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Context general



Context general
Exemple: Nevada 2.0 (#neucat)



Context general
Exemple: Rodalia.info

 
(web)

http://rodalia.info/ca


Context general
Exemple: Portal de la Generalitat com a resposta de Rodalia.info
(web)

http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-dgac/menuitem.e626db236a2776cd84276c10b0c0e1a0/?vgnextoid=a22a3aa13b966210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a22a3aa13b966210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


Administració 1.0



Administració 1.0
Exemple: Bloc de la Casa Blanca en què

 
proposen temes de 

discussió

 
a la ciutadania (web)

http://www.whitehouse.gov/blog


Administració 1.0
Exemple: Tràmits per Internet del Departament de Salut.



Administració 1.0
Exemple: TMB, consulta de webs per a dispositius mòbils (web)

http://www.tmb.cat/ca_ES/siterelated/tmbmulticanal/tmbmulti.jsp


Administració 1.0
Exemple: Twitter

 
de la DPTOP (ara, Territoricat). (web)

http://twitter.com/territoricat


Oposició 2.0
Exemple: Agregador

 
de blocs de Ciutadans (web)

http://www.redciudadana.net/


Oposició 2.0
Exemple: Pàgina a Facebook

 
de Solidaritat Catalana (web)

http://www.facebook.com/solidaritatcat


Oposició 2.0
Exemple: Videojoc Alícia Croft difós a través d’Internet



Oposició 2.0
Exemple: Enquesta de TV3 dels restutats

 
electorals difosa abans 

per la xarxa



L’endemà de les eleccions



Bloc personal vs. bloc institucional
Exemple: Bloc d’Ernest Benach

 
(web)

http://www.ernestbenach.cat/


Electes 2.0



Electes 2.0
Exemple: Bloc Raül Romeva (web)

http://blocs.mesvilaweb.cat/raulromeva


Electes 2.0
Exemple: Twitter

 
Joaquim Nadal (web)

http://twitter.com/quimnadal


Electes 2.0
Exemple: Videobloc

 
Artur Mas (web)

http://www.ciu.cat/videobloc/


Electes 2.0
Exemple:  Cas Miguel A. Martín

 
-

 
Terribas



Conflictes



Conflictes

Exemple: Eleccions a Gran Bretanya



Oportunitats



Piulades que són notícia
Exemple: Twitter

 
Ernest Maragall

 
–

 
‘Ara’

 
17/01/2011



Piulades que són notícia
Exemple: Twitter

 
Lluís Recoder-

 
‘El País’

 
17/01/2011



Consells de ciberpolítica
Consells de ciberpolítica

1.

 

Les anotacions, comentaris, fotografies i vídeos que es 
pengen a Internet deixen rastre. 

2. Distingeix entre els missatges curts i els apunts d’un bloc. 

3. Sigues conscient que tot allò que fas o dius a les xarxes
socials és públic i pot ser utilitzat en contra teva.

4. La construcció

 

del propi personatge. En la mesura que
aquestes són eines que permeten fer un relat de la teva
activitat i personalitat, sigues conscient què

 

trasllades al
públic. 

5. El context teu i del partit en què

 

milites.



Consells de ciberpolítica
Consells de ciberpolítica

6. No siguis sectari. 

7. Parla i escolta. No parlis només tu. 

8. Sigues d’eixe món.

9. Sigues educat. 

10. No posis en perill la teva pròpia seguretat. 

11. Dissimula si algú

 

piula (escriu) a Twitter

 

per tu. 

12. No maregis la gent amb la teva imatge.

13. No posis publicitat ni bàners

 

a les teves pàgines. 

14. Pensa en el telèfon mòbil. 

15. No facis cas dels consells.



Gràcies!

Saül Gordillo
Director ACN

www.saul.cat
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