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Aquesta recerca estudia l’estat d’integració a la comunicació 

electoral de les noves tecnologies digitals a partir de l’anàlisi de les 

campanyes electorals catalanes en xarxa de 2010 i 2012. Els 

resultats de l’estudi suggereixen la presència, amb poques 

excepcions que no afecten significativament el quadre general, 

d'un efecte normalitzador, confirmant a les plataformes digitals els 

desequilibris de la política off line. El principal ús dels mitjans en 

línia és la difusió d'informacions. Es fa servir una estratègia 

unilateral i prou centralitzadora amb poca interactivitat i un marge 

mínim en la llibertat d'acció dels activistes. Pel que fa a la dimensió 

discursiva, tot i l'escassa incidència d'atacs als oponents, els 

missatges, com en les campanyes tradicionals, estan enfocats 

sobre la figura del líder, l'actualitat de campanya i els eslògans, 

deixant de banda la presentació de propostes polítiques i la crida a 

la mobilització. Alhora, el to formal de la majoria dels missatges no 

fomenta la reducció de la distància amb els ciutadans. Finalment, 

malgrat els partits minoritaris demostrin el mateix desplegament 

d'eines digitals que els partits més gran, cap formació aprofita de 

les especificitats de la xarxa, limitant-se a fer-la servir com un 

canal més de propaganda.  
 

Paraules claus: comunicació política, campanyes electorals, xarxes 

socials, participació, democràcia, partits. 
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	   xi	  

The research explores the degree of integration of new digital 

technologies within electoral communication on the basis of the 

study of the on line Catalan campaigns of 2010 and 2012. The 

results of the analysis suggest the spread, with few exceptions 

which do not compromise the general overview, of a normalization 

effect, substantiating the presence of the unevenness of the off line 

politics in the context of digital platforms. The main use of on line 

media is the dissemination of information. The overall strategy is 

one way and centralised, with little interactivity and minimum 

freedom of action for activists. In terms of discursive strategies, 

despite the low level of hostilities against the opponents, the 

messages, as in traditional campaigns, are focused around the 

leader, the campaign coverage and the slogans, neglecting the 

presentation of political proposals and the call to mobilization. At 

the same time, the formal style of most of them does not improve 

already low impression of proximity to citizens. Finally, in spite of 

the fact that minor parties show the same degree of deployment of 

digital tools as major parties, any of them exploits the specific 

features of the net, using it just as another channel for propaganda. 

 

Key words: political communication, electoral campaign, social 

media, participation, democracy, parties. 
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Internet is the fabric of our lives. Vaig llegir aquesta frase per 

primera vegada l’any 2002, quan va sortir l’edició italiana de The 

Internet Galaxy de Manuel Castells. No n’estava massa 

convençuda: en aquella època per mi Internet era el soroll de la 

connexió 56k, la meva adreça Hotmail, Napster i la possibilitat de 

baixar només una cançó a la vegada en tota la tarda: l’adsl encara 

era massa car, vivia a Bologna, no pas a New York, i les autopistes 

de la informació em quedaven una mica lluny. Com és la meva 

costum, no vaig abandonar la lectura i en acabar l’última pàgina 

tota la metàfora de la xarxa ja havia començat a tenir sentit i a 

estimular la meva curiositat. Des de llavors la meva formació 

acadèmica, i després el meu recorregut professional, no s’han 

separat de la reflexió al voltant d’aquesta metàfora, en particular 

pel que fa a la seva relació amb l’esfera pública i política, fins a 

arribar al dia en que vaig trobar-me escrivint el pròleg a aquest 

treball que teniu entre las mans.  

 

La present recerca es proposa analitzar l’impacte de la introducció 

de les noves tecnologies a la comunicació electoral. L'objectiu és 

traslladar al context català algunes de les preguntes que fins a 

aquest moment han animat els estudis, especialment en l’àmbit 

acadèmic anglosaxó, al voltant dels canvis produïts per l'arribada 

de les noves tecnologies de la comunicació sobre la relació entre 

ciutadans i política i la qualitat dels mecanismes democràtics. 

