
 
ZW núm. 8  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
http://www.forum-edemo.org
VI Fòrum Mundial 2005 sobre  e-Democràcia (París)  

 

Els propers dies 28 i 29 de setembre tindrà lloc el VI Fòrum e-Democràcia 2005 a 

Issy-les-Moulineaux (París). En aquesta edició, la qüestió general que es planteja 

és: "De l’e-Administració a l’ e-Democràcia: Una nova societat?"  

Una reflexió que sorgeix en un context marcat per l’activisme a la xarxa, la 

capacitat mobilitzadora de la societat a Internet i la seva influència, cada cop més 

clara, en l’àmbit de la política. Aquest fet es va poder constatar en la darrera 

campanya del referèndum francès sobre la Constitució europea, on un estudi de la 

Université de Technologie de Compiègne va aportar dades molt interessants sobre 

el paper cabdal que han tingut els blogs, determinades pàgines webs i els seus 

vincles a l’hora de decantar l’opinió pública i el seu vot.

Les conferències i taules rodones simultànies tractaran temes diversos vinculats a 

l’e-democràcia. Entre els participants d’aquesta sisena edició podem destacar, entre 

d’altres : André Santini, president del Global Cities Dialogue; el fundador de Politics 

Online, Phil Noble (va fundar la companyia l’any 96. Politics Online és l’empresa 

americana de política a Internet més veterana. Proporciona noticíes, eines i 

estratègies per l’ús d’Internet en la política i en els afers públics);  el president del 

Club de l’Hyper-République, Pierre de la Coste; i el president del Parlament de 

Catalunya (en aquest cas com a president de la CALRE), Ernest Benach. 

Podeu consultar aquí la llista de totes les persones que han intervingut fins ara 

(classificada per països). L’any passat, el 5ème Forum Mondial iDémocratie va 

comptar amb la participació de més de 1.500 persones i ponents internacionals 

destacats en els àmbits de l’e-democràcia i l’administració electrònica.  
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