRECES D’INTERNET
interessants per visitar

NACIONS UNIDES A LA XINA

http://www.unchina.org/

Idioma: anglès

Aquest web facilita la localització d’informació sobre diverses organitzacions internacionals lligades a l’ONU operatives a l’Estat més poblat de la terra.

A més d’informació general del país, recull diferents seccions sobre els objectius marcats per l’organització en terra xinesa relacionats amb els temes

següents: nutrició, Sida, legislació, treball, medi ambient, urbanisme, seguretat social, mercat intern, serveis socials bàsics,  reformes socials i finan-

ceres, cooperació tècnica i econòmica, com també societat civil i Govern.

També hi podem trobar els últims informes dels projectes per al desenvolupament portats a terme a la Xina, com l’United Nations Assistence fra-

mework for China 2001-2005.

CHINESE CULTURAL STUDIES WEB SITE

http://acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~phalsall/other.html

Idioma: anglès

Catàleg molt complet d’enllaços de llocs web sobre molts aspectes dels estudis culturals xinesos. Creada per un professor nord-americà d’estu-

dis asiàtics de la Fordham University de Nova York (EUA), Paul Halsall, aquesta pàgina està organitzada en diferents seccions. 

En l’apartat “estudis culturals d’Àsia de l’Est” hi trobem els següents ítems relacionats amb la Xina: informació general, història, art, música,

llenguatge, literatura, filosofia, dones i homosexualitat. 

CENTRE D’INFORMACIÓ A INTERNET SOBRE LA XINA

http://www.china.org.cn/english/index.htm    |    http://www.china.org.cn/spanish/index.htm

Idiomes: anglès, xinès, francès, alemany, japonès, rus, castellà, àrab i esperanto

Web autoritzat pel Govern xinès, el “china.org.cn” s’edita sota els auspicis de la Societat Internacional d’Editors de la Xina i del Consell d’Informació

Estatal Xinès de Beijing. Ofereix accés a un ampli ventall de notícies de màxima actualitat a la Xina com també informació detallada de la política,

l’economia, la societat, la cultura i el medi ambient, a més d’un enllaç amb notícies internacionals. Compta també amb eines pràctiques com ara un

curs per aprendre les expressions bàsiques del xinès i un altre per aprendre a cuinar els plats típics de la cuina xinesa.

A la pàgina en castellà, que es presenta amb un format una mica diferent, hi apareixen els apartats següents: notícies de la Xina, societat, gent, eco-

nomia, art i cultura, turisme, home i ambient, aprendre xinès, internacional, esports, comentaris. També hi trobem enllaços amb diferents mitjans de

comunicació. Destaca un apartat anomenat “Temes candents”, que conté dossiers amb “fets, xifres i fotos” de la Xina dels últims anys, com també

un cercador d’informació.

THE ASIAN STUDIES WWW MONITOR

http://coombs.anu.edu.au/asia-www-monitor.html

Idioma: anglès

És un registre de pàgines web sobre Àsia molt detallat i extens. Es pot fer la recerca de les pàgines emmagatzemades a partir de paraules clau

i/o proposar la inclusió d’altres pàgines. Compta amb una descripció de cada web registrat: l’editor, el tipus d’informació que conté, l’àmbit al

qual va dirigit, els recursos disponibles, els anys de la informació i el nombre d’enllaços externs disponibles. 

INTERNET GUIDE FOR CHINESE STUDIES

http://sun.sino.uni-heidelberg.de/igcs/

Idioma: anglès

És segurament la guia d’Internet més completa i fiable des del punt de vista acadèmic sobre estudis xinesos. Elaborada per l’Institut d’Estudis Xinesos

de la Heidelberg University, forma part de la pàgina oficial Asian Studies WWW Virtual Library (http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-AsianStudies.html)

i ofereix una llista detallada d’enllaços relacionats amb la Xina. La informació està organitzada i es pot cercar a partir dels temes següents: infor-

mació general, filosofia, religió, geografia, història, economia, societat, política, dret, educació, música, arts, llenguatge, literatura, ciència i

medicina, tecnologia, bibliografia, recursos i altres guies.
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CHINESE INTERNET RESOURCES

http://www.wsu.edu:8080/~dee/CHIINRES.HTM

Idioma: anglès

S’ofereixen enllaços ordenats sota els ítems següents: història xinesa, filosofia xinesa, taoisme, art xinès, literatura xinesa, ciències i matemàtiques

xineses, llengua xinesa, bibliografies i nous grups. Ofereix, també, la possibilitat de fer cerques a partir dels cercadors Altavista i WebCrawler.

