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10º Seminario Internacional de Comunicación Política                    
 
www.masconsulting.es/seminarioGWU

 

El próximo día 14 de diciembre tendrá lugar en ICADE (Madrid) el 10º Seminario 

Internacional de Comunicación Política impulsado por MAS Consulting Group y The 

George Washington University.  

Amb el títol "Claus per al futur de la Comunicació de líders, governs i partits", el 

programa presenta a destacats experts en comunicació política a nivell 

internacional i periodistes destacats per estudiar com apropar a ciutadans i polítics. 

Entre els ponents, es troben Jim Margolis, President i Fundador de GMMB, la 

principal agència de publicitat de la campanya presidencial de Barack Obama 2008 i 

2012 i César Martínez, assessor de campanya Romney-Ryan 2012. 

 

Tinc el plaer de participar en la taula rodona titulada I després de l'era Obama què? 

Cap a on va el futur de la comunicació política? Amb Andoni Aldeñoa i Daniel Ureña. 

Altres temes que es tractaran són: Comunicació en temps de crisi política: claus del 

lideratge polític actual; Lliçons de la campanya de Barack Obama; Lliçons de la 

campanya de Mitt Romney; i Periodistes i polítics: claus per a una bona relació. 

 

Més informació i inscripció. Podeu seguir l’esdeveniment a Twitter a través de 

@masconsulting amb el hashtag #10SeminarioGWU 
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