
 

  

ZW núm 287. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
El 2012 tindran lloc diferents esdeveniments vinculats a la comunicació política 

(estratègies, nous formats, campanyes electorals, xarxes socials ...). Aquí van 

alguns que us recomano especialment. 

 

2, 3 i 4 de febrer 

V Seminari Internacional d'Estratègies Electorals i Polítiques (Ciutat de 

Mèxic) 

http://www.marketingpolitico.com.mx/SIEEP12/index.html  

Amb nombrosos experts de diferents àmbits que analitzaran les estratègies 

polítiques-electorals amb més èxit a nivell internacional, amb l'objectiu d'identificar 

les tendències que s'estan definint en el món. 

 

15 de febrer 

Jornada ‘Política2.cero’ (Madrid)  

http://www.politica2cero.es  

En aquesta nova edició es durà a terme un repàs de les últimes Eleccions Generals 

a Espanya i els esdeveniments que estan transformant la forma de fer política al 

nostre país sense perdre la perspectiva internacional. 

Alguns dels ponents que hi participen: Javier Pedrahita, Javier Recuenco, Esther 

Checa, José de la Peña, José Antonio Rodríguez Salas, entre altres. Aquí teniu la 

informació vinculada a la primera edició d’aquestes jornades que van tenir lloc a 

Santiago de Compostela. (Política2.cero a Twitter) 

 

23 i 24 de febrer 

#CCPC2-II Congrés de Comunicació Política de Catalunya (Barcelona) 

http://www.ccpc.cat/  

Una nova edició d'aquest Congrés que comptarà amb prestigiosos internacionals 

que sota el títol 'Comunicació en Xarxa i Ciutadans Globals' abordarà els canvis i els 

temes d'actualitat que afecten a la comunicació política a tot el món. El congrés 

està dirigit a professionals de la comunicació política, partits, assessors, acadèmics, 

consultors, administracions i institucions. 

(Segueix tota la informació a Facebook, Twitter, Vimeo) 
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6 i 7 de juliol 

I Congrés Internacional en Comunicació Política i Estratègies Electorals 

(Madrid) 

http://www.alice-comunicacionpolitica.com

Té com a objectiu principal "propiciar un fòrum d'intercanvi d'idees entre 

estudiants, investigadors i professionals, que permeti un acostament entre les 

diferents perspectives que componen la disciplina, amb l'ànim de proposar reptes 

sobre els quals construir la comunicació política i les estratègies de campanya , no 

només del present, sinó també del futur”. 
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