ZW núm 300. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://mentsobertes.uoc.edu/

En el mes de juny de 2011, la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) llançava la
campanya Ments Obertes. Amb la intenció d'identificar, impulsar i incrementar el
talent i creativitat existent en el si de la societat, la Universitat impulsava aquest
repte ciutadà obert a tothom.
El seu objectiu: esdevenir una plataforma de participació, generadora de bones
pràctiques, on la ciutadania pugui trobar possibles solucions, contrastades per la
Universitat, als problemes que la constrenyen. Ments Obertes es concep com un
espai d'expressió, creació, reflexió, debat i intercanvi. Es planteja com un autèntic
moviment social i, per això, s'ha generat un procés que mantingui viva una
comunitat activa, participativa, col · laborativa i propositiva.
La UOC planteja 8 desafiaments en diferents àrees que considera crítiques en la
societat actual: Urbanisme, Sanitat, Educació, Recursos, Economia, Governança,
Finances i Consum. Múltiples disciplines, un sol fil conductor. "Com transitar d'un
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a

un

paradigma

basat

en

l'abundància?"
Amb la idea que aquesta plataforma pugui arribar cada dia a un major nombre de
persones, tenim l’aplicació App Ments obertes, a través de la qual es poden
conèixer als personatges ment oberta, accedir als wikispeech, descarregar les llistes
de música per estudiar i descobrir tots els continguts que es recull a la seva pàgina
web.
D'altra banda, la UOC va posar en marxa el passat 23 d'abril (i durant 17
setmanes) un conccurso d'idees per a tota la ciutadania, amb la intenció de
fomentar la creativitat com a antídot contra la crisi: UOC&PLUGGED, el festival “per
reinventar a partir de les idees de tots”.
Podeu seguir Ments Obertes a Twitter: @UOCMabiertas i Facebook
Si voleu saber-ne més sobre aquesta iniciativa, podeu veure aquesta conversa amb
l’Eric Hauck, en un nou #talkingabout de la mà de Ricard Espelt i Gemma Urgell.

