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Universitat Oberta de Catalunya
12 de desembre de 2006

0. Presentació personal

Vinc de la política.

Vaig començar molt jove com adjunt al director de la
Fundació Rafael Campalans.

Vaig ser membre de l’equip de la campanya de Pasqual
Maragall a la Presidència de la Generalitat (aquí neix la
meva reflexió sobre el que avui parlaré) des de l’any
1998 fins el 1999.

L’any 1999 surto escollit diputat al Parlament de
Catalunya i fins l’any 2003 formo part del govern a
l’ombra de Pasqual Maragall. Tres mesos abans de
l’arribada de Pasqual Maragall a la Presidència de la
Generalitat formo part de l’equip de transició.

I, finalment, des de 2003 a 2005 em responsabilitzo, com
a cap, del Gabinet del Conseller Antoni Siurana,
alsehores Conseller d’Agricultura.

L’any 2005 decideixo impulsar el meu propi projecte de
conultoria política i de relacions institucionals. En el marc
d’aquesta decisió i després de dues estades als Estats
Units decideixo impulsar el projecte Genera, que és el
que avui em porta aquí.
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1. Intro
• Reflexionar sobre la transformació de la política i

la societat

• Internet com a motor de canvi en aquesta

transformació: canvi en les formes de relació

social i política

• Des de l’experiència política: com s’interpreten

aquests canvis? Quins són els passos a donar?

• Com adaptem/renovem la democràcia tenint en

compte els nous inputs? Repte: “Repensar la

democràcia (en la era digital)”

2. Internet

Referència a estudi The Empowerment Age: Why

Internet Matters (EchoDitto). Internet està canviant la

vida dels americans en quatre camps: gastar&donar

diners, construir comunitats, compartir informació ,

amplificar les veus individuals.

• Internet ha modificat les formes d’informar-se, de

comunicar-se i de comportar-se dels ciutadans
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 i. A través d’Internet, es pot obtenir informació

en profunditat, fàcilment accessible i

ràpidament actualitzada

 ii. La comunicació és més dinàmica i oberta

 iii. La xarxa és un indret susceptible de generar

participació i opinió, en la mesura que es un

espai vast, multidimensional i plural

3. Internet i Política

• La immediata lectura política de l’impacte

d’Internet és:

 i. Una reducció de la distància entre polítics i

electors que dona l’oportunitat als polítics de

parlar de forma més directa als electors

(menys interferències)

Referència a l’estudi del grup GADE

presentat a Pisa. És veritat que els partits

perden militància però poden guanyar
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ciutadans – actius – electors si s’obren.

L’estratègia d’obrir – se passa per l’Internet.

 ii. Un rol més actiu pels votants per dialogar

amb altres votants, intercanviar opinions,

informar-se i compartir la informació, parlar

de forma directa als polítics,etc.

 iii. Aquestes noves oportunitats permeten la

emergència d’un nou perfil (o tipus) de

ciutadà (més informat, més exigent, més

influent) i la revitalització de les xarxes

socials (creixement de la dimensió offline)

4. Internet i ciutadania

• El nou ciutadà té més influència que mai (The

Power of One): diu el que pensa, dedica més

atenció als seus problemes, disposa de més

mitjans per intervenir,….

• El nou ciutadà consumeix molta més informació,

genera continguts (blogs), és cada dia més

consicent del seu poder (micropoder),….
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• Cada individu , unit i/o organitzat és el que té ara

el poder (powerholder). És una part interessada,

vol participar de forma efectiva en el dia a dia de

la gestió/govern de les empreses, partits polítics,

administracions, etc.

• Es tracta d’un ciutadà escèptic amb la informació

política que li arriba per canals tradicionals i que,

per tant, és altament actiu en la cerca a Internet

• Es formarà una cobertura pròpia i lliure de la

informació política, en particular sobre aquells

temes (o polítiques) que son del seu interès. En

definitiva, busca major transparència i

autenticitat.

• Li agrada connectar amb altres electors a la

xarxa, discutir i compartir informació i opinions

polítiques. En aquest sentit, serà un usuari

habitual de les eines que ofereix Internet per

intercanviar i difondre informació (reenviament de

e-mails, adscripció a iniciatives web, participació

en blogs)
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• És un nucli de xarxes socials: és un individu

influent en el seu entorn immediat (família, amics,

veïnatge) i la seva opinió serà vista com a

referent social.

• Aquest nou perfil de ciutadà ha adoptat diferents

noms, segons diferents estudis: Ciutadà 2.0.,

Influential o poli-influential, però, en tot cas, s’ha

identificat com a difusor o altaveu potencial de

missatges polítics.

• Referència a l’estudi sobre els Online Political

Citizens que va fer l’Institute for Politics,

Democracy and the Internet. Comentar breument.

