ZW núm. 48 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.civicminded.corante.com/
Civic Minded és un dels blocs que aglutina la companyia Corante. Aquesta és la
primera companyia de blocs del món que compta amb una comunitat de més de
450.000 lectors mensuals. Es un dels principals serveis de notícies sobre la
bloguesfera consultat per empresaris, alts executius, proveïdors, pensadors i
creadors d’opinió del sector.
En concret, Corante Blocs examina, a través dels ulls d’observadors destacats,
analistes i pensadors, els temes crítics i els “memes” en tecnologia, negocis, llei,
ciència i cultura. En el bloc temàtic Llei i Política destaca l’espai Civic Minded.
Aquesta pàgina es defineix com la guia sobre l’impacte polític d’Internet. Es dirigeix
a col·lectius de ciutadans que reflexionen sobre cóm replantejar la cultura
democràtica, cóm fer campanyes i organitzar-se online, intentant donar resposta a
les grans qüestions, facilitant continguts de qualitat i innovadors de la mà de
diferents experts. Les entrades o posts estan endreçats per ordre cronològic i
també per categories, on destaquen els temes vinculats a e-campanyes, Internet o
e-govern, entre altres. Hi ha una categoria específica dedicada al “Hacktivisme” on
es pot descarregar el llibre d’Alexandra Samuel: Hacktivism and the Future of
Political Participation. El llibre està estructurat en sis capítols que es poden baixar
independentment. Us recomano el capítol 5 sobre Hacktivisme i el futur del discurs
democràtic.
Per acabar, comentar-vos que, en les properes setmanes, faré un seguiment del
desenvolupament de la campanya política nordamericana, amb una especial atenció
a la possible candidata demòcrata, la senadora Hillary Clinton, el seu cap de
campanya, John Podesta, i la seva estratègia política online, en un context on les
bases demòcrates són cada cop més autònomes i s’associen en xarxa, augmentant
així el seu potencial activista.

