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http://personaldemocracy.com/  

 

Personal Democracy Forum: Conference 2009 (PdF), en la seva sisena edició, és un 

dels esdeveniments més destacats a nivell mundial en el qual convergeixen política i 

noves tecnologies. Més de 1.000 creadors d'opinió, polítics, periodistes etc. es 

reuneixen cada any per intercanviar idees i experiències i reflexionar conjuntament 

sobre com la tecnologia i Internet estan canviant la política, la democràcia i la 

societat. 

El fòrum tindrà lloc, una vegada més, al Lincoln Center de Nova York els pròxims dies 

29 i 30 de juny. Sota el lema "We.gov", es debatrà sobre com les campanyes, la 

comunicació, la gestió pública... són cada vegada més obertes i participatives. 

En el programa extens i variat participen més de 120 ponents, entre ells el propi 

alcalde de la ciutat, Michael Bloomberg. Des de la pàgina web es pot seguir tota 

l'actualitat vinculada a l'esdeveniment, així com continguts de les edicions anteriors. 

Un dels patrocinadors de la conferència és el think tank PoliticsOnline. 

 

Una altra de les cites importants en aquest àmbit, tindrà lloc en el mes de setembre, 

els dies 9 i 10 a Washington DC. Es tracta de la cimera Gov 2.0 que comptarà amb la 

participació de líders d'opinió, representants del món acadèmic, empresarial, de 

tecnologies...i de ciutadans creadors d'aplicacions que il·lustren el concepte de 

govern com una plataforma i que intentaran respondre a diferents qüestions: com 

utilitzar les tecnologies per fer un govern més transparent? Com superar la cultura de 

la web de la innovació, forjada a tot el món i a Silicon Valley, amb la cultura política 

de la innovació?... 

 

 

ZV (Zona Vídeo). Animoto és un servei que permet crear de forma senzilla vídeos 

online a partir de les nostres fotografies. Es tracta de triar les imatges que volem 

(des del nostre disc dur o des d'alguna pàgina web), seleccionar la música (des de la 

seva pròpia galeria o des de la nostra biblioteca) i el propi programa s'encarrega de 

realitzar automàticament un vídeo, que podrem penjar a YouTube si ho desitgem.  
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