ZW núm 96. 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 3 i 4 d’octubre tindrà lloc a Issy-les-Moulineaux (París) la setena edició del
Fòrum Mundial e-Democràcia (World E-Gov Forum). En aquesta ocasió l’eix temàtic
central és “La societat digital en l’era del ciutadà 2.0” i el país convidat de manera
especial a l’esdeveniment és el Regne Unit, un dels països europeus amb més
iniciatives d’interès en aquest àmbit que compartirà amb tots els assistents.
Durant el Congrés, conferenciants i participants d’arreu del món debatran sobre
diversos temes com: les e-peticions, els usuaris 2.0, la clivella digital, la
confidencialitat en els e-serveis públics o la democràcia 2.0 de la blogosfera a Second
Life… entre moltes altres qüestions.
En el programa tenen un lloc destacat les noves eines 2.0, on es parlarà també del
paper i la preparació dels candidats a les pròximes eleccions presidencials 2008 en
aquest context (conferència a càrrec de Phil Noble, president de PolitcsOnline USA).
Un any més, en el transcurs del Congrés, es donaran a conèixer els guanyadors
d’aquesta edició entre els deu finalistes (individus, organitzacions i empreses) que
estan canviant el món d’Internet i la Política: The top 10 Who Are Changing the World
of Internet and Politics. El proper dimarts dia 25 de setembre es tancaran les
votacions (obertes a tothom) per seleccionar entre 20 finalistes els 10 guanyadors.
Cal destacar que entre els nominats de 2007 es troba el portal espanyol de ciència
política: Ciudad Política que té com a missió “liderar el desenvolupament de la Ciència
Política amb la finalitat de transformar l’anàlisi en intervenció política”.
Entre els 24 restants referencio a: Brett Solomon (GetUp! Action for Australia); Daily
Kos; Gov2u (en español); John Edwards; National Democratic Institute; mySociety, o
Unit08. Podeu consultar aquí la llista dels guanyadors de l’any passat.

ZV (Zona Vídeo). Next TV és una nova oferta de canals de televisió creada amb
l’objectiu de que estigui disponible en els portàtils HP i també com a actualització per
als usuarios d’HP i de Vista. Estarà operativa en el mes d’octubre i ara ofereix una
versió beta privada (a la qual ens podem subscriure). Compta amb continguts de
Freemantle, Endemol o CBS i té previstos diversos acords que permetran visualitzar
fins a 50 canals. Contingut a la carta en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

