ZW núm 162. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

http://politika20.wikispaces.com
Politika 2.0 va sorgir arrel de la iniciativa per promoure una trobada en el Parlament
Basc entre blocaires i persones de la política. Un grup de persones 2.0 van impulsar
en aquell moment un “wiki” des d’on “intenten promoure canvis en el que es defineix
Política cap a models més participatius i propers a una ciutadania activa”. La forma de
treball d’aquest grup és la típica del web 2.0: “cadascú participa en allò que li ve de
gust i aporta el que bonament pot i vol. Les coses que interessen a molts tenen èxit i
les altres moren d’inanició. Alguns ha anomenat a això ‘metodologia líquida’".
Amb el temps, han anat assumint nous reptes, ampliant els seus continguts i serveis,
i generant projectes i iniciatives oberts a la col·laboració com: Parlament 2.0 o
l’Observatori de Politika 2.0.
Més recents són 119 segons o l’acabat d’estrenar Hamaika minutu (Onze minuts) que
complementa el primer i es desenvolupa en el context de les eleccions basques del
pròxim 1 de març. Convida els màxims representants dels partits presentats que
compten actualment amb presència en el Parlament Basc (Juan José Ibarretxe, Patxi
López, Antonio Basagoiti, Unai Ziarreta, Javier Madrazo i Aintzane Ezenarro) a
participar en una trobada, on el lloc i el moment l’escull el propi convidat (en privat,
sol o acompanyat,etc.). Amb un qüestionari comú, secret i breu de set qüestions a
respondre en onze minuts, aproximadament, com explica Mikel Agirregabiria.
Per a aquesta pròxima jornada electoral a Euskadi, tenen previstes altres iniciatives
interessants com el Aurreko Eguna (trobada de blocaires el dia anterior), un twitter
electoral comunitari o una taula de twitter per anar analitzant els resultats
(Hautagaua).
ZV (Zona Vídeo). Tendencias.tv, televisió per Internet amb una oferta que s’amplia
ara, amb una peça setmanal d’aproximadament 10 minuts un cop per setmana.
Tendencias.tv té el seu propi bloc on seguir l’actualitat: disseny, moda, art…Una
proposta cuidada i interessant.

