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http://www.psoetv.es
La política mediàtica ha estat una de les apostes de la Convenció del PSOE d’aquest
cap de setmana. La probable candidata socialista Ségolène Royal a la presidència
de la República francesa ha demostrat un cop més el seu atractiu personal i polític i
s’ha convertit en l’estrella de la Convenció, de la mateixa manera que el seu
oponent Sarkozy ho va fer en la del PP del passat mes de març. En aquella
Convenció el PP va presentar-se des un sorprenent i efectiu plató de televisió, però
qui ha fet la primera televisió de partit per Internet ha estat el PSOE. Felicitats!
Sorprèn que la URL no sigui www.psoe.tv, ja que és propietat del partit (com he
pogut comprovar a Nominalia), i el domini “TV” és més propi de la cultura Internet.
Però la proposta és una gran iniciativa i respon molt bé al lema de la Convenció
“Nuevos tiempos, nueva política”. Malgrat el seu entorn excessivament tecnològic
(aspecte que caldrà cuidar i millorar), la plataforma és una proposta innovadora a
Espanya que ha de seguir el camí d’altres iniciatives com la televisió cívica que
impulsa Al Gore: Current TV. El seu objectiu és donar veu als continguts creats
pels espectadors i el 25% del que s’emet ja són vídeos que la gent aporta i vota a
la pàgina web de la cadena. Les seves emissions via cable ja són seguides per més
de 30 milions de llars als USA.
Pels que esteu interessats en la televisió per Internet no deixeu de seguir la popular
plataforma You tube i també d’altres iniciatives suggerents i vinculades a la
cooperació i la solidaritat com Humania TV, o a l’activisme altermundialista com
CSTV-WTO, una potent iniciativa de la societat civil organitzada a la darrera
Conferència de la OMC a Hong Kong.

