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Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.bottup.com/
El protagonisme dels ciutadans en l’era Web 2.0 es fa evident també en els nous
mitjans de comunicació que sorgeixen a la xarxa. Bottup.com es defineix com un
mitjà de comunicació online, on els usuaris (Periodistes Ciutadans), a més
d’informar-se, exerceixen de periodistes donant a conèixer aquelles notícies que l’
interessen i establint una xarxa social que interactua, permetent contactar
directament amb altres usuaris per elaborar notícies de manera conjunta, compartir
projectes, etc.
En aquesta línia existeixen altres iniciatives com l’americana Newsvine.com o el
portal coreà OhmyNews (el sisè mitjà amb més influència a Corea, que basa els
seus continguts en les informacions rebudes de nombrosos ciutadans).
Si del que es tracta és de promocionar continguts ja existents en l’àmbito de la
bloguesfera, a més del conegut Menéame (en les seves versions idiomàtiques Digg
o Chuza) ha sorgit una nova eina: PromotingBlogs. El seu objectiu és oferir un
espai als bloggers per publicar els seus diaris i, a la vegada, promocionar les seves
notícies per a que es coneguin i puguin augmentar així les visites, a més de poder
llegir les notícies més interessants de la bloguesfera (segons els votants).
De blogs i ciutadans tractaven també les 2ª Jornadas “Blog + Ciudadanía” que
finalitzen avui a València, organitzades per la Red de Blogs Socialistas i
l’Organització Sectorial de Participació Ciutadana del PSOE. A principis de maig,
tindran lloc a Segòvia unes Jornades sobre bloguesfera i la ciutadania digital de les
quals podreu obtenir infomació aquí: Jornadas eSeg 2007.
ZV (Zona Vídeo).Fooooo un nou buscador de vídeos a Internet que prioritza la
cerca per tags o paraules clau i és capaç d’indexar més de 23 milions de vídeos de
diferent procedència: YouTube, MySpace, Google Video, Stickam, Dailymotion, etc.
Es pot accedir en espanyol, anglès o japonès.

