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Els pròxims dies 4 i 5 de novembre se celebra a Bilbao Telepolitika, el primer Forum 

de polítiques de comunicació d'Euskadi, en la seva II Edició. Amb un format dinàmic i 

participatiu, Telepolitika pretén apropar l'actualitat en matèria de comunicació política 

i electoral al públic en general, a empreses, partits polítics, governs i institucions. 

 

Durant dos dies, s'organitzaran diverses taules temàtiques, amb tertúlia i debat obert 

al públic, que inclouran des de la tasca comunicativa d'un portaveu de govern, a la 

investigació i estratègia en el disseny de la campanya electoral o la gestió i projecció 

de la imatge del candidat davant dels electors. 

 

En el programa podeu veure els diferents ponents entre qui es troben els amics Yuri 

Morejón o Xavier Peytibi. La inauguració correrà a càrrec de la Portaveu del Govern 

Basc, Idoia Mendia.  

 

Els integrants de Telepolitika - Forum sobre polítiques de comunicació són acadèmics, 

investigadors i professionals de la comunicació política procedents de: AVASCOP-

EAPE, Euskobarometro, la Facultat de Ciències Socials i de la Comunicació i Yescom 

Consulting – Comunicar es Ganar. Aquí teniu alguns dels vídeos de la I Edició. 

 

La inscripción és oberta i ofereix descomptes si es realitza abans del dia 22 d'octubre. 

Podeu seguir també tota la informació relacionada amb aquest Forum a Twitter i 

Facebook. 

 
Per acabar, en el context de la comunicació política us presento el widget “Parlament 

2.0”, una eina molt senzilla per conèixer de primera mà l'activitat online i quines eines 

utilitzen els diputats i diputades del Parlament de Catalunya, així com d'on són i de 

quin partit. Aquí teniu les FAQ’s associades. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://www.telepolitika.org/
http://www.telepolitika.org/
http://www.telepolitika.org/
http://www.telepolitika.org/wp-content/uploads/programa-telepolitika.pdf
http://www.yurimorejon.com/
http://www.yurimorejon.com/
http://www.xavierpeytibi.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Idoia_Mendia
http://www.avascop.org/
http://www.avascop.org/
http://ehu.es/euskobarometro
http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es/
http://www.yescomconsulting.com/
http://www.yescomconsulting.com/
http://www.google.es/#q=telepolitika+2009+I+Edici%C3%B3n&hl=es&rlz=1R2DBES_es&prmd=iv&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=bpulTMK1Esvt4Ab5ofiADQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=6&ved=0CDgQqwQwBQ&fp=9c9b38e532da0c9f
http://www.telepolitika.org/es/inscripcion/
http://www.twitter.com/telepolitika
http://www.facebook.com/pages/Telepolitika/144472633639
http://www.gutierrez-rubi.es/2010/09/28/parlament-2-0/
http://www.gutierrez-rubi.es/2010/09/28/parlament-2-0/
http://www.gutierrez-rubi.es/2010/09/30/sobre-el-widget-parlament-2-0/

