
 

ZW núm. 78   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.the2020vision.org.uk/
 
 
Una iniciativa impulsada pels líders del partit laborista del Regne Unit amb l’objectiu 
d’oferir un espai interactiu que serveixi de base per impulsar el debat sobre la 
regeneració de la política progressista en un futur, d’una manera oberta i 
compartida. A través d’aquesta pàgina, els usuaris poden accedir als discursos, als 
articles, documents d’interès i blogs sobre qüestions diverses que formen part del 
dia a dia del Parlament Britànic. 
 
L’objectiu és treballar conjuntament sobre la nova visió i les noves polítiques que 
han de definir l’acció futura per fer front als reptes que es presenten. “The 2020 
Vision” espera implicar la comunitat online como una eina eficaç per l’activisme i la 
mobilització, intentant fer arrribar aquest gran debat a tots els ciutadans. The 
Vision 2020 es va configurant com un exemple de plataforma que utilitza les 
tecnologies del Web 2.0 al servei de la política i la mobilització ciutadana. Enten 
que la renovació progressista ha de projectar-se en el futur (deu anys o més) i 
promou el desenvolupament d’idees i polítiques que puguin contribuir a aquesta 
regeneració.  
 
També en l’àmbit progessista, un dels think tanks més coneguts en el Regne Unit 
és Demos, que es dedica a analitzar el canvi social i polític, destacant la 
importància de la innovació i  la formació en les organitzacions com a base per al 
canvi. Ajuda els seus socis a generar i comunicar noves idees que puguin donar 
resposta als desafiaments emergents de la política. Es declara una iniciativa 
independent que genera debats i discussions que condueixin a un canvi real. Per 
comunicar les seves idees, utilitza els mitjans de comunicació, els esdeveniments 
públics, els tallers i les publicacions que es poden descarregar lliurement des de la 
seva pàgina. 
 
 
ZV (Zona Vídeo). Blip.TV és una altra de les iniciatives de vídeoblog que podem 
trobar a Internet i que ofereix allotjament gratuït per emmagatzemar vídeos, a més 
de poder configurar-lo en el nostre blog, fer una còpia, etc. El diari “vlogs en su 
tinta” explica detalladament què ofereix  aquest espai i com podem pujar un vídeo, 
entre altres coses. Aquesta plataforma és utilitzada per exemple per molts 
col·lectius activistes que volen fer difusió de les seves reivindicacions. És el cas de 
Ariadna Pi que el passat dijous es manifestava en la Torre Agbar de Barcelona, sota 
el lema “Què passa? Què no tenim casa” i que forma part del moviment per una 
vivenda digna que ahir dissabte va convocar una nova manifestació a nivell estatal. 
Aquí teniu alguns dels vídeos a YouTube de Madrid i Barcelona de l’edició anterior. 
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