ZW núm. 117 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

Premio Enrique Padrós al Mejor Blog político español
Las Ideas.es ha impulsat l’entrega d’un premi al millor bloc polític espanyol en
homenatge a Enrique Padrós, qui va ser membre d’aquest col·lectiu, i que va morir
recentment.
Els processos de selecció i votació van començar fa uns dies escollint als finalistes
entre dues categories:
-

Millor bloc escrit per un polític en actiu.

-

Millor bloc polític escrit per un “no professional” de la política.

A la primera categoria, els tres blocs seleccionats han estat: Iñaki Anasagasti, Patxi
López i Guillermo Fernández Vara.
I, a la segona: Becario en Moncloa, Enrique Meneses, El gran Wyoming i Antoni
Gutiérrez Rubí.
El ganador de cada una se dará a conocer el próximo viernes 22 de febrero en un
acto que tendrá lugar en el Ayuntamiento de la Villa de Madrid a las 12.30h.
¡Suerte a todos!
P.D. Vull agrair als membres del jurat i als col·laboradors de Las Ideas que han
votat i/o suggerit el meu nom com un dels candidats per guanyar aquest premi,
com el Marc Vidal o el José Antonio Donaire, entre altres. Estic agraït i sorprès. Ser
finalista suposa un element de motivació adicional per seguir compartint les meves
reflexions. No és falsa modèstia si us dic que crec, sincerament, que qualsevol dels
altres finalistes (i molts altres blogs que podrien haver-ho estat, dintre i fora de Las
Ideas) es mereixen més aquesta distinció. El veritable premi per a mi és la vostra
lectura i confiança diàries. Gràcies.

ZV (Zona Vídeo). Eleccions ’08 a RTVE i YouTube. Fins al 28 de febrer, els
ciutadans que ho desitgin poden pujar a aquest espai les seves preguntes, dirigides
als diferents candidats, i votar per aquelles que considerin més interessants. A la
selecció final es tindran en compte aquelles que hagin rebut més suport per part
dels usuaris.