5. Una nova política

• Repte de la nova política: empoderar als

ciutadans

• Walter Veltroni/el nou Partito Democrático a

Itàlia/el ciutadà – elector com a principal

protagonista. Trencament de les fronteres entre
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membre/militant i ciutadà que dona suport a un

partit

• Vivim en la societat de l’elecció. Podem escollir –

ho tot. Com li podré explicar jo als meus fills (4 i 2

anys) que tot I l’existència d’eines de participació

directa els partits segueixen essent iguals.

• Quin futur pels partits en la societat líquida de la

que ens parla Zygmunt Bauman.

• Creix l’incertesa pel que fa a la decisió del vot per

part del ciutadà. A més informació, més

coneixements, més elements de decisió.

• Exemples: efectes sobre la manera de comunicar

– se dels partits. Hypertargeting (exemple

myspace)/Joe Trippi (ex campaign manager de

Howard Dean i actual de John Edwards)

• Noves formes de comunicar – se. Directiu de la

multinacional Procter&Gamble: “hoy en día los

consumidores son menos receptivos respecto

a los medios de comunicación tradicionales y

adoptan las nuevas tecnologías que les
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empoderan con más control en cómo y cuándo

reciben publicidad (…) Así pues, se necesitan

nuevos canales para llegar a los consumidores

(…)”. En este sentido, un “nuevo canal” sería

en “Word-of-mouth”

• Nou rol del ciutadà/noves organitzacions

partidistes/nou sistema polític?

6. Un nou ciutadà

• Els ciutadans generen continguts, idees

• Els ciutadans són conscients del seu poder

(FaceBook i MoveOn.org)

• L’activisme ha estat revolucionat per Internet

però no es pot quedar només a la xarxa. Internet

facilita la interacció entre persones online, però

permet expandir-la offline, en el terreny.

• Un dels referents més exitosos és la campanya

MeetUp de Howard Dean que va permetre
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recaptar finançament i mobilitzar seguidors i

voluntaris arreu d’Estats Units.

• Les empreses ja han descobert que el nou

ciutadà és important i ho demostra el fet que

aquest darrer estiu Edelman Group (un dels

grups de relacions públiques més importants) va

celebrar un seminari a Nova York amb tots els

seus clients per debatre sobre la importància dels

blogs i del “word of mouth”. El nou ciutadà/el nou

consumidor és el nou propietari de l’empresa.

Per desenvolupar la nova línia de negoci en

materia de relacions públiques online Edelman va

fitxar (2005) com a Vice – President d’Internet a

Michael Krempasky, que va ser l’impulsor d’un

dels blogs més visitats de l’esfera republicana:

RedState.org

6. EUAvsEspanya

• En primera instància, la voluntat de transformar

Internet en una eina d’informació alternativa, que

respondrà a les demandes dels “ciutadans 2.0”
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es pot veure en els blogs (i cercadors de blogs

com Technorati), les xarxes socials (acollides

temàticament en Facebook, Linkedin, etc) i les

pàgines web temàtiques com NetPolitique.net

(que sistematitza també blogs, xarxes socials i

iniciatives polítiques basades en la xarxa).

• Estats Units ha estat pioner en el

desenvolupament d’Internet per l’activitat i

l’activisme polític. Per aquest motiu, també ha

estat a l’avantguarda en la creació de centres

d’investigació acadèmica sobre Internet i Política.

L’exemple més paradigmàtic és l’IPDI (Institute

for Politics, Democracy & the Internet), part

integrant de la George Washington University.

Referencia a la PoliticsOnlineConference

• A l’Estat Espanyol,

 i. Els recursos participatius d’Internet han

estat adaptats al món empresarial per

fidelitzar clients, adaptar els productes i

augmentar la productivitat dels empleats. En

aquest sentit es desenvolupen xarxes

socials o blogs corporatius (Ex. Banc
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Sabadell, però també moltes Pymes com

Barrabés, una tenda d’equipament esportiu

de muntanya)

 ii. Un estudi per l’Internet Global Congress de

Barcelona al maig de 2004 va constatar que

les passades eleccions van ser una ocasió

perduda per què els partits experimentessin

les oportunitats que ofereix Internet,

sobretot en allò referent a la mobilització i la

interactivitat amb l’electorat. Tanmateix, a la

vetlla de la cita amb les urnes, el proper

mes de març estan sorgint iniciatives

interessants.

Ara toca?. Eleccions 2008
 Voluntariospopulares.com (beta)

 IU en MySpace i “Registro de

Votantes”. Important: concepció Walter

Veltroni

 Agregacions a Facebook (PSOE, PP)
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7. Nova etapa democràtica?

• La nostra democràcia està fent una transició cap

a un nou model (abandonant el model

representatiu), en procés de definició. Encara no

ha adoptat una forma exacta però les TIC i les

eines d’Internet ben segur tindran un paper

central.

• El gran repte que planteja Internet, més enllà de

la participació en la campanya, és el veritable

empoderament del ciutadà en l’elecció i la decisió

política des de les etapes més primerenques


