ZW núm 98. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.democrats.org
El Partit Demòcrata americà juga amb força a la xarxa. El seu president, ex candidat a
les eleccions presidencials de 2004, Howard Dean, impulsa l’ús de les noves
tecnologies i la importància de la mobilització de xarxes socials, com a factor clau per
garantir la victòria en els comicis de 2008. Dean és el fundador de Democracy for
America (A National Grassroots Network) una exitosa organització nacional que va
impulsar en el marc de la seva campanya electoral i que treballa per a l’estratègia “50
State Strategy.”
La pàgina del Partit Demòcrata ofereix també una versió en espanyol, deixant
constància de la importància que atorguen a la comunitat hispana, on es pot consultar
un apartat específic amb el títol: “Blog/foro latino”.
En un context on els simpatitzants demòcrates hauran de decantar-se finalment entre
els dos principals candidats (Hillary Clinton o Barack Obama), la mobilització de les
bases resulta fonamental. I els activistes online, els anomenats netroots, ho saben,
desplegant per la xarxa la seva influència de cara a decantar la balança a favor d’un o
altre candidat en les properes elecciones primàries.
El paper dels demòcrates a l’estranger i el procés de votació d’aquests a través
d’Internet han estat alguns dels temes que aquest dissabte s’han tractat a la trobada
anual de Democrats Abroad a Espanya. En aquesta ocasió, la jornada es va
desenvolupar a la seu de l’Ateneu Barcelonès, comptant amb les intervencions de la
presidenta de Democrats Abroad Spain, Alana Moceri, i de la presidenta de DAS
Barcelona, Rebecca Lewis, entre altres convidats.

ZV (Zona Vídeo). Tvgratis.TV es defineix com un portal de televisió on els usuaris
poden accedir a tota l’oferta gratuïta i pública que existeix a Internet. No té cap
relació amb les empreses, cadenes o operadors dels canals publicats, només els
agrupa en el seu portal a través dels seus propis senyals online o de “streamings”
lliures que circulen per la xarxa. Els diferents canals es poden cercar per països o per
categories temàtiques.