 

La fragmentació social típica de la postmodernitat s’agreuja avui en 

dia per una crisi econòmica mundial que està portant cap a un punt 

de no retorn els nivells de desil·lusió i desconfiança en les 

institucions. Afortunadament, la creixent desafecció dels ciutadans 

cap als mecanismes tradicionals de la democràcia representativa 
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està demostrant canalitzar-se no només en un rebuig de la política 

tout-court sinó també en noves modalitats de compromís.  Gràcies 

també a l’arribada de les noves tecnologies els ciutadans s’estan 

agrupant al voltant de formes de participació no convencional. Les 

pàgines web i els altre espais virtuals en línia s'han transformat en 

els espais socials de significació on s'elaboren i es posen en 

escena les relacions intersubjectives (Landowski, 2003) i per tant 

la xarxa és un dels espais on s'han d'anar a buscar les respostes a 

la persistent demanda d'una nova generació de formes de 

participació ciutadana. 

 

Si la societat civil ha sabut reaccionar força ràpidament al canvi de 

l’entorn comunicacional, els partits semblen necessitar més temps. 

A diferència de les xarxes informals de ciutadans, les 

organitzacions polítiques tradicionals són estructures menys 

flexibles i la incorporació de les noves tecnologies, sumada a la 

crisi d’identitat associada a la fi de les grans ideologies, comporta 

una reflexió sobre el seu futur des de diferents punts de vista. 

 

Fins ara hi ha poques dades sobre l’eficàcia real d’Internet en les 

campanyes electorals. El cas més estudiat és la victòria de Barack 

Obama a les eleccions presidencials nord-americanes del 2008. 

En aquella ocasió, una recerca del Pew Research Center (Smith, 

2009) ja suggeria que més de la meitat de la població va fer servir 

Internet per decidir la seva intenció de vot; en concret, un 74% dels 

usuaris d’Internet van implicar-se en la campanya d’alguna 

manera: el 45% mirant vídeos relacionats amb la campanya, el 

33% compartint continguts produïts pels partits amb coneguts i el 

18% creant continguts de caràcter polític ells mateixos. La 
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campanya d’Obama va redefinir la política post-moderna, 

legitimant l’ús estratègic d’Internet i de les xarxes socials. 

 

Al mateix any, les eleccions al Congrés a l'Estat espanyol van 

registrar en canvi un ús escàs de la xarxa: només un 10% de la 

població va fer servir la xarxa per informar-se sobre la campanya 

electoral i només un 19% dels usuaris d'Internet va visitar les 

pàgines web dels partits polítics. L'estudi realitzat per Sampedro 

(2011) evidencia una gran insatisfacció entre els internautes 

interessats en la participació política i situa la causa en la limitació 

de recursos i continguts electorals disponibles a la xarxa. 

 

A Catalunya no tenim dades sobre els hàbits ni valoracions de l’ús 

de la xarxa per part dels ciutadans en relació a les campanyes 

electorals. Com s'afirma a Di Bonito, Domingo i Guerrero (2012), el 

volum de comentaris i reflexions a la xarxa és inqüestionable, però 

molt difícil d’analitzar, sobretot si es considera la dificultat de 

diferenciar entre les aportacions dels militants i les dels ciutadans 

no afiliats a cap partit. Aquest anàlisi, per tant, se centra 

específicament en els continguts produïts pels partits. Es valorarà 

no només el nivell d'integració de les noves tecnologies a les 

estratègies electorals, sinó que se n'observaran també els patrons 

d'ús, amb especial atenció a la creació d'espais d'interacció i 

participació des de baix i s’avaluaran possibles diferències 

significatives entre diferents partits.  

 

La recerca s’estructura al voltant de 6 capítols. En el capítol 1 

s’introdueix el context social i polític català, caracteritzat en els 

darrers anys per la creixent importància del debat al voltant de la  

independència, les dificultats generades per la crisi econòmica i el 
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naixement de moviments des de baix que demanen un 

replantejament de l’actual sistema democràtic. També s’exposen 

detalladament els elements fonamentals de la investigació com ara 

les preguntes de recerca i les hipòtesis. 

