ZW núm 138. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://www.demconvention.com
La Convenció Nacional Demòcrata tindrà lloc a Denver (Colorado) del 25 al 28 d’agost
de 2008, en el que serà el primer centenari des de l’última convenció demòcrata l’any
1908 celebrada allà. La convenció republicana s’iniciarà quatre dies més tard a St.
Paul, Minnesota. A la pàgina web DemConvention, es poden consultar les Preguntes
Més Freqüents que donen a conèixer les normes i mecanismes que regeixen el procés
de nominació del Partit Demòcrata. S’explica pas a pas tot el procés organitzatiu i
accedint a l’apartat “Anatomia de la Convenció” es pot conèixer com serà el dia a dia
d’un esdeveniment d’aquest tipus.
La pàgina compta amb un apartat multimèdia on es presenta l’espai
DemConvention.com en un vídeo i s’anima els ciutadans a compartir les seves
fotografies a Flickr. El Comitè de la Convenció Nacional Demòcrata vol impulsar el
periodisme ciutadà fotogràfic com a “mitjà per fer arribar a més gent l’experiència de
la Convenció i ajudar els visitants a veure l’Oest a través dels ulls locals”.
El governador Howard Dean ha exercit com a President Temporal de la Convenció de
2008, des del seu càrrec de President del Comitè Nacional Demòcrata, i les decisions
sobre participants i convidats, entre altres, s’han près conjuntament amb el candidat
presidencial Barack Obama, qui, a l’igual que fes Dean en el seu moment, ha sabut
utilitzar amb intel·ligència tot el potencial que ofereix la Xarxa per comunicar-se amb
els ciutadans. Un exemple, la pàgina oficial creada per desmentir totes aquelles
afirmacions que s’han anat abocant durant aquests mesos i que són rebatudes de
manera contundent: Fight the Smears.

ZV (Zona Vídeo). Electing a US President in Plain English és un altre dels vídeos de
Common Craft que, en aquest cas, explica de manera didàctica i senzilla quin és el
procés per votar al nou president dels Estats Units (com s’equilibra la importància del
vot a cada estat, número de senadors a partir del número d’electors i districtes, etc.).

