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Capítol22

Comunicació política
i noves tecnologies

COMUNICACIÓ POLíTICA
I NOVES TECNOLOGIES

Jordi Sánchez
Director adjunt Fundació Jaume Bofill
Professor assocrat de Ciencia Política
(Universitat Autónoma de Barcelona)

La comunicacio política també experimenta la
irrupcio de les noves tecnologies de la comunicacio,
especialment d'Internet. La Xarxa esta modificant les
relacions d'intermediacio entre institucions
po litiqu es, mitjans de comunicacio i ciutadania. En
aquest capítol s 'analitzen els canvis que Internet ja
esta introduint en la comunicacio política catalana i
s 'apunten quines poden ser les modificacions que
provoqui en el futur immediat. L 'ús de la Xarxa en
les eleccions al Parlament de Catalunya d'octubre de
1999 illustra i exemplifica la reflexiá.
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1. Introducció

Considerar la cornunicaoó com un mstrurnent imprescindible per al
funcionament de les nostres dernocracies és una obvietat. El fet que I'uni-
vers de la política no sigui comprensible sense la comunicació, i més con-
cretament sense la cornumcaoó de masses, explica per que les principals
institucions públiques I les formacions partidistes més importants donen a
la comunicació una importancia tan gran, fins al punt de convertir la seva
aparioó als rnrtjans en una certa obsessió. que esdevé desmesurada quan
es tracta d'assolir presencia televisiva. El motiu d'aquesta actitud respon a
la convicció que disposar d'una bona cobertura rnediatica és una condioó
necessána per exercir una influencia sobre la ciutadania que a la Ilarga
s'haura de traduir en suports electorals. És cert, com apunten Gifreu i
Paliares (1997: 10), que la relació que la crutadania estableix amb la políti-
ca, I especialment amb els polítics, depen només parcialment de les expe-
riencies viscudes personalment. La relació, el contacte polític, és determi-
nat normalment per l'acoó d'mtermediació entre l'individu i el món polític
que realitzen diverses estructures. Entre elles, hi ha les estructures comuni-
catives, que tenen un paper fonamental en aquesta interrelació. El fet que
les formacions polítiques arribin a considerar la seva presencia mediatice
com una condicró quasisuficient i no exdusivament necessaria per involu-
crar el erutada en el món polític I obterur-ne el suport, porta a abandonar
o menystenir altres npus d'estructures d'intermediació i a sobredrmensio-
nar encara més la importancia deis mitjans de masses.

És prou conegut que, des de la década deis seixanta, el desplegament
deis rnrtjans de cornurucacró de masses pel que fa a la interrned.ació polí-
tica ha estat molt important i que la televisió hi ha tingut un paper molt
rellevant. Cal recordar, en aquest punt, els estudis previs de Lazarsfeld,
Berelson i Gaudet (1944) sobre la interrnediació en la captació de suports
electorals a partir deis mitjans de comunicació. El cert és que des d'ales-
hores diversos treballs s'han centrat en l'analisi deis efectes d'aquesta
mterrnediació, especialment els produrts per la televisió. Des de Catalunya,
els estudis dedicats a l'análisi d'aquest impacte han estat escassos, com
també ho han estat les obres acaderniques dedicades a una reflexió teóri-
ca sobre la qüestió. Probablement, els estudis més reeixits són els de
Moragas (1985) i Colomé (1994), en el vessant teóric, i Gifreu i Paliares
(1997), tant en la reflexió teórica com en l'aphcació en les eleccions al
Parlament de Catalunya de 1995. En un futur no gaire llunya es disposara
de nous estudis dedicats a l'analisi de la cornurucació política, el compor-
tament deis rrutjans I el seu Impacte en la intermediació entre I'electorat i
els candidats durant les eleccions al Parlament de Catalunya de 1999.
Aquest treball, promogut des de la Fundacró Jaume Bofill, també el coor-
dinen els professors Gifreu I Paliares.

