Com s’ha de comportar l’esquerra envers les xarxes socials?
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En un context on el món 2.0 està sent motor de canvis socials La xarxa, nova via
de resistència ha estat el tema que han debatut l’assessor de comunicació Antoni
Gutiérrez-Rubí i el director d’El Punt-Barcelona, Ferran Espada, a la primera jornada
de la UPEC.
Espada ha mostrat la cara negativa de les xarxes socials ja que, segons ell, “res
comença ni acaba amb Facebook o Twitter”, i ha afegit que “abans de la irrupció
d’aquests, al món arab ja hi havia revolucions”. Per tant, el director d’ El Punt no
creu que “el món 2.0 porti la democràcia enlloc” i com a contra partida “hi ha el risc
de confondre el missatge amb el mitjà”.
El periodista, a més, ha volgut alertar dels perills d’aquestes eines ja que creu que
“sota una retòrica demòcrata i sota l’horitzontalitat poden amagar-s’hi idees
retrogrades i feixistes”. Finalment, ha volgut referir-se al moviment del 15-M i ha
sentenciat que “la indignació és un estat d’ànim que pot tenir tothom, tant les
dretes com les esquerres. El compromís, en canvi, és una actitud”.
D’altra banda, l’Antoni Gutiérrez-Rubí ha discrepat completament de les opinions
d’Espada i ha denunciat que “una de les coses que ha fet malament l’esquerra és
no modernitzar-se prou. I si no hi entren, quedaran fora d’allò que organitza la
societat”. L’assessor de comunicació ha afirmat que “mai la humanitat ha tingut
tanta capacitat de vigilar el poder, i per tant, si hi ha un moment històric de
resistència és aquest”. Actualment, segons ell, “la gent pot fer coses sense
consignes, i per tant, la distància entre pensar dir i fer està a cop de click. Així, “els
partits han perdut el privilegi de la política. Hi ha gent que pot fer política sense
estructures de partit”. Segons Gutiérrez, “si es volen entendre i viure els canvis
socials i la realitat ciutadana cal entrar a la xarxa”.

