
 

ZW núm 174.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

Curs d’Estiu a la UPV sobre Política 2.0 

 
Del 22 al 24 de juny tindrà lloc, al Palau Miramar de Donostia, el Curs d’Estiu de la 

UPV impulsat per Politika 2.0 i promogut i patrocinat pel Parlament Basc. 

Sota el títol “POLITIKA 2.0: ¿Podemos reinventar la democracia a través de la 

participación?” el curs té com a objectiu “capacitar els assistents per a definir 

estratègies, desenvolupar plans de gestió i executar i implantar projectes de Política 

2.0 que permetin millorar la transparència de les institucions públiques, la participació 

de la ciutadania i la conseqüent millora de l’eficiència en la presa de decisions”. 

A través de les diferents ponències i taules rodones, s’analitzaran diverses iniciatives i 

experiències de participació ciutadana i es parlarà de la dimensió institucional i 

jurídica de la política 2.0.  

Alguns dels ponents convidats, entre molts altres, són: Ann Macintosh, Pau Llop, Marc 

Rius, Soledad Ferreiro, o jo mateix, que participaré com a conferenciant el dia 23 de 

juny i, també, desenvolupant la tasca de síntesi de les experiències i iniciatives de 

participació que s’escoltaran durant el curs. Podeu veure aquí  la llista de membres de 

Polítika 2.0 que han manifestat el seu interès en assistir. 

 

Per acabar, apuntar que en el mes de juliol, en concret el dia 6, tindrà lloc un altre 

interessant esdeveniment: el Vè Congrés Internet, Dret i Política organitzat per la 

UOC, en aquesta ocasió dedicat a les xarxes socials i els drets individuals, amb el 

lema: "Cara i Creu de les Xarxes Socials: el punt de vista legal i polític.” 

 

ZV (Zona Vídeo). RoadWeb.tv és la primera reunió WebTV a Espanya que tindrà lloc 

del dia 5 de juny al diumenge dia 7 a Benidorm, convocat per Balzac.tv. Serà una 

road movie col·lectiva WebTV, vídeoblocaires, i nous mitjans. Una ocasió per al 

networking, per conèixer  els projectes de vídeo a Internet i debatre temes comuns i 

col·laboratius, recollits en un Manifiest ROADWEBTV. La iniciativa és del podcaster i 

vídeoblocaire Jimmy Pons i del blocaire Juan Llantada.  
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