
 

ZW núm 191.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://www.e-politicae.com/   

 

e-Politicae és una xarxa social de comunicació i estratègia política. Una eina 

d'informació i formació, oberta a tothom, plural, apolítica i sense afany de lucre. 

Aquest portal, fruit de l'Associació de Comunicació i estratègia política, és el punt de 

trobada de les persones interessades en aquests temes. Entre els seus objectius es 

troba el de "formar professionals capaços d'enfrontar-se als reptes de la política 

actual amb la màxima eficàcia i eficiència. Tenir idees i saber-les comunicar no són 

només les claus per guanyar eleccions, són elements indispensables per a una bona 

salut democràtica de qualsevol país."  

 

e-Politicae posa a disposició de partits polítics, administracions públiques, fundacions i 

de qualsevol persona interessada en aquest àmbit un instrument innovador i una 

àmplia oferta de formació on line gestionada per diferents professionals. 

 

Entre els seus continguts, es troben des d’Articles d’Opinión a Anàlisis en profunditat 

de l’actualitat, desenvolupats per col·laboradors d’aquesta xarxa: polítics, 

responsables de partits, professors universitaris, periodistes, politòlegs, etc. 

 

Els usuaris del projecte poden opinar, respondre articles o proposar-los, interactuar 

amb els professors i col·laboradors, fer accions de networking, formar-se a l’escola 

pràctica online de comunicació política, que té com a objectiu ajudar els usuaris a 

aprendre i entendre millor la comunicació política tal i com es realitza actualment. 

 

Per acabar, destacar la celebració del VIII Seminari Internacional de Comunicació 

Política i Electoral, organitzat per The George Washington University, MAS Consulting i 

la Universitat Pontificia Comillas, amb la col·laboració de l’EAPC, el pròxim 19 de 

novembre a Madrid. 

 

ZV (Zona Video). Canal X TV és un canal de televisió per Internet que es defineix 

com alternatiu, artístic i vocacional.  
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