LLIÇONS
OBAMA
DISSABTE 17 DE GENER, 10H
CENTRE INTERNACIONAL
DE PREMSA

MARATÓ DE
COMUNICACIÓ

QUÈ ÉS LA MARATÓ
DE COMUNICACIÓ?
El passat 4 de novembre Barack
Obama va culminar una part de la
seva cursa personal cap a la presidència: guanyar les eleccions.
Aquesta cursa havia començat un
fred día de gener de 2007, quan des
del capitoli del seu estat, Illinois, va
anunciar la seva candidatura.
La lluita per vèncer en les primàries
va ser llarga i dura amb rivals com
Hillary Clinton. Obama va donar la
sorpresa al món guanyant les
primàries d’Iowa i des de llavors no
ho ha deixat de fer.
Quan quedin 3 dies per la seva presa
de possessió, serà un moment idòni
per repassar els aspectes claus de la
campanya que va dur a Barack
Obama a ser elegit president.
La marató de comunicació va néixer
com a idea durant la celebració del
segon Beers&Politics 2.0 de la blogosfera catalana, que tingué lloc el
darrer més d’octubre.

COM FUNCIONA?
Els/les ponents de la marató de
comunicació han preparat exposicions dinàmiques de 5 minuts de
durada sobre diverses temes que
aborden aspectes molt diferents.
Aquesta diversitat ens permet obtenir una visió final i de conjunt dels

QUAN TINDRÀ LLOC?
El proper 17 de gener, dissabte, tres
dies abans de la investidura del
president-electe Obama.
L’acte començarà a les 10 del matí i
s’allargarà fins les 13 hores, aproximadament.

ON?
La marató de comunicació Lliçons
Obama tindrà com a escenari el
Centre Internacional de Premsa que
està situat a la Rambla de Catalunya, 10, de Barcelona.

QUI HI PARTICIPA?
La marató de comunicació té com a
ponents experts en comunicació
política, com l’Antoni GutiérrezRubí, màrqueting com en Marc
Cortés, politòlegs, com en José
Rodríguez, assessors com en Carlos
Guadián i diputats del Parlament de
Catalunya, Carles Puigdemont, i del
Congrés dels Diputats, Lourdes
Muñoz Santamaría.

QUI HO ORGANITZA?
La marató de comunicació ha estat
organitzada per l’assessor polític
Antoni Gutiérrez-Rubí, autor del
llibre “Políticas” i Albert Medrán,
consultor de comunicació i autor del
bloc “E-Campany@”
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