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Resum
Participació en el Simposi Internacional «Changing politics through digital networks: the role of ICTs in
the formation of new social and political actors and actions», que va tenir lloc a la Universitat de Florència els dies 5 i 6 d'octubre de 2007.
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canvis en la política, influència de les TIC en la política, participació electrònica local, factors explicatius de la participació
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Abstract
Participation in the International Symposium "Changing Politics through digital networks: the role of ICT in
the formation of new social and political actors and actions" at the University of Florence, 5 and 6 October
2007.
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Diversos investigadors i professors de la línia de recerca
sobre participació electrònica del grup GADE (Governança, Administració i Democràcia Electrònica) de la Universitat Oberta de Catalunya, els quals també pertanyen
als Estudis de Dret i Ciència Política, van estat treballant
al llarg del 2007 sobre els processos participatius electrònics duts a terme pels ajuntaments catalans. Aquesta línia
de recerca està recollint els processos municipi a municipi
i analitzant-ne els factors explicatius, tot centrant-se principalment en els factors polítics. Els primers resultats
d’aquesta recerca van presentar-se dins d’un Simposi
internacional del 5 al 6 d’octubre a la Facultat de Ciència
Política de la Universitat de Florència, organitzat conjuntament amb el SIRU (Social Informatics Research Unit) de
la Universitat de York. La professora Rosa Borge dels
Estudis de Dret i Ciència Política va ser l’encarregada de
presentar els resultats. El Simposi titulat «Changing Politics through digital networks: the role of ICTs in the formation of new social and political actors and actions» va
aplegar importants sociòlegs i politòlegs que en l’actualitat centren els seus estudis en l’impacte d’Internet sobre
els actors socials i polítics, com ara Donatella de la Porta,
Michelle Micheletti, Brian Loader, Stephen Coleman,
Lorenzo Mosca, etc. La comunicació presentada ha estat
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elaborada per Rosa Borge, Clelia Colombo –doctoranda de
la Universitat Oberta de Catalunya– i Yanina Welp, membre del e-Democracy Center de la Universitat de Zuric. La
comunicació consisteix en una anàlisi quantitativa de les
experiències de participació ciutadana presencials i electròniques endegades pels ajuntaments catalans. Es fa una
descripció de les experiències i després una anàlisi explicativa de la influència de variables socioeconòmiques i
polítiques dels municipis en el desenvolupament d’aquestes experiències. Es descobreix que el pes poblacional és
el factor més rellevant, de manera que els municipis de
més de 20.000 són els que despleguen més processos
participatius, però també hi influeixen factors polítics com
el partit governant o el nivell d’abstenció.
El programa del Congrés està disponible a:
http://www.york.ac.uk/res/siru/dispo/programme.htm
Es pot consultar la comunicació en el web següent:
http://www.sociologyofeurope.org/files/
Borge_Colombo_Welp_Florencia.pdf
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