La comunicació política durant la segona meitat deis noranta ha viscut
en primera persona I'impacte de les noves tecnoloqies. i més concretament
d'lnternet. Tot I que, cornparatrvament amb d'altres mitjans, Internet té
una presencia molt menor, les previsions de creixement deis usuaris i I'in-
crement de la comunicació política a través de la Xarxa, especialrnent als
Estats Units, fan preveure en un futur irnrrunent un paper central d'lnternet
també en aquest arnbit. Les reflexions segLients tenen la pretensió de ser
una primera aproxirnactó a aquesta questió des de la realrtat catalana.



2. Internet com a espai de comunicació política

Malgrat la ignorancia que molts tenim sobre les autentiques cense-
qüencies de les noves tecnologies de la comunicació i la informació en la
nostra societat, cal reconeixer que aquest nou escenan digital es presenta
amb un atractiu enorme. Són moltes les expectatives generades sobre tot
alió que Internet i les noves tecnologies digitals poden aportar en el terreny
de la millora de la comunicació política i, més globalment, del funciona-
ment de la democracia. Per exemple, el fet que, el rnarc de 2000, a l'estat
nord-arnerica d'Arizona (http://www.election.com i http://wwww.azdem.
orq), i durant el procés de selecció de candidats del Partit Demócrata a la
presidencia deis Estats Units, els ciutadans que van voler van utilitzar la
Xarxa per votar, dóna idea de fins a quin punt Internet pot arribar a tenir
un paper destacat en la vida i en la comunicació política de les nostres
societats en un futur imminent. Amb aquests esdeveniments, i d'altres que
podríem enumerar, sembla fácil deixar-se endur per un estat d'eufória que
ens situés en posicions acrítiques davant del fenomen de la revolució digi-
tal. Sense negar que la consolidació de la societat de la informació pugui
tenir un gran impacte sobre el sistema polític i, més concretament, sobre el
sistema de comunicació política, cal posar de relleu el fet que I'única cer-
tesa que ara tenim sobre I'impacte d'lnternet en la nostra societat és que,
avui, els mterroqants són quantitativament molt més importants i qualitati-
vament més rellevants que les certeses de que disposem. En aquest sentrt,
la prudencia és companya de viatge obligada de qualsevol reflexió que
sobre les bondats de la revolució digital es vulgui fer.

Deixant de banda l'opiruó que cadascú pugui tenir sobre Internet i les
conseqüencies que pot arribar a comportar sobre la democracia en la seva
funció d'intermediació en la relació política entre governants i governats, el
fet és que, també a Catalunya, ha cornencat a estar present en les estrate-
gies de comunicació política. Els períodes electorals són, per excellencia,
els moments alqids d'aquest tipus de comunicació. Doncs bé: l'avenc que
la utilització de les noves tecnologies ha tingut en les darreres campanyes
electorals (Congrés i Senat 2000 i Parlament 1999) ha estat notable. Les
referencies recollides sobre les eleccions al Parlament de Catalunya ho
posen en evidencia. Prospectivament, podem assenyalar que aquesta
tendencia s'accelerara de forma significativa els propers anys i que el salt
en la utilització d'lnternet que hi ha hagut en altres arnbits (per exemple,
en el comerc) també es produirá en el món de la comunicació política.

3. L'ús a Catalunya de la Xarxa com a espai
de comunicació política

Gairebé totes les formacions polítiques catalanes van cornencar a tenir
presencia propia a la Xarxa a partir de la segona meitat deis noranta. Les
orqanitzacons pioneres van ser Convergencia Democratica de Catalunya
(http://www.convergencia.org) i Esquerra Republicana de Catalunya
(http://www.esquerra.org). Aquest fet no té cap explicació ideológica: pro-
bablement, es dóna la coincidencia que els responsables d'organització
d'aquests dos partits eren dues persones entusiastes de les potencialitats de
les noves tecnologies, cosa que va permetre impulsar de forma bastant
pionera la presencia de les seves organitzacions a la Xarxa. Les eleccions de
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novembre de 1995 al Parlament de Catalunya van ser les primeres de tot
l'Estat que van terur un seguiment des de la Xarxa. VifaWeb
(http://www.vilaweb.com). el diari electr6nic fundat aquell mateix any
1995, va ser el responsable de fer possible aquesta primera presencia
d'una campanya a la Xarxa, tot i que va ser relativament testimonial.

