ZW núm 175. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
Qué Europa Queremos
http://www.queeuropaqueremos.com/

En el context de les eleccions europees, ha sorgit aquest projecte web impulsat per
l’Observatori de política exterior espanyola (Opex) y la Fundació Alternativas. Un
portal de participació ciutadana enfocat a crear un espai de debat polític sobre
Europa que pretén implicar a la ciutadania d'una manera activa, més enllà de la cita
amb les urnes (en aquest cas, cada 5 anys).
La iniciativa busca fomentar el debat i la implicació de la societat en la política que es
realitza a nivell supranacional, aprofitant que en el primer semestre de 2010 Espanya
ocuparà la presidència de la Unió Europea. A més de facilitar una completa informació
a la ciutadania sobre tot allò que es fa des de les institucions, ja siguin espanyoles o
europees,

pretén

aconseguir

que

aquesta

opini,

jutgi

i

proposi.

El web que serà realitzat per joves i dirigit especialmente a aquest col·lectiu (que es
comunica de manera activa a través d'Internet) s'articularà a través de diferents
seccions: Tengo una protesta; Tengo una propuesta; La Europa de… (en la qual un
personatge conegut del món de l'art o la cultura oferirà la seva particular visió del
que Europa representa); Qué Europa Queremos i Presidencia 2010 (on es tractarà
d'establir un debat productiu del qual es puguin treure conclusions traslladables als
dirigents perquè la Presidència espanyola de la Unió Europea sigui realment dels seus
ciutadans).
Bitácora EU és el lloc on els internautes podran crear-se un usuari o importar les
seves dades de Facebook a través de la seva aplicació 'Facebook Connect'. Des d'allà,
podran comunicar-se amb altres usuaris, fer les seves aportacions, etc. en definitiva,
interactuar i participar de manera activa en aquest espai social.

ZV (Zona Vídeo). Europa Europa és un canal de televisió per cable dedicat al
cinema de producció europea. Un dels seus blocs, NeuRopa, està dedicat al cinema
europeu actual. Ofereix, també, notícies d'actualitat i infomació sobre els festivals
més destacats.

