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‘Tuderechoasaber’
www.asktheeu.org
Aquest és un projecte que us pot interessar. Durant els últims mesos, hem estat
testimonis de com la societat espanyola ha reclamat als seus polítics i gestors que
millorin la qualitat de la democràcia espanyola i que siguin responsables i honestos
a l'hora de retre comptes sobre la seva acció de govern. Una de les reivindicacions
més repetides ha estat la necessitat de millorar la transparència i, és per això, que
neix ara "Tuderechoasaber", un web que servirà per ajudar les persones a obtenir
informació pública de les institucions espanyoles i també per mesurar el nivell de
transparència de les mateixes i poder així exigir, amb dades a la mà, una completa
rendició de comptes.
La iniciativa servirà per enviar sol · licituds d'accés a la informació a les diferents
institucions públiques espanyoles, aquestes sol · licituds quedaran publicades i
qualsevol persona podrà consultar-les i donar-los suport. Serà també una eina per
pressionar el pròxim govern perquè aprovi per fi una llei d'accés a la informació
amb totes les garanties avalades pel Consell d'Europa i per gairebé 90 lleis en tot el
món.
Aquesta eina ha demostrat la seva eficàcia en altres països (Regne Unit, Alemanya,
Xile, Unió Europea) i a Espanya, tot i ser l'únic país d'Europa amb més d'un milió
d'habitants que no compta amb una llei d'accés a la informació pública, també pot
ser eficaç.
Per aconseguir tot això necessiten el màxim suport, és per això que han creat
una proposta de finançament col·lectiva presentada a Goteo, on també es descriu
la inicitiva. A Goteo es pot aportar ajuda assumint alguna de les tasques o fent una
aportació econòmica en la línia d'altres projectes que es recullen.
La iniciativa està impulsada per Access Info Europe amb David Cap i Victòria
Anderica, els quals han desenvolupat ja a nivell de la UE, www.asktheeu.org.
ZV (Zona Vídeo). L’11 de novembre neixia UTOPIA tv, un projecte de televisió
online creat pels periodistes Enrique Meneses, Kike Álvarez, Pepa González, Lola
García-Ajofrín i Rosa Jiménez Cano. Tot i que ja va començar la seva emissió en
proves el 15 d’octubre, divendres 11 va ser el dia triat per començar les seves
emissions regulars. Per Enrique Meneses, el "inductor" del projecte, "el primer és la
idea i després els diners". UTOPIA TV ja compta amb mig centenar de voluntaris
entre periodistes i tècnics en informàtica i noves tecnologies.
Per acabar, comentar l’estrena de ‘Interferencias’, la pel·lícula de ficció sobre la
crisis.

