
 

ZW núm 142.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://www.edemocracy-forum.com/  

Els dies 16 i 17 d’octubre tindrà lloc la novena edició del World e-Democracy Forum a 
Issy-les Moulineaux (París). Un cop més, conferenciants i participants reflexionaran 
sobre els canvis que la nova cultura 2.0 està provocant en els actuals models de 
govern, en el diàleg amb la ciutadania, en l’exercici de la política i en les campanyes 
electorals, entre altres temes. 

El programa s’estructura en diferents sessions plenàries i taules rodones, entre les 
quals destaco la que es dedicarà a analitzar la campanya electoral americana. Sota el 
títol “USA 2008, The first campaign of the 21st century” es plantejaran diferents 
qüestions: Is Obama the John Kennedy of the web ? Will the participation of the 
younger generation make a difference ? Can the American model be exported? La 
taula serà moderada per Phil Noble (Politics Online) i comptarà amb Stuart Haugen 
(Vicepresident de Republicans Abroad France), Andrew Rasiej (Personal Democracy 
Forum), qui participarà un dia abans (dijous 16 d’octubre) en el curs Sociedad Red a 
Barcelona, Joseph Smallhoover (International Counsel, Democrats Abroad; President 
de Democrats Abroad France) i Thierry Vedel (CEVIPOF - Sciences Po, French 
universitary).  

A més, com ja és habitual, en el transcurs del Fòrum es donaran a conèixer els noms 
dels guanyadors entre els 10 finalistes de The Top 10 Who Are Changing the World of 
Internet and Politics. Alguns dels nominats: Barack Obama; mySociety; Prime 
Minister's Office, 10 Downing Street; David All; Avaaz o techPresident. 

 
ZV (Zona Vídeo). Teaserland és el primer Festival Internacional de Trailers Falsos 
Online del món que s’iniciarà el dia 4 d’octubre amb un acte de presentació en el 
Festival de Sitges (Barcelona). Un concurs en el qual es pot participar des del dia 15 
de setembre, pujant el propi trailer a la secció Participa, prèvia consulta de les bases. 
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