 

En el capítol 2 es presenta l’entramat de les relacions entre l’esfera 

pública, els sistemes democràtics i els mitjans de comunicació. Els 

canvis produïts per l’evolució des del model de societat de massa 

al model de societat en xarxa han tingut una profunda influència 

sobre les campanyes electorals i estudis previs han permès definir 

tres etapes al llarg de la història: l’era premoderna, l’era moderna i 

l’era postmoderna. Malgrat la subdivisió temporal, aquestes fases 

s’han d’entendre en un continuum i per tant els elements que les 

caracteritzen poden trobar-se en major o menor presència en 

qualsevol moment històric, fins a arribar al dia d’avui. A moltes de 

les tendències generades per aquesta evolució s’imputa la 

responsabilitat de la desafecció dels ciutadans cap a la política. En 

canvi, com veurem, són exactament els nous mitjans de 

comunicació que donen als ciutadans la possibilitat de tornar a 

implicar-se activament a través de formes alternatives de 

participació, 

 

A continuació, en el capítol 3, s’ofereix un quadre de la integració 

de les noves tecnologies a les campanyes electorals, des de les 

primeres pàgines estàtiques dels anys ’90 fins als usos actuals de 

Facebook i Twitter. En recopilar aquest estat de la qüestió s’ha 

intentat tenir en compte experiències originades en diferents estats 

democràtics arreu del món, ja que Internet i la difusió d’un nou 

model de comunicació són un fenomen global. El 

desenvolupament de les campanyes en línia ha generat una divisió 
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a nivell acadèmic entre investigadors que advoquen per un efecte 

d’innovació i altres que defensen un efecte normalitzador. Segons 

els primers, algunes característiques dels mitjans digitals com ara 

la interactivitat, la hipertextualitat i la multimedialitat ofereixen 

l’oportunitat de revitalitzar els ideals racionals del debat democràtic 

que s’havien anat perdent durant l’etapa de les campanyes 

modernes. Segons els altres, en canvi, la xarxa està condicionada 

per tots els desequilibris socials, econòmics i polítics del món off 

line i per tant és un instrument que no revoluciona i més aviat 

reforça les tàctiques tradicionals de comunicació electoral. 

 

Considerant els estudis ja realitzats i aportant una reflexió original, 

en el capítol 4 es proposa la metodologia que ha estat aplicada a 

la mostra d’anàlisi. La recerca ha fet servir tant un estudi 

estructural com una adaptació de l’anàlisi del discurs a les xarxes 

socials per identificar els mecanismes d’ús de les plataformes i el 

rol de les estratègies de comunicació. L’objectiu és desenvolupar 

uns indicadors que es puguin tornar a utilitzar per estudiar 

l’evolució del fenomen en el temps. 

 

En el capítol 5 s’exposen els resultats de l’anàlisi. Les evidències 

suggereixen un predomini de les funcionalitats informatives de la 

xarxa, deixant de banda tant les possibilitats interactives com 

aquelles de descentralització organitzativa. El foment de la 

implicació dels ciutadans i la reducció de la distància amb els 

destinataris dels missatges no va tenir incidència tampoc a nivell 

discursiu. La campanya va estar enfocada sobretot al voltant de la 

figura del líder, la repetició d’eslògans i la promoció 

d’esdeveniments d’agenda. Un to formal i distant es va sumar a 

l’absència de la crida a la participació amb el resultat de crear un 
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context fortament autorreferencial. Pel que fa el desplegament 

d’eines digitals no es van observar diferències entre partits petits i 

partits més grans. Tot i això, la falta d’usos avançats de la xarxa en 

el dos bàndols no permet avaluar amb claredat la influència de la 

disparitat de recursos sobre la campanya. 

 

En el sisè i últim capítol es dóna resposta a les preguntes de 

recerca i es reflexiona sobre el cas català en relació al marc més 

general de la comunicació política actual. Tot i l’ús intensiu d’eines 

digitals, la por a perdre el control sobre els missatges va impedir 

que els partits experimentessin de veritat un nou estil de 

comunicació, més obert a la ciutadania i al debat democràtic. Sota 

un nivell d’aparent innovació tècnica, la campanya en línia no es va 

diferenciar de la retòrica de la campanya tradicional, desvetllant un 

efecte global de normalització. Per fomentar una veritable 

renovació democràtica, els actors polítics han de prendre 

consciència del fet que la tecnologia en si mateixa no aporta el 

canvi esperat. En canvi, caldria repensar les lògiques d’accés a 

l’esfera pública i adreçar-les cap a un model més sostenible i 

inclusiu. 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

[CAPÍTOL 1]  
LA RECERCA I EL SEU CONTEXT 
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1.1 - El context polític i social a Catalunya  
 
