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Professors dels Estudis de Dret i Ciència Política van participar al Congrés Internet, Politics, Policy 2010: An
Impact Assessment, celebrat el passat 16 i 17 de setembre
a Oxford i organitzat per l’Oxford Internet Institut.

En el mateix panel, Albert Padró-Solanet (GADE) va
presentar el paper «Internet and Votes: The Impact of
New ICTs on the 2008 Spanish Parliamentary Elections». Utilitzant l’enquesta postelectoral del CIS, mostra com a les eleccions generals de 2008 la campanya
en línia va afavorir clarament els partits petits (IU i
UPyD) i regionals, mentre que els grans partits, o no en
van sortir beneficiats (PP), o hi van perdre (PSOE),
cosa que confirma tendencialment les expectatives
ciberoptimistes o revolucionàries de les noves tecnologies.

En el panel sobre «Participació a la política i la formació
de polítiques públiques», Rosa Borge, del Grup de Recerca
Governança, Administració i Democràcia Electrònica
(GADE), va presentar el paper titulat «Surfing the Net: A
Pathway to Political Participation without Motivation?»,
escrit en col∙laboració amb Ana Sofía Cardenal (GADE). En
aquest article exploren la relació que existeix entre l’ús de
l’Internet, l’interès i la participació política. Usant una
enquesta del CIS centrada en la participació política en
línia (on-line), les autores troben que Internet té un efecte
directe i independent de la motivació per a participar políticament.

Finalment, Ismael Peña-López, membre del Grup de
Recerca i2TIC, va presentar el paper «Policy-Making for
Digital Development: The Role of the Government» en el
panel dedicat a la «Governança a Internet» de la línia de
polítiques públiques del congrés. En primer lloc, l’autor
classifica els països segons el patró que segueixen en els
nivells de desenvolupament digital i, en segon lloc, explica
el fet que alguns països siguin capdavanters o retardats
en l’adopció de les noves tecnologies a través de les polítiques que duen a terme els governs.

En el primer panel sobre «Campanyes electorals comparades», Ana Sofía Cardenal va presentar el paper «Why
Mobilize Support Online? The Paradox of Party Behavior
Online». Hi pregunta per què molts partits polítics no utilitzen les noves tecnologies de la informació i comunicació per a mobilitzar els votants. Utilitzant dades
empíriques de Catalunya i d’Espanya, il∙lustra un model on
els partits en l’oposició, amb ideologia altament coherent
o poc coherent, i amb organitzacions extraparlamentàries
petites, tenen més incentius per a entrar de forma decidida en la campanya en línia.
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Una part de les participacions en el congrés han estat
ressenyades i comentades en el blog d’Ismael PeñaLópez: http://ictlogy.net/tag/ipp2010/. NB: Tots els
papers poden ser consultats des del website del congrés:
http://microsites.oii.ox.ac.uk/ipp2010/
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