
 

ZW núm 150.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
Politika2.0 és un wiki, on un grup de persones intenten promoure canvis en la política 

formal, impulsant models més participatius i propers a una ciutadania activa. Un 

projecte social sobre el qual es pot obtenir informació detallada, registrant-se a la 

seva llista. La iniciativa compta, entre altres serveis, amb un Observatori (dedicat a 

recopilar iniciatives d’interès), una secció d’ articles sobre política 2.0 o una agenda 

d’esdeveniments relacionats amb el tema. L’origen del projecte va sorgir arrel de 

l’organització de la 1ª trobada de blocaires i persones vinculades a la política en el 

marc del Parlament Basc. Aquest, ja en el 2006, va impulsar 'Parte hartu!' 

(Participa!). És un projecte, dins del propi web del Parlament, basat en apropar la 

política a la ciutadania, una idea que sembla estar cada cop més present entre les 

prioritats polítiques i institucionals. 

 

Una experiència d’un Parlament web 2.0, ha estat, també, el primer seguiment virtual 

d’una jornada al Parlament de Catalunya. En concret, de la VIII Jornada sobre Mitjans 

de Comunicació Àudiovisual, en la qual un total de 270 internautes, a través de 

Facebook, i 54, a través de Twitter, van poder participar en el debat, aportant els 

seus suggeriments i comentaris en temps real.  

 

Fa unes setmanes, el President del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, 

organitzava un dinar-sessió de treball compartit amb Pere Aragonés, José Antonio 

Donaire, Marc Arza, Saül Gordillo, Trina Millán, Vicenç Partal, Carles Puigdemont, 

Xavier Peytibi, Laia Ortiz, Carina Mejías i Eduard Batlle, per trobar entre tots possibles 

respostes i idees davant la pregunta: Com es pot crear un Parlament 2.0? Sobre el 

concepte Parlament 2.0, com hauria de ser i de crear-se, José Antonio Donaire recull 

unes interessants reflexions, a partir d’idees i suggeriments rebuts, que formen part 

d’una reflexión col·lectiva i a les quals cal sumar les iniciatives suggerides per José 

Rodríguez o les aportacions de Xavier Peytibi, entre altres.  

 

ZV (Zona Vídeo). Canal Parlament, la televisió del Parlament de Catalunya que 

ofereix en directe i en diferit les diferents sessions plenàries, reportatges sobre els 

diputats i diputades, sobre els diferents actes, etc.
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