
 

ZW núm 149.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
Després de l’elecció de Barack Obama com a president dels EEUU és el moment de fer 

un repàs a aquestes eleccions presidencials americanes. Molts són els experts, 

associacions i institucions que proposen diferents jornades per a reflexionar sobre la 

passada campanya electoral. Aquí van algunes propostes:  

 

- Las elecciones presidenciales americanas, a examen (dilluns, 10 de novembre, 

Madrid). Tarde de Continuidad organitzada per IESE-Universidad de Navarra, amb la 

col·laboració de l’Ambaixada dels Estats Units i l’ACOP. 

- Anàlisi dels resultats de les eleccions als EUA. Un nou enfocament en la política 

exterior? (dimarts, 18 de novembre, Barcelona). ACOP, aquesta vegada en 

col·laboració amb l’ICPS, l’Institut d’Estudis Nordamericans, El Col·legi de Politòlegs i 

Sociòlegs de Catalunya i el Consulat dels Estats Units a Barcelona, organitza aquesta 

nova sessió. 

- VII Seminario Internacional de Comunicación Política y Electoral. Una Campaña para 

la Historia (dijous, 20 de novembre, Madrid). Mas Consulting Group i la Universitat 

George Washington dediquen el seu seminari a analitzar les eleccions americanes i 

intercanviar experiències amb destacats assessors del Partit Demòcrata i del Partit 

Republicà.  

- “Després de l’elecció presidencial americana, mirades creuades sobre els reptes 

europeus durant la presidència francesa de la UE” dilluns, 17 de novembre, 

Barcelona) a l’Institut Francès de Barcelona, una análisi sobre els grans reptes que ha 

d’afrontar la Unió Europea en el context actual. 

- Interessant resulta també l’entrevista a Noam Chomsky (del 13 de maig de 2008), 

que es pot visionar a través de la UPEC, i que tracta de la situació dels Estats Units a 

Europa i en el món.  

 

En aquestes eleccions, les xarxes socials a Internet, conjutament amb les eines Web 

2.0, han jugat un paper fonamental. Evento Blog España 2008 celebra la tercera 

edició, aquest cop a Sevilla, analitzant tot allò que succeeix en el web participatiu i 

consolidant-se com la convocatòria nacional de blocaires de referència. 

ZV (Zona Vídeo). Universo.TV, un portal dedicat al món de la televisió, on a més de 

notícies relacionades amb el tema, es pot intervenir en el forum o participar a la seva 

pròpia wiki dedicada a la televisió.
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