Al Ilarg de la cinquena legislatura (1995-1999) es produeix una exten-
sió de I'ús de la Xarxa en totes les organitzacions polítiques. De fet. aquest
és el moment en que podem afirmar que la comunicació política de les
diverses forrnaoons i institucions catalanes es cornenca a plantejar també
des de la Xarxa. Un seguiment d'aquesta presencia evidencia el tet que cap
organització aprofita encara totes les possibilitats de comunicació que la
Xarxa ofereix. En la majoria de casos, com veurem seguidament, ni tan sois
no s'explota la interactivitat. No cal dir que tampoc no es fan servir d'altres
opcions per construir una comunicació basada en la utilització de produc-
tes audiovisuals, tot i que, de fet, les deficitáries Infraestructures i xarxes de
comunicació tampoc no ho aconsellen.

Aquesta utilització creixent de la Xarxa com a espai de comunicació
política té relació amb el creixement de l'ús erutada d'lnternet. Amb tota
seguretat, aquest creixernent és el que ja va fer possible que les eleccions
al Parlament de Catalunya del 17 d'octubre de 1999 fossin les primeres en
que totes les formacions polítiques van disposar d'un espai propi a la Xarxa
per a la campanya i en que, com veurem més endavant, la major part deis
candrdats a la presidencia de la Generalitat (Pujol, Maragall i Carod-Rovira)
comptaven amb una pagina especial amb adreca electrónica propia, al
marge de la pagina otkial del seu partit. Aquest comportament és, de fet.
més propi deis sistemes pollncs i electorals presidencialistes i majoritaris
que deis parlamentaris i proporcionals, com és el nostre.

Una visita a les pagines web de les formacions polítiques que avui tenen
representaoó al Parlament de Catalunya permet comparar-ne el contingut
i remarcar-ne algunes característiques:

1. Informació general. Normalment es concreta, d'una banda, amb un
escrit sobre la hrstona de la formació i, de I'altra, amb la possibJlitat d'ac-
cedrr en línia (on fine) a la revista o publicació periódica de la formació.
Aquest últirn aspecte només I'ofereix CDC.

2. Informació sobre l'organJtzació. Permet accedrr a I'organigrama de la
drrecció de la formació i a la Ilista de dtriqents que ocupen responsabilitats
en els diversos 6rgans. Aquest úlnrn aspecte només és disponible a les
pagines del PSC (http://www.psc.es), el PP (http://www.ppcat.org), ERC i
IC-v (http://www.iniciativa-cat-verds.org).

3. Informació sobre I'ideari de la formació. S'entra en documents que
determinen I'espai programatic. Són, pero. molt generals, i sovint tenen la
forma de resums que impedeixen accedir als documents constituents, als
aprovats en els últims congressos o al mateix programa electoral. En canvi,
hi ha una munió de documents polítics o posicionaments davant d'esde-
veniments rellevants, que marquen lacoó política de la formació. Sovmt
són conferencies pronunciades pels seus dirigents. En aquest últim aspec-
te, les pagines de CDC I del PSC són especialment mteressants.

4. Informació sobre el treball Institucional. Se centra en el Parlament de



Catalunya, tot i que, en casos com el PSC, també es dóna molta importan-
cia al grup de parlamentaris al Congrés i al Senat.

