ZW núm. 57 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.epolitics.com
Online Politics 101
Un manual bàsic per al desenvolupament de campanyes polítiques a Internet que
tracta sobre tots aquells aspectes bàsics que s’han de tenir en compte a l’hora
d’utilitzar la xarxa com una eina política. El seu autor, Colin Delany, parla de
diferents aspectes relacionats amb la utilització de les eines que s’ofereixen a
Internet, els blocs i la relació amb els bloggers i els mitjans de comunicació, el
posicionament en els cercadors, les campanyes virals, l’ús de Flickr, MySpace o
YouTube, les llistes d’e-mail, el fundrasing, el video i l’animació, etc. Un document
senzill i pràctic que podeu consultar des de la pàgina web d’e-politics.com
(descarregant el document pdf o bé consultant cada capítol per separat que, a
diferència del pdf, amplia la informació oferint enllaços diversos).
Altres publicacions i estudis d’interès es poden consultar a la pàgina de l’Institute
for Politics Democracy & Internet (IPDI). Aquest és un dels centres pioners en
l’estudi dels efectes d’Internet en la política, que produeix materials diversos de
manera periòdica, així com la Conferència Politics Online, que té prevista la seva
14ª edició en el mes de març de 2007. I, en concret sobre els blocs, i el seu ús en
la política, us recomano: Acción política. Tecnología. Web 2.0. Blogs. 2. El papel del
político, per Juan Freire.

ZV (Zona Vídeo). Per acabar, referenciar la pàgina de MobuzzTV, un clar exemple
de que la TV online s’està imposant com a nova alternativa per estar al dia. Es un
vídeoblog amb distribució multiplataforma, on els programes es poden veure a
qualsevol hora i a qualsevol lloc, a través d’un ordinador, via web, etc. i, també,
per diferents dispositius mòbils: telèfons, iPods, PSP's. Des del seu inici, l’any 2005,
ha produït més de 750 programes sobre actualitat, tecnologia, cibercultura i noves
tendències. Precisament sobre l’ús polític de la cultura audiovisual a la xarxa, he
escrit el meu últim article: Política y cultura audiovisual en Internet.

