ZW núm 135. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.bigthink.com

Big Think és una iniciativa impulsada per Peter Hopkins i Victoria Brown, amb el
patrocini de Lawrence Summers, que ofereix continguts en vídeo amb un format
semblant a YouTube. La sea especificitat radica en que tots els vídeos estan
protagonitzats per experts i intel·lectuals de l’àmbit acadèmic, científic, econòmic o
empresarial, entre altres, que parlen sobre un tema concret, aportant els seus punts
de vista, amb una durada entre tres i cinc minuts. Un d’ells: Politics 2.0 (Com està
canviant la tecnologia el panorama polític?
L’usuari pot crear el seu propi compte que li permet participar votant aquells vídeos
que li semblin més interessants, proposant els seus propis temes, debatent sobre
qüestions diverses, etc. La pàgina s’estructura en diferents canals i categories on es
poden visionar les diferents aportacions i té previst anar afegint noves prestacions
com l’aplicació per establir contactes sociales a l’estil de Facebook. En definitiva, un
YouTube per a intel·lectuals.
Per acabar, comentar que aquest dissabte, dia 28, ha tingut lloc l’estrena del
documental Contra Viento & Marea (Through Thick & Thin) de Sebastián Córdoba. Un
documental sobre la separació de parelles gays i lesbianes binacionals a causa de les
lleis d’immigració dels EEUU. Democrats Abroad Barcelona organitzava l’esdeveniment
a l’Ateneu Barcelonès amb un breu discurs sobre la legislació pendent "Uniting
American Families Act (UAFA)" i una introducció a la pel·lícula mitjançant entrevista
telefònica amb el Director i la participació de Miquel Iceta.

ZV (Zona Vídeo). FORA.tv, en la línia de Big Think, ofereix continguts en profunditat
de la mà d’experts en diferents àmbits, extenent el debat als usuaris en general a
través de les diverses possibilitats d’interacció que permet la Xarxa. Possibilita,
també, als mitjans de comunicació el fet d’agregar a diari l’àmplia gamma de
continguts que generen institucions i/o productors independents arreu del món.