Les dues campanyes electorals al centre de l’estudi de cas 

d’aquesta recerca van tenir lloc en una època molt significativa per 

a la situació política catalana. Catalunya és una comunitat 

autònoma d’Espanya i el seu sistema d’organització política és el 

parlamentarisme. L’autogovern s’organitza políticament en la 

Generalitat de Catalunya. Les tres institucions més importants de 

la Generalitat són: el Parlament, unicameral i elegit per 

representació proporcional cada quatre anys; el President, 

representant del poder executiu; i el Govern, que exercita 

competència directa en l’àmbit de l’educació, la sanitat i la cultura. 

El sistema polític català és el multipartidisme i els partits, a més de 

la tradicional repartició esquerra vs dreta, es posicionen al voltant 

de l’eix independentisme vs centralisme. L’independentisme català 

va més enllà de l’autonomisme federalista i proposa el 

reconeixement de la nació catalana i la seva independència de 

l’Estat espanyol.  

 

La norma institucional bàsica de Catalunya és l'Estatut 

d'Autonomia. El primer estatut de l’època post-franquista va ser el 

de 1979, que reconeixia l’autonomia de Catalunya. L’any 2006, 

tanmateix, un referèndum popular va aprovar un nou estatut. 

Aquest segon estatut va suscitar polèmiques per diferents raons: 

entre d’altres, la definició en el preàmbul de Catalunya com a nació 

va generar crítiques en quant contrària a l’article 2 de la 

Constitució espanyola en què s’afirma "la indissoluble unitat de la 

Nació espanyola”. Després d’entrar en vigor, ja aprovat pel llavors 

govern de Zapatero i sancionat pel Rei, l'Estatut va rebre set 

recursos d'inconstitucionalitat i, el juny 2010, el Tribunal 
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Constitucional va emetre una sentència que en retallava i 

modificava nombrosos articles1. Com a resposta, el 10 de juliol, 

més d’un milió de persones van baixar al carrer per manifestar sota 

el lema “Som una nació, nosaltres decidim”2. A partir d’aquell 

moment, es van celebrar diverses consultes no oficials sobre la 

independència de Catalunya3, amb uns resultats molt favorables al 

“sí”. A més, van sorgir diferents iniciatives ciutadanes com ara la 

campanya “No vull pagar”, contra els peatges a les autopistes 

catalanes4. Aquesta onada d’independentisme va tenir un altre 

moment clau en la manifestació “Catalunya, nou estat d’Europa” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Els textos dels estatuts, així com els recursos i la sentència del Tribunal 

Constitucional es poden consultar a la pàgina web de la Generalitat de 

Catalunya  

http://web.gencat.cat/ca/generalitat/estatut/index.html  
2 <Catalunya respon avui al carrer a la sentència del Constitucional> (El 

Periódico, 10 juliol 2010)  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/20100710/catalunya-respon-

avui-carrer-sentencia-del-constitucional/379443.shtml,  

<Més d'un milió de veus pel dret a decidir> (Avui, 10 juliol 2010) 

 http://www.elpuntavui.cat//noticia/article/3-politica/17-politica/193699-

mes-dun-milio-de-veus-pel-dret-a-decidir.html  
3 <Les consultes sobre la independència no s'aturen> (Vilaweb, 28 juny 

2010)  

http://www.vilaweb.cat/noticia/3748172/20100628/consultes-

independencia-saturen.html  
4 <Interior cifra en 6.000 las denuncias remitidas por Abertis por el impago 

de peajes> (La Vanguardia, 10 maig 2012) 

http://www.lavanguardia.com/politica/20120510/54291505936/interior-6-

000-denuncias-abertis-impago-peajes.html  
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convocada en la diada de l’11 de setembre 2012, que va comptar 

amb l’assistència d’un milió i mig de persones5.  