5. Informació sobre altres webs d'interes. Norrnalrnent, d'altres partits
polítics amb els quals es manté una relació fraternal o bé d'mstitucions de
govern que es traben sota la direcció de I'organització política. En aquest
sentit, són remarcables els enllacos que des de CDC I UDC
(http://www.unio.es) es fan a diversos departaments i organismes que
depenen de la Generalitat de Catalunya.

6. Informació sobre I'agenda d'activitats de la formació i els seus diri-
gents principals. Prabablement, aquest és I'intent menys reeixit, ja que en
la major part de webs és ben notoria la pobresa de la informació que es
recull en I'agenda

7. Punt de contacte amb la formació política. Es fa a través d'una
adreca electrónica per contactar amb la formació.

En general, hi ha comcidencies notables, tot i que és evident que I'es-
forc per oferir un praducte més complet és més gran en unes formacions
que en unes altres. Si bé pot ser arriscat establir un ranquinq. és ben visi-
ble que Convergencia uernocrat.ca de Catalunya ofereix una pagina més
completa, mentre que la del Partit Popular es traba a uns nivells més min-
sos. Un fet rellevant, pero, és que cap formació no ha elaborat una oferta
comunicativa que potencir el pratagonisme del cintada i que trenqui la uní-
direccionalitat a que els mitjans de comunicació de masses ens tenen acos-
tumats. En qairebé totes les pagines web de les formacions polítiques cata-
lanes el visitant esta condemnat a ser poc més que un convidat de pedra i
només en dos casos, CDC i el PP,el ciutada és interpel·lat o convidat explí-
citament a manifestar la seva opinió. En aquest sentit, CDC opta per una
enquesta que pretén recollir les opinions sobre un tema d'actualitat. En el
cas del Pp, es convida el visitant a enviar cornentaris, queixes o suggeri-
ments o a plantejar un problema, mitjancant un qüestronari obert. Al
marge d'aixó, l'absencia absoluta d'espais de debat entre els visitants de la
pagina (rrutjancant debats oberts o fórums sobre temes concrets) mostra
fins a quin punt els partits no estant aprafitant Internet per modificar subs-
tancialment alguns aspectes del seu comportament polltrc, en especial pel
que fa al dialeg i I'obertura al ciutada. En aquest sentit, Internet encara no
és un instrument utilitzat pels partits polítics per permetre la participació
ciutadana en el debat sobre els temes centrals de I'agenda política.

De la mateixa manera que hem constatat que no hi ha elements per
incentivar la participació, tampoc no h: ha espais previstos perqué el ciuta-
da que ho desitgi pugui comunicar-se amb els dirigents polítrcs. En aquest
sentit, l'ús del correu electrónic que fan les formacions polítiques és objec-
tivament perfectible. Només una formació, el PSC, ofereix al costat de cada
dirigent de la formació una adreca electrónica personal, que esdevé, a la
practica, una invitació al contacte amb el polític. Aquesta és una practica
habitual a d'altres países, especialment els anglosaxons, on el mateix sis-
tema electoral (majorrtari i uninominal) incentiva l'existencia d'aquest con-
tacte. A més, en molts casos, el diputat o diriqent disposa també d'una
pagina web propia on pot detallar molts aspectes que poden ser de I'inte-
res deis ciutadans i on es dóna una comunicació molt més directa i perso-
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petits passos. El Govern de la Generalitat de Catalunya va obrir, la tardor
de 1998, les anomenades bústies del Govern (http://www.gencat.es/
qovern), on cada inteqrant del Consell Executiu disposava d'un espa: on es
donava a coneixer a través d'unes breus notes bioqrafiques i oferia una
adreca eiectrónica per rebre de forma directa les comunicacions deis CIU-

tadans. Aquesta mateixa practica ja va ser instaurada antenorment per l'al-
calde de Barcelona. De fet, el consiston barceloní va ser un deis pioners en
la utilització de la Xarxa per oferir inforrnacró I promoure la participació ciu-
tadana a través de fórums sobre temes específics i xats amb responsables
rnurucrpals, Cal esperar que en un futur imminent aquesta sera una prac-
tica deis polítics catalans amb responsabllitats de govern i deis parlamen-
tans. El mateix Parlament de Catalunya ha acordat dotar de forma imrne-
diata cada diputat i diputada d'un equip portátil i d'una adreca electróni-
ca propia.

