
 

  

ZW núm 368. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Participació ciutadana 2.0: La posibilidad de mejorar la democracia (debate 

abierto) 

Dontknow promou un debat obert de qualitat per descobrir les propostes més interessants 

de l'anomenada ‘democràcia digital’. 

«L'objectiu és entendre els projectes i iniciatives a la xarxa, i les lliçons apreses per les 

persones i institucions que estan impulsant la participació ciutadana en els assumptes de la 

vida pública, més enllà de les urnes. Es tracta d'impulsar una societat civil més ben 

informada, més activa i coresponsable. La tecnologia digital i les xarxes socials estan 

impulsant el major intercanvi d'informació que s'ha donat en la història humana. Tant, que 

s'ha pensat que aquestes tecnologies per si mateixes podien millorar dràsticament la qualitat 

de les democràcies.» 

Aquest debat compta amb diferents experts, amb la moderació de Yoani Sánchez, entre els 

quals es troben: Juan Verde, Juan Luis Manfredi, José Luis Orihuela, Javier Cremades, José 

Antonio Rodríguez Salas o Martí Olivella, entre molts altres. 

El debat es desenvoluparà en dues fases: una primera part del debat que té lloc en línia i un 

debat presencial que tindrà lloc en format de Jornada presencial, impulsada per Dontknow, El 

Ser creativo i la Fundació Bankinter. Aquesta I Jornada se celebrarà el proper 13 de 

novembre i s’ estructurarà en dos esdeveniments: 

- Participació ciutadana 2.0: Tecnologies Socials, realment milloren la democràcia? Aula de 

conferències d’ICADE (més informació i inscripció) a les 12:30 hores. (Alberto Aguilera, 23. 

Madrid) 

- Participació ciutadana 2.0: Lliçons apreses de les persones que estan canviant el món a 

través de les tecnologies socials. A la Fundació Innovació Bankinter (més informació i 

inscripció) a les 19:00 hores. (Castellana, 29. Madrid) 

Podeus seguir l’activitat relacionada amb el projecte a Twitter: @DontknowNet 
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