 

L’ecosistema al voltant dels partits va canviar amb una rapidesa 

abans desconeguda no només en relació al suport a 

l’independentisme. En particular, van entreseguir-se uns anys de 

mobilitzacions que van demanar en veu alta el dret dels ciutadans 

a ser escoltats i que van culminar amb el naixement del Moviment 

15M6, l’any 2011, sota el lema “Democràcia Real Ja!”7. Una de les 

característiques principals del 15M és l’ús de les noves tecnologies 

per organitzar-se i difondre els seus missatges i se’ls coneix també 

amb el nom de Moviment dels Indignats, a causa del pamflet 

Indigneu-vos!, de Stéphane Hessel (2010), en què l’autor planteja 

un alçament contra la indiferència i l’apatia política. Aquest 

moviment va ser inspirat per la primera fase de la Primavera Àrab8 

i per les manifestacions ciutadanes que van tenir lloc entre 2008 i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 <Un milió i mig de manifestants per la independència de Catalunya> 

(Ara, 11 setembre 2012)   

http://www.ara.cat/especials/onzesetembre2012/gentada-centre-

Barcelona-mitja-manifestacio_0_772122901.html  
6 <Movimiento 15-M: los ciudadanos exigen reconstruir la política> (El 

País, 17 mayo 2011)  

http://politica.elpais.com/politica/2011/05/16/actualidad/1305578500_7510

64.html  
7 http://www.democraciarealya.es/  
8  Per primera fase de la Primavera Àrab es fa referència a les 

manifestacions multitudinàries que van tenir lloc durant el desembre 2010 

i els primers mesos del 2011 a Tunísia i Egipte (Di Bonito, 2014). 
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2011 a Islàndia9 i Grècia10. Poc a poc a l’agenda pública va entrar 

el debat sobre noves formes d’organització política que puguin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 La “revolució de les cassoles” va aconseguir noves eleccions, la creació 

d’un Fòrum Ciutadà per discutir la reforma constitucional del país i 

l’elecció de la nova Assemblea Constitucional formada per 25 membres 

independents, no afiliats a cap partit. També es va celebrar un 

referèndum sobre el pagament del deute privat exterior dels bancs: els 

ciutadans van negar-se a pagar amb els seus impostos aquest deute. 

Anglaterra i Holanda, els països més afectats per aquesta resolució, van 

portar el cas en els tribunals i al gener 2013 una sentència del tribunal de 

l’EFTA (European Free Trade Association) va reconèixer Islàndia no 

culpable.  

Fonts consultades: <Islanda: le banche, i referendum e il mito del default> 

(L’isola dei cassintegrati, 15 desembre 2012)  

http://www.isoladeicassintegrati.com/2012/06/15/islanda-le-banche-i-

referendum-e-il-mito-del-default-economico/,  

<Iceland’s loud ‘no’> (Le Monde Diplomatique, agost 2011)  

http://mondediplo.com/2011/08/02iceland,  

<Britain vows to keep up pressure on Iceland after 'no' vote> (The 

Guardian, 10 abril 2011)  

http://www.theguardian.com/business/2011/apr/10/iceland-votes-to-reject-

icesave-repayments-uk-dutch,   

<Iceland triumphs in Icesave court battle (Financial Times, 28 gener 2013)  

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4258b6da-693b-11e2-b254-

00144feab49a.html#axzz3M9Xnb8gh 
10 La que es coneix amb el nom de Revolta Greca de 2008 va ser una 

onada de conflictes començats a Atenes arran de l’assassinat policial 

d’un jove de 15 anys, però està estrictament correlada amb la situació de 

descontent i de profunda crisi econòmica a la qual s’està encarant Grècia 

des de llavors. Els disturbis van entreseguir-se per tot el mes de 

desembre 2008. Tot i la tornada a una situació de normalitat, en els anys 

a seguir van ser nombroses les manifestacions que van acabar amb 
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donar respostes a la creixent demanda per part dels ciutadans de 

mesures anti-crisi i anti-corrupció, d’una democràcia més 

transparent i d’un rol actiu en el procés de presa de decisions.  