Retornant a les pagines de les formacions polítiques, també s'observa
una tendencia a no utilrtzar el xat com a mecanisme habitual de cornuni-
cació (en aquest cas, de conversa en temps real entre dirigents de la for-
mació i ciutadans). Només CDC ha organitzat, de forma regular, sessions
de xat, des de gener de 1999. Fmalment, i com ja s'ha comentat més
amunt, també es troba a faltar la utihtzaoó multimedia, ja siqu: de vídeos
o strnplernent en RealAudio, com a complement de la informació que la
pagina ofereix. És cert que la transmissió I recepció d'imatges en vídeo
encara és una tasca feixuga, pero no la d'audio. que pot realitzar-se sense
qarres problemes si es disposa d'una gravació amb so digital. Malgrat les
lirnrtacions tecniques, tampoc no sembla gaire justificat que practicarnent
tota la informació donada sigui exclusivament escrita.

4. Les eleccions al Parlament de 1999:
un avene en l'ús d'lnternet

Les campanyes electorals de 1999, i especialment la del Parlament de
Catalunya, van tenir un tractament a la Xarxa que per primer cop es pot
definir com a rellevant. Tres candidats (Jordi Pujol, Pasqual Maragall I

Josep-Lluís Carod-Rovua) van crear les seves propies pagines a Internet.
Responien a un estil comunicatiu molt directe amb I'electorat i tenien la
característica comuna de disposar d'un espai propi, que no depenia de les
pagines web de les seves orqarutzacions. Aquestes pagines, tret de la de
Josep-Lluís Carod-Rovira (http://www.carod-rovira.net). ja no es troben a la
Xarxa. Contenien material sonor i, fins i tot, audiovisual; també indolen
algun contingut lúdic, amb jocs que intentaven atreure I'internauta.

La campanya va terur un espai a Internet al marge deis partits. La pagi-
na http://www.eleccions99.org.impulsadaperlaFundaciÓJaumeBofill.va
expenmentar les possibilitats de la Xarxa en la cornurucadó política rnrt-
jancant un seguiment independent I no partidista de la campanya.
l.'objectiu principal era utilitzar les noves tecnologies per fer més com-
prensibles i properes les diverses opcions que demanaven el suport de l'e-
lector. Aquesta pagina combinava espais d'informació, debat, reflexió i
participació entre candidats i ciutadans amb d'altres molt més ludies. a tra-
vés deis quals s'intentava que alguns aspectes concrets del funcionarnent



del nostre sistema polltrc fossin més comprensibles o, simplement, que el
posicionament programatic de les diverses torrnacrons polítiques fos més
manejable per I'usuari. Amb aquest objectiu, al marge d'alguns jocs en
que s'havia d'encertar l'autona de fragments de programa o buscar la
paternitat d'algunes declaracions entre els cinc principals dirigents, a tra-
vés de la pagina es podia accedir als programes íntegres de totes les for-
macions. Per completar aquesta tasca pedag6gica es van orqarutzar diver-
sos xats amb els candidats, alguns deis quals es van convertir en taules
rodones on els representants de les cinc formacions responien consecuti-
vament a les demandes que els ciutadans els feien. l.'experienoa d'aquests
xats va ser valorada positivament i la mateixa quantrtat de participants va
posar en relleu que aquest mecanisme de participació i comunicació entre
la ciutadania i els polítics té unes potencialitats prou grans. Una de les sec-
cions lúdiques més visitades va ser la porra electoral, on més de 1.500 per-
sones van fer la seva predicció de repartiment d'escons, en el que de fet es
va convertir en un bon experiment sociol6gic, ja que el resultat es va apro-
ximar moltíssim als resultats reals de les eleccions.