CHINA DEVELOPMENT GATEWAY

http://www.chinagate.com.cn/english/index.htm

Idiomes: anglès i xinès

Construït conjuntament pel Govern xinès (Ministeri d’Economia) i el Banc Mundial després de l’entrada de la Xina a l’Organització Mundial del Comerç

l’any 2002, aquest portal es concep com un web, l’objectiu del qual és donar a conèixer la situació xinesa al món, per compartir experiències de

desenvolupament amb altres països, contribuir a la cooperació internacional i fomentar el desenvolupament i la reducció de la pobresa. Ofereix una

informació completa sobre qüestions institucionals, últimes notícies, agenda del desenvolupament, fòrums, agències governamentals, sessions

del Congrés, un apartat amb les activitats del Banc Mundial a la Xina i, sobretot, estadístiques per sectors i informació comercial dels últims

tres anys a la Xina. A més a més, també ofereix informació sobre temes com el turisme, la meteorologia i un apartat de recerca.

CASA ÀSIA

http://www.casaasia.org/index2.html

Idiomes: castellà, català, anglès, basc i gallec

La Casa Àsia, depenent del Ministeri d’Afers Estrangers d’Espanya, ens convida a descobrir el món oriental des de les quatre llengües ofi-

cials de l’Estat. Amb un disseny modern i innovador, el web mostra tota la informació imprescindible per a qui desitgi viatjar, estudiar, tre-

ballar o simplement conèixer Àsia. Destaquen els punts següents: cultura, programes educatius, cercle de negocis, Tribuna Àsia, publicacions, media-

teca, Àsia Pacífic, notícies i comunitat virtual. Té un cercador de beques disponibles per estudiar en centres d’estudis asiàtics.

REVISTA YI

http://www.revistayi.org/

Idiomes: castellà, anglès i xinès

Fou concebuda el 1998 com a finestra per descobrir la immensa i complexa teranyina de la cultura xinesa. Tot i el seu caràcter divulgador i ama-

teur, ha estat la primera revista en format digital editada en castellà i català sobre aquest tema. L'embranzida econòmica del Drac Groc els darrers

anys, els subtils però més que evidents canvis polítics que ha experimentat (que cal saber llegir en clau oriental) i els motius d'interès que des

de sempre han suscitat la literatura, la història, la gastronomia, i la cultura en general de l'Orient llunyà, han augmentat 

encara més la inesgotable capacitat per sorprendre que té la Xina. Aquesta iniciativa editorial vol ser una mostra d’aquest interès.

Amb un disseny fresc i innovador, aquest web ens mostra d’una manera enigmàtica i divertida el món xinès. Un cop hem accedit a la primera pàgi-

na, podem escollir entre els ítems següents: percepció, innocència, passat, comunicació, imaginació, present, memòria, recerca, raonament i futur.

CHINA SITE

http://www.chinasite.com

Idiomes: anglès i xinès

Amb molta informació sobre temes molt diversos i multitud d’enllaços, presentats de manera no massa organitzada, aquest web és un dels més

visitats per tots aquells que volen saber coses de la Xina. S’inclouen els ítems següents: cultura, religions, història, líders xinesos, governs i

lleis, desenvolupament i moviments de protesta, però també d’altres com, per exemple, anar a comprar, col·leccions de  segells i de monedes,

moda i costums o arts marcials. El seu eslògan ho diu tot: “tu demana-ho, nosaltres ho tenim!”.

Amb un disseny fresc i innovador, aquest web ens mostra d’una manera enigmàtica i divertida el món xinès. Un cop hem accedit a la primera pàgi-

na, podem escollir entre els ítems següents: percepció, innocència, passat, comunicació, imaginació, present, memòria, recerca, raonament i futur.