 

 

1.2 - La llei electoral catalana 
 
Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té una llei 

electoral pròpia i per tant a les eleccions al Parlament de 

Catalunya s’apliquen les mateixes normes que regulen les 

eleccions al Congrés de Diputats espanyol contingudes a la Llei 

orgànica 5/1985 del règim electoral general11 , que té caràcter 

supletori. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
l’enfrontament entre forces de l’ordre i els ciutadans exasperats per la 

corrupció del govern i les estrictes mesures d’austeritat imposades per la 

Troika, l’organisme de control format per representants de la Comissió 

Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional. Fonts 

consultades:  

<Funeral Leads to More Greece Mayhem> (New York Times, 9 desembre 

2008) 

http://www.nytimes.com/2008/12/10/world/europe/10greece.html?_r=2&sc

p=2&sq=greece+anarchist&st=nyt,  

<Witnesses tell of Greek police 'brutality'> (BBC, 15 desembre 2008) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7782907.stm,  

<La chispa griega o un nuevo Mayo del 68> (El País, 22 desembre 2008)  

http://elpais.com/diario/2008/12/22/sociedad/1229900401_850215.html  
11http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/lo5_1985lreg

.pdf  
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Com s’afirma també a l’article 56 de l’Estatut, el parlament 

s’elegeix per un termini de quatre anys “per mitjà de sufragi 

universal, lliure, igual, directe i secret”. El sistema electoral és de 

representació proporcional i per obtenir escons els partits han 

d’aconseguir un mínim de 3% de vots. Dels resultats de les urnes 

sortiran 135 membres del parlament els quals escolliran el 

president de la Generalitat. 

 

La campanya electoral té una duració de 15 dies i té lloc entre el 

38è dia després de la convocatòria electoral i les zero hores del dia 

immediatament anterior al dia de les eleccions. Un cop 

convocades les eleccions, les activitats de comunicació de les 

institucions públiques han d’informar els ciutadans només sobre 

data i procediment de votació i no poden contenir cap al·lusió a 

projectes realitzats o èxits obtinguts. De la mateixa manera queda 

prohibit realitzar qualsevol acte d’inauguració d’obres o serveis 

públics (art. 50 Llei Orgànica 5/1985). 

 

Durant la campanya les candidatures tenen dret a espais gratuïts 

de propaganda en les emissores públiques de televisió i radio i la 

distribució del temps es fa d’acord amb els resultats obtinguts en 

les anteriors eleccions (articles 60, 61 i 64 de la Llei Orgànica 

5/1985). El partits que van quedar per sota del 5% obtenen 15 

minuts, els que van obtenir entre el 5% i el 20% tindran 30 minuts i 

els que van superar el 20% en rebran 45. Els partits que no van 

concórrer en les anteriors eleccions o no van obtenir cap 

representació podran beneficiar-se només de 10 minuts. Els 

ajuntaments han de reservar locals oficials i llocs públics d’ús 

gratuït per a la celebració d’actes de campanya electoral i per la 

col·locació de cartells, pancartes i banderoles.  
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Els partits poden fer propaganda també en espais comercials, tant 

pel que fa a la col·locació de cartells com la propaganda als 

mitjans de comunicació, però la despesa no pot superar els límits 

establerts per la mateixa Llei Orgànica 5/1985. 

 

 

1.3 - Partits analitzats i resultats electorals 
 
Els partits que s'analitzen en el present estudi són aquells que van 

obtenir escons al Parlament en les dues últimes eleccions i es 

poden recollir en dues categories. La primera és la dels partits 

majoritaris i comprèn aquelles formacions polítiques clàssiques 

dotades d’una estructura arrelada al territori, que poden comptar 

amb recursos, una àmplia base de militants, en alguns casos amb 

l’afiliació a partits espanyols, i que tradicionalment van obtenir 

representants elegits al Parlament12. Aquests són: 

 

CiU, Convergència i Unió: és una federació nascuda el 2001 (des 

del 1978 al 2001 va ser una coalició) de la qual fan part 

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Unió 

Democràtica de Catalunya (UDC) 13 , dos partits catalanistes 

d’orientació liberal i democristiana. Les seves propostes aposten 

per la reducció dels impostos i de la burocràcia, la concertació de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12  Totes les dades electorals citades són les dades oficials de la 

Generalitat de Catalunya  

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/

pgov_dades_electorals/pgov_totes_les_convocatories/pgov_generals/  
13 http://www.ciu.cat/historia.php  
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serveis públics amb entitats privades i la reivindicació nacional 

sobretot en matèria fiscal. CiU va ser el partit de majoria des de les 

primeres eleccions a la Generalitat del 1980 i el seu líder històric, 

Jordi Pujol, president de la Generalitat per sis vegades 

consecutives. Convergència va guanyar també per nombre 

d’escons el 2003 i el 2006 però no va poder formar el govern a 

causa del pacte del tripartit, o sigui la coalició formada per Partit 

dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de 

Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa (ICV-EUiA)14. A les eleccions generals espanyoles de 

2011 CiU va obtenir un resultat record, aconseguint 16 diputats i 

passant davant del PSC per primera vegada. El candidat a la 

presidència, tant el 2010 com el 2012, va ser Artur Mas. 