Aquesta experiencia, realitzada amb el suport del mateix Parlament de
Catalunya, el diari Avui, la Universitat Politécnica de Catalunya (que va
col-laborar en el disseny tecnic deis jocs) i VilaWeb, tenia un precedent
molt important en el projecte Democracia.web (httpz/www.dernocracra
web.org). Nascut el juny de 1998, és una experiencia pionera de democra-
cia electrónica i se centra en el seguiment regular de I'activitat legislativa
del Parlament de Catalunya, tot potenciant nous canals de participació ciu-
tadana i obrint vies de comunicació rnitjancant el correu electr6nic amb els
grups parlamentaris o amb els mateixos diputats. Des d'aquesta pagina ha
estat possible, qracies a la col·laboració amb Catalunya Radio, de disposar
del so íntegre de les sessions monografiques, com els debats de política
general (octubre 1998), política educativa (febrer 1999), política social
(abril 1999), investidura (novembre 1999) o mitjans de cornurucació audio-
visuals (desembre 1999), de tal manera que qualsevol persona que ho va
desitjar, i qracres als programes d'audio accessibles i qraturts que la xarxa
ofereix, va poder escoltar el desenvolupament d'aquestes sessions fins un
mes després de celebrar-se. En alguns casos, com les sessions de política
educativa i política social, Internet va ser I'únic mitja a través del qual es va
poder accedir a aquests debats, ja que ni Catalunya Informació ni Canal 33
no els van oferir.

Internet també permet, com posa en evidencia Dernocracia.web. oferir
informació parlamentaria de manera diferent a la que els mitjans de comu-
nicació escnts, radiof6nics i televisius ens tenen acostumats. Així, per
exemple, es pot accedir facilrnent a les intervencions íntegres deis repre-
sentants deis grups i als seus posicionaments davant de determinats temes
sense haver de passar pel filtre d'una interpretació periodística. És evident
que aquesta informació té un cost més alt per al ciutada. peró té altres
avantatges. El salt qualitatiu des de la perspectiva democrática és que la
possibilitat d'accés a aquest tipus d'informació existeixi.

Democracia.web experimenta també formes medites de participació a
través de les noves tecnologies. És possible, per exemple, fer arribar una
opinió o una proposta d'esmena sobre un projecte o proposició de lIei en
el moment inicial de la tramitació parlamentaria. Aix6 és molt important,
ja que aquest és I'únic moment en que precisament els grups parlamenta-
ris poden presentar esmenes amb la pretensró que s'incorporin al text que
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Part 11
Prospectiva en comunicació.
Grans tendencias
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fmalrnent es posara a votaoó en el pie. Tot i que I'elaboració d'esmenes
per persones no expertes no és una questió senzilla. l'experiencia realitza-
da frns ara per Dernocrácia.web ha perrnes. en diverses ocasions, canalit-
zar propostes d'esmenes, algunes de les quals (per exemple en la tramita-
ció del Projecte de tle: sobre el Consell Interuniversitari de Catalunya o el
Projecte sobre Consells Socials de les Universitats Catalanes) no només van
ser recolhdes com a propies per algun grup parlamentari sinó que es van
Incorporar a la redacció aprovada finalment. La tasca de Dernocracia.web
es complementa amb daltres accions disponibles a través de I'accés a la
pagina. Hi destaca la celebració mensual de xats amb persones directa-
ment irnplicades en alguna iniciativa parlamentaria o de govern.
Novament, s'han de constatar les potencialitats que aquestes vies obren
per al perfeccionament de la democracia, en el sentit de disposar d'una
cornurucaoó política Interactiva I sensiblernent dríerent df la que han pro-
taqorutzat les democracies occidentals des de mitjan deis anys cmquanta.
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