
 
 
ZW núm 224. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció 
política i social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
www.elquintopoder.cl 
 
A tres segles que naixés l'expressió "el quart poder", per referir-se a la 
força de la premsa en la formació d'opinió pública i el control dels tres 
poders de l'Estat, avui es genera davant dels nostres ulls -i les nostres 
pantalles- una nova força d'enorme magnitud. L'aparició de noves 
plataformes tecnològiques i nous usos de les xarxes virtuals, dóna pas a "el 
cinquè poder", més democràtic, horitzontal i participatiu que els altres: és el 
poder sorgit de l'acció directa i coordinada, del debat informat i de 
l'encontre "directe" entre els ciutadans i ciutadanes, les seves idees i les 
seves causes. Així és com es presenten a “El quinto poder”, una iniciativa 
de la Fundación Democracia y Desarrollo (Xile) que vol crear una comunitat 
orientada centralment a estimular la participació ciutadana i l'acció política. 
És un espai obert de debat i construcció d'idees que s'aniran transformant 
en accions concretes empreses pels usuaris, tant en la pròpia xarxa com 
fora d'ella. 
 
elquintopoder.cl es proposa com l'espai natural per a l'organització de grups 
interessats en causes específiques, per desenvolupar-les, difondre-les i 
contrastar-les amb qui pensin diferent o tinguin propostes alternatives. 
També es proposa com el mecanisme per representar davant dels actors 
polítics i la ciutadania, noves propostes i reflexions perquè siguin 
incorporades a l'acció política quotidiana i contribueixin a la creació de nous 
idearis. 
 
Es compon d'"entrades destacades", on qualsevol membre de la comunitat 
pot penjar els seus articles; "accions", amb idees per a l'acció política on 
qualsevol pot apuntar-se o donar a conèixer la seva iniciativa; i 
"comunitat", un gestor de contactes fets a la comunitat web. 
 
Des de fa uns mesos participo enviant algun dels meus articles. 
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