
 

ZW núm. 118  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
  
 
Amb la proximitat de les eleccions generals, els moviments ciutadans mobilitzats 

pel vot i des de l’esquerra semblen prendre força. 

Us en presento dos. 

 

No Nos Resignamos. Una iniciativa ciutadana per a que el canvi avanci que pretén 

propiciar la participació activa a les eleccions mitjançant un vot a les esquerres que 

s’impliqui en la demanda de les transformacions polítiques i socials igualitàries i 

llibertàries més urgents. Des del seu espai, impulsen campanyes diverses i accions 

com la difusió d’un manifiest al qual adherir-se, enganxines “para que el cambio 

avance” al voltant de diferents temes, o vídeos com “Así sería un gobierno de 

Rajoy” o “Para que el cambio avance”. 

Des de la creació d’aquesta associació l’any 1996, les iniciatives promogudes han 

estat diverses i nombroses sobre diferents qüestions (des de la sanitat, a 

l’avortament…). Pretén una mobilització ciutadana electoral, però també 

reivindicativa i exigent, que impulsi una profundització dels canvis polítics i socials 

necessaris, on vèncer la dreta a les urnes és un requisit fonamental. 

 

No Vamos a Ser Menos

La campanya "No vamos a ser menos", promoguda des d’Andalusia, és un clar 

exemple de la mobilització compromesa. Una crida a la participació democràtica, al 

vot com a acte de voluntat no com a conat d’intenció, ja que “no votar significa ser 

interpretat no com un vol ser interpretat, sino de qualsevol manera. No votar és 

deixar que qualsevol pugui parlar pel teu vot sigui quin sigui.” Una plataforma 

oberta a la participació que compta amb un bloc específic, un Manifiest per adherir-

se i difondre entre la ciutadania i la col·laboració, entre molts altres, de David de 

Ugarte. 

  
ZV (Zona Vídeo). Telúrica TV, televisió a Internet sobre la qual us parlava en el 

ZV86 i que es va crear en el 2006. Actualment compta amb més de 800.000 

televidents únics al mes i els seus vídeos es troben entre els 5 més vistos a 

YouTube en espanyol. Emet el seu primer programa diari en vídeo (“vídeo blog”) 

sobre cibercultura i Internet, de dilluns a divendres, a partir de continguts diversos 

dels posts més llegits entre la xarxa de blocs en espanyol.  

http://www.gutierrez-rubi.es/
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