
 

ZW núm 95.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://www.acuerdopais.com  
 
  
Durant els propers mesos, tindran lloc diferents processos electorals a Llatinoamèrica. 
Aquí teniu una selecció de referències que ens ofereixen informació i anàlisis d’interès 
de la mà d’experts, acadèmics, etc. 
 
Les primeres cites amb les urnes: 
 
Equador. El 30 de Setembre se celebren eleccions en aquest país. Des de “Acuerdo de 
País”, el president de la República, Rafael Correa, proposa participar activament en la 
construcció de la “Asamblea Constituyente” per Internet, tal com diu en el vídeo que 
apareix en el seu blog. 
 
Argentina Elections 2007. El 28 d’octubre s’escollirà a les urnes el nou president o 
presidenta. Aquest portal pretén profunditzar en el debat públic sobre el règim 
electoral, analitzant les pròximes eleccions presidencials. Ofereix una completa 
informació dirigida als ciutadans i també a periodistes i a experts en temes electorals: 
una guia informativa general, entrevistes, articles i anàlisis d’opinió, seguiment dels 
candidats, entre els quals es troba Cristina Fernández, i dels partits, etc.  
 
Més informació d’àmbit general sobre política i e-govern a: 
 
E-lecciones.net un portal iberoamericà ens ofereix, a més del calendari electoral, 
referències d’interès sobre marketing polític i l’ús d’Internet a la política. A la seva 
pàgina podem trobar notícies i articles d’opinió, un butlletí electrònic (Politired), una 
plataforma blog dirigida a periodistes i/o analistes polítics i curiositats com la Galeria 
Electoral que recull fotos dels cartells i materials publicitaris associats a diferents 
campanyes electorals. 
 
Directorio del Estado. El portal del gobierno electrónico, on podem realitzar cerques 
temàtiques, més a prop del concepte “e-govern”. Aquest és el primer cercador i 
directori de tots els governs iberoamericans. 
 
Per acabar, una altra referència que he comentat en alguna ocasió: l’enquesta anual 
d’opinión pública Latinobarómetro. L’estudi es realitza a 18 països de Llatinoamèrica, 
de la mà d’aquesta corporació, recollint les opinions i actituds, d’uns 400 milions 
d’habitants. Ha comptat amb la col·laboració de l’UE (en la línia de desenvolupament 
del seu Eurobaròmetre) o del CIS amb el qual ha realitzat algun estudi comparatiu 
adaptat a la realitat espanyola. 

 

ZV (Zona Vídeo). Freetube  és una iniciativa més de televisió per cable d’accés 
gratuït a Internet, que ofereix una àmplia oferta de canals temàtics: notícies, música, 
esports, etc. La majoria dels canals són en anglès i es poden veure directament des 
d’Internet, sense necessitat d’instal·lar cap software. Fent doble clic sobre l’emissió en 
directe es visualitzen a pantalla completa.  
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