 

ERC, Esquerra Republicana de Catalunya 15 : és un partit 

d'esquerres socialdemòcrata i independentista implantat també al 

País Valencià i a les Illes Balears. Va nèixer a l’any 1931 i els seus 

pare fundadors van ser Francesc Macià i Lluís Companys. Aquest 

últim va ser president de la Generalitat durant la guerra civil i va 

ser afusellat pel règim militar franquista al Castell de Montjuïc el 15 

d'octubre de 1940. Durant la dictadura (1939-1975) la majoria dels 

militants d’ERC es van exiliar i els que no van marxar van ser 

empresonats o executats. Els eixos ideològics del partit estan 

resumits en el nom mateix de la formació política. Després d’un fort 

creixement electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 <Los líderes de PSC, ERC e ICV firman un acuerdo "histórico" para 

formar Gobierno> (El País, 14 desembre 2014) 

 http://elpais.com/elpais/2003/12/14/actualidad/1071393417_850215.html  
15 http://www.esquerra.cat/partit/historia  
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2003 (16,44%) i generals de 2004 (15,89%), la formació va tenir 

una caiguda de suport electoral a les següents eleccions 

autonòmiques de 2006 (14%) i va seguir baixant a les municipals 

del 2007 (11,67%) i a les eleccions a les Corts Generals de 2008 

(7,83%). El 2009, una de les seves corrent, Reagrupament16, es va 

escindir per constituir-se en el homònim partit liderat per Joan 

Carretero.  

 

ICV-EUiA, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa: és una coalició d’esquerres i ecologista formada per 

Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. ICV 

és el partit ecosocialista català i va néixer com a IC – Iniciativa per 

Catalunya el 1987 gràcies a la federació de Partit Socialista 

Unificat de Catalunya (PSUC), Entesa dels Nacionalistes 

d'Esquerra (ENE), Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) i 

altres membres independents; des del 1995 la federació va 

incloure també Els Verds17. L’estructura organitzativa d’ICV té una 

concepció més horitzontal respecte als partits tradicionals i per 

exemple els cap de llista són escollits en eleccions primàries 

internes i les decisions més rellevants dels partits estan regulades 

per un mecanisme referendari al qual poden participar tots els 

afiliats i les afiliades. Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), fundada 

el 1998, és en canvi una coalició d'esquerres, anticapitalista, 

ecologista i feminista. ICV-EUiA compta actualment amb tres 

representants al Congrés de Diputats, en el grup parlamentari de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16<Carretero deixa ERC i registra Reagrupament> (Avui, 27 abril 2009 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/291872--

carretero-deixa-erc-i-registra-reagrupament-.html  
17 http://www.iniciativa.cat/historia-icv.html  
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l'Esquerra Plural. Aquestes dues formacions van presentar-se 

juntes per primera vegada a les eleccions municipals del maig 

2003, triplicant els escons (de 3 a 9) obtinguts per la sola ICV al 

1999 i seguint creixent (12 escons) el 2006. El candidat a la 

presidència, tant el 2010 com el 2012, va ser Joan Herrera. 

 

PSC – PSOE, Partit dels Socialistes de Catalunya: va néixer l’any 

1978 i és un partit socialdemocràtic federat amb el PSOE – Partido 

Socialista Obrero Español. Tot i tenir personalitat jurídica pròpia, 

finances independents i “una total autonomia d'acció en el marc de 

la política catalana”18, des dels seus inicis la formació va haver de 

batallar dins de l’esfera pública catalana a causa d’aquesta doble 

identitat. Ideològicament. El PSC advoca per la justícia social i la 

solidaritat, defensa l’estat del benestar i manté una posició 

federalista pel que fa al referèndum sobre la independència de 

Catalunya. El 1999 el PSC va ser el partit més votat però CiU va 

supera-ho per nombre d’escons; la mateixa situació va presentar-

se el 2003 però aquest cop, gràcies a la coalició amb ERC i ICV, el 

seu candidat Pasqual Maragall va ser nomenat president. El 2006, 

la reedició del tripartit19 va permetre a un altre candidat socialista, 

José Montilla, ser president malgrat la flexió en els vots rebuts. El 

candidat a la presidència el 2010 va ser el mateix Montilla mentre 

el 2012 va ser Pere Navarro. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 http://www.socialistes.cat/pagina/historia  
19 <Esquerra dóna una nova oportunitat al tripartit> (3cat24, 6 novembre 

2006) http://www.ccma.cat/324/Esquerra-dona-una-nova-oportunitat-al-

tripartit/noticia/155190/  
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PPC, Partit Popular Català: nascut el 1989, és la declinació 

catalana del PP (Partido Popular) espanyol. És el partit 

conservador liberal i està expressament en contra del nacionalisme 

català. Defensa l’ús del castellà i crítica la política lingüística de la 

Generalitat. Des del 1995 el PPC sol ser la tercera o quarta força 

política, amb uns percentatges que superen el 10%, a les 

eleccions autonòmiques i resultats millors a les eleccions generals 

espanyoles. El candidat a la presidència, tant el 2010 com el 2012, 

va ser la seva presidenta Alícia Sánchez Camacho. 

 

La segona categoria és la dels partits anomenats minoritaris, o 

sigui partits de nova generació amb una estructura més petita i 

flexible, menys recursos i un nombre inferior d’escons al parlament 

de Catalunya. Aquests partits tampoc solen tenir afiliació a 

formacions nacionals ni representants a les Corts Generals. 

 

C’s, Ciutadans partit de la Ciutadania: és un partit progressista i 

anti nacionalista que es va presentar per primera vegada a les 

eleccions de 2006, any de la seva fundació20, i va guanyar 3 

escons. C’s “nace de un movimiento de ciudadanos libres que 

quieren regenerar la política española”21 i per tant es proposa de 

posar al centre del debat públic les necessitats dels ciutadans i la 

defensa de les llibertats individuals. Molta rellevància té també el 

discurs en contra del nacionalisme català i la tutela del bilingüisme. 

El candidat a la presidència, tant el 2010 com el 2012, va ser 

Albert Rivera. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 http://www.ciudadanos-cs.org/jsp/publico/conocenos/fundacion.do  
21 http://www.ciudadanos-cs.org/jsp/publico/conocenos/ideario.do  
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CUP, Candidatura d'Unitat Popular: és un grup polític amb 

estructura assembleària nascut el 198622. L'Assemblea Nacional, 

formada per tots els militants, és l’òrgan màxim de la CUP i està 

encarregada d'aprovar la línia política, escollir el Secretari i aprovar 

els pressupostos. Present sobretot a nivell municipal23, aquesta 

formació va tenir representació parlamentària a Catalunya per la 

primera vegada el 2012 i pertany a l’àrea de l’independentisme 

d’esquerres, mantenint posicions molt properes amb els 

moviments socials i promovent formes de democràcia directa i de 

defensa del territori. El candidat a la presidència va ser David 

Fernández. 

 

SI, Solidaritat Catalana per la Independència: és un moviment 

polític independentista que va obtenir representació parlamentària 

només a les eleccions del 2010, any de la seva fundació24. Entre 

els seus pare fundadors va haver-hi Joan Laporta, ex president del 

Futbol Club Barcelona. L’objectiu principal de Solidaritat és la 

independència de Catalunya i de tots els Països Catalans, altres 

temàtiques del seu programa són la fi del dèficit fiscal, la necessitat 

del català com única llengua oficial i el foment d’una democràcia 

real. El candidat a la presidència de 2010, escollit en eleccions 

primàries25, va ser el mateix Laporta. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 http://cup.cat/pagina/hist%C3%B2ria-de-les-cup  
23  <CUP, partido de éxito y sin líderes> (El País, 5 juny 2011) 

http://elpais.com/diario/2011/06/05/catalunya/1307236