
 

 

ZW núm.68  Recomanació d'enllaços al servei de la reflexió i l'acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
 
http://www.democracynow.org
 
Democracy Now! és un programa que es produeix als EE.UU., reconegut pel seu 
servei de notícies independent  i que s’emet diàriament a través de 450 emisores. 
Ofereix els seus continguts des d’universitats, emisores de ràdio, TV via satèl·lit, a 
través de podcast  i a Internet. Per a Democracy Now! “Els mitjans independents 
són més importants que mai”, amb aquesta afirmació lidera una de les iniciatives 
més importants de comunicació  que es manté a través de les contribucions 
d’oients, espectadors i fundacions. 
 
Aquest espai compta amb dos conductors: els periodistes Juan González i la 
guardonada Amy Goodman, fundadora d’aquesta organització. Democracy Now! 
dóna veu a periodistes internacionals, intel·lectuals, creadors d’opinió i activistes 
per oferir una informació àmplia, contrastada i alternativa a la facilitada a través 
dels mitjans convencionals i de la política formal. 
 

Democracy Now! ofereix la possibilitat de subscriure’s al seu butlletí en espanyol i 
d’escoltar DN! en espanyol a través de www.radiomundoreal.fm/envivo. Aquest 
servei compta en el seu consell assessor, entre altres persones, amb Noam 
Chomsky del Massachussets Institute of Technology. DN! busca el contacte amb 
ràdioemisores d’Amèrica Llatina per oferir el seu servei de notícies en espanyol 
(que es poden retransmetre sense cap cost). Una iniciativa interessant que us 
recomano seguir atentament. 

 
Zona Vídeo. Democracy Player és un programa d’escriptori que permet visualitzar 
programes de televisió i vídeoclips descarregats directament des d’Internet, a 
través de canals especialitzats, RSS, podcasts, vídeoblogs i altres fonts similars. El 
programa que es pot descarregar des de la pàgina Democracy.com  inclou una gran 
varietat canals (des de política a esports, música, cultura…) i permet anar afegint 
els que volguem de forma molt senzilla, com per exemple els noticiaris de 
Democracy Now! També es poden afegir, via sindicació, les diferents pàgines web 
que anem trobant. El software que conforma Democracy Player pertany a la 
Participatory Culture Foundation i està liberat sota la GPL (llicència oberta), per tant 
el seu ús és gratuït.  
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