
 

ZW núm 126.   Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
 
http://personaldemocracy.com

 

L’edició anual de PdF (Personal Democracy Forum) tindrà lloc a Nova York el 23 i el 24 

de juny. Amb l’eix central “Reiniciar el Sistema”, vol reflexionar sobre el paper de les 

noves tecnologies en l’àmbit de la política, “Technology is changing politics”. PdF és 

una conferencia anual i un espai, una comunitat, a Internet, que analitza la 

intersecció entre política i tecnologia. 

En aquesta ocasió, tractarà especialment el desenvolupament de les eleccions 

presidencials americanes, el procés de les primàries i les diferents iniciatives i 

estratègies impulsades des de la xarxa. També, en les diverses ponències, es parlarà 

de la influència de la tecnologia tant en els processos electorals i de participació 

ciutadana, com en la pròpia forma de governar o explorar nous escenaris per a la 

política. 

Alguns dels ponents convidats són Lawrence Lessig, Vint Cerf, Steven Clift o Joe 

Trippi, entre molts altres.  

Per acabar, dues referències més: 

La nova edició dels Premis Webby (coneguts com els Oscar d’Internet) que ja té els 

seus nominats, d’entre els quals sortiran els guanyadors el pròxim 6 de maig. Els 

internautes poden votar el seu favorit que rebrà el Premi “People’s Voice”.  

I la celebració dissabte passat del Primer Dia de la Visibilitat Lèsbica”, esdeveniment 

que s’emmarca dins de l’Any de la Visibilitat Lèsbica que la Federación Estatal de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha promogut per a aquest 

2008. 

 

ZV (Zona Vídeo). Slum TV va sorgir l’any 2006 en un "slum" (suburbi) a Kènia, on 

els seus habitants viuen sense cap dels serveis bàsics (aigua, llum…). Amb l’objectiu 

de documentar i mostrar aquesta realitat a través de la càmara, ofereix petits 

reportatges, en format telenotícies, que es projecten en sales obertes al públic. 
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