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http://voxpressing.com

 

Voxpress és una plataforma que reuneix la reivindicació, queixa comú o simplement 

opinió, de moltes persones sobre un fet local, regional o nacional i el dóna a 

conèixer a tota la societat a través de mitjans de comunicació fora d'Internet. 

Reivindicacions de persones en la seva qualitat de consumidores, ciutadans/es o 

com a éssers humans. 

 

Voxpressing té com a finalitat que totes les persones puguin expressar les seves 

idees comuns a través dels mateixos mitjans de comunicació que utilitzen les grans 

marques privades o les institucions públiques, donant veu a les persones anònimes. 

La plataforma considera que el "abast públic d'Internet, com a lloc d'expressió 

democràtic i orgànic, té un límit i està eclipsat pels mitjans tradicionals que encara, 

en molts dels casos, són els encarregats de crear corrents d'opinió acceptades". 

Voxpressing proposa registrar-se per fer una proposta, o donar suport a un anunci, 

sobre allò que es considera important reivindicar i que pugui compartir-se. Es fa la 

proposta i ells s'encarreguen de la redacció i el disseny. Es tria el format i al costat 

del anunci es pot veure una indicació sobre el número de persones necessàries per 

a la seva publicació en un mitjà concret fora d'Internet. Cada persona que vulgui 

comprar l'anunci haurà de pagar 2,65 € i només podrà fer-ho una vegada per un 

mateix anunci. Així s'assegura que el missatge procedeix de moltes persones 

diferents. 

Recentment va canalitzar la seva primera protesta a través d’Internet, aconseguint 

que 784 persones abonessin 2,65 euros cadascuna per finançar aquesta valla 

durant 15 dies. La protesta en concret va sorgir després que el comitè de 

treballadors del consorci sanitari hagués alertat per la pèrdua de més de 40 llocs de 

treball i retallades en el 10% de les consultes externes. 

 

Segueix Voxpressing a Twitter @voxpressing, YouTube i Facebook
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