ZW núm 282. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://www.goteo.org/

Goteo

és una nova xarxa social de "finançament

col·lectiva (aportacions

monetàries) i col·laboració distribuïda (serveis, infraestructures, microtasques i
altres recursos) des de la qual impulsar el desenvolupament autònom d'iniciatives,
creatives i innovadores, que contribueixin al desenvolupament del procomú, el
coneixement lliure i / o el codi obert. Una plataforma per a la inversió de ‘capital
risc’, en projectes la finalitat dels quals sigui de caràcter social, cultural, científic,
educatiu, tecnològic o ecològic, que generin noves oportunitats per a la millora
constant de la societat i l'enriquiment dels béns i recursos comuns ".
Goteo ha vist la llum després d’un intens procés col·laboratiu i pretén arribar més
enllà en el crowdfunding per a que sigui veritable finançament col·lectiu, ajudant a
créixer a projectes que apostin per obert, la utilitat pública i els recursos
compartits. La plataforma està orientada a generar retorns col · lectius per a la
societat, a més de recompenses individuals. Permet diferents tipus de suport a les
iniciatives que interessen, generant, així, una veritable xarxa de recursos que obre
converses per fer més transparent la creació i seguiment de projectes.
Goteo ha estat impulsat per Platoniq i per dotar del màxim rigor, fer transparent i
vetllar per la seva missió social s’ha creat la Fundació Fuentes Abiertas, una entitat
sense ànim de lucre que treballarà garantint el correcte funcionament de la
plataforma i les dinàmiques que acull, i també generant més recursos i eines per
obrir projectes a la societat, contribuint a l'objectiu que la mou.
Aquest post de Pau Llop amplia amb tot detall la descripció i objectius d’aquest nou
projecte. I Enric Senabre ens explica què és Goteo.org en aquests vídeos (vídeo 1)
(vídeo 2). Segueix Goteo a Facebook i Twitter @goteofunding
ZV (Zona Vídeo). #DocuINDIGNADOS . El documental sobre el moviment #15M
produït per l’advocat Josep Jover i dirigit per Antoni Verdaguer. Estrena mundial a
Internet: 4 de novembre de 2011 a les 22:30h.

