ZW núm. 59 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.kissmyassgeorge.com/
Les eleccions legislatives als Estats Units s’han convocat el proper dimarts 7 de
novembre. S’escolliran els 435 membres de la Càmara de Representants i es
renovarà un terç dels 100 senadors i dels 36 governadors estatals. El 100% dels
repressentants en el Congrés té pàgina web i un correu electrònic públic, i l’acció
política a la xarxa té un paper clau, com ja va passar a les darreres eleccions de
2004 (Kerry.com frente a Bush.com).
Pero la novetat són les noves formes de participació i activisme polític que utilitzen
la sàtira, l’humor i el joc i que es difonen ràpidament per la Web 2.0 i que dóna pas
a la nova Política 2.0. Aquí van alguns exemples:
ACTIVISME. (Kiss my ass George). Amb aquesta provocadora invitació, ciutadans
anònims utilitzen una imatge del seu cul per denuciar la postura davant la política
desenvolupada pel president George Bush; pretenen reunir 1.000 fotografies de
culs diferents amb els quals s’editarà un gran póster que serà enviat a la Casa
Blanca, a l’atenció del propi president dels EE.UU.
RECURSOS ON LINE. (El salvapantalles més utilitzat als EE.UU.), si el president
Bush queda atrapat entre les boles, ajuda’l amb el cursor.
JOCS. (Joc online "Bush Buckrub"). Un joc ideat després de que el president Bush
fes un massatge a l’Angela Merkel, durant la cimera del G-8 celebrada a Sant
Petersburg, per sorpresa d’ella (veure imatges a YouTube). El joc consisteix en
dirigir a Bush per a que realitzi massatges, alternativament, a Merkel, al president
rus Vladimir Putin i al líder de Corea del Nord, Kim Jong Il, afanyant-se per
atendre’ls ràpidament, evitant així que s’enfadin.
ZV (Zona Vídeo). Per acabar, fer una referència a Podcatalà.cat, un espai sobre el
podcasting en català. A la seva pàgina, a més de notícies, directoris i documentació
diversa, podreu consultar el Llibre Blanc del podcasting (on s’explica què és un
podcast, com es fa, com es pot escoltar, com subscriure’s, etc.). Aquesta iniciativa,
que es defineix com un projecte comunitari i col·laboratiu agermanat amb
podcastellano i podcast-es.org, fomenta la creació de continguts de podcast en
català o sobre la cultura catalana, a més de la divulgació de les tecnologies
associades.

