ZW núm. 73 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://thepolitico.com/
The Politico és el nom del nou mitjà de comunicació exclussivament sobre política
nordamericana que anunciava l’inici de la seva trajectòria el passat dimarts, dia 23
de gener de 2007. Un diari electrònic gratuït que tindrà també edicions impresses
(tres si hi ha sessions en el Congrés, i una només si no n’hi hagués) i un programa
de televisió de 30 minuts. Els periodistes contractats provenen de diaris com The
Washington Post, Time o The Daily News… i formaran part d’aquesta nova iniciativa
de comunicació a la Xarxa per estar al dia de la política dels EUA. Continguts molt
interessants en l’apartat Politics’08 on, a més de seguir la trajectòria dels candidats
a la Casa Blanca, podem trobar enllaços interessants com Presidential Elections
Results o The Living Room Candidate (del qual us parlava en un dels primers Zona
Web, el núm. 2), on es poden visionar les campanyes americanes des de 1952 fins
2004. Precisament sobre els canvis que es produiran en les campanyes de les
presidencials de 2008 reflexiono en un dels meus últims articles: “Cinco claves de
la política 2.0 en el 2008”. També, a la pàgina TechPresident.com (un blog del grup
Personal Democracy), podem veure com els candidats utilitzen les noves
tecnologies en les seves campanyes i com aquestes influeixen en el disseny de
noves estratègies.
Per a completar aquesta visió sobre la política nordamericana, i la seva evolució al
llarg dels anys, una suggerència més: American Rethoric, un completíssim banc de
dades sobre la retòrica americana (en format vídeo, àudio i text) que recull des dels
100 discursos polítics més significatius de la història, fins a discursos memorables
realitzats en el cinema de Hollywood, conferèncias o intervencions diverses de gran
valor, entre moltes altres referències.

ZV (Zona Vídeo). Us apunto una interessant llista amb més de 60 recursos per
conèixer altres possibilitats, a més del conegut YouTube, per buscar, baixar i/o
penjar vídeos a la Xarxa. Aquí podeu trobar la versió en espanyol. Per acabar, fer
ressò d’una notícia de Periodistas21 en relació a les millores que ha fet el PSOE a la
seva web, en una clara aposta per potenciar els mitjans àudiovisuals com a eina de
comunicació i apropament a la ciutadania: “Un PSOE más audiovisual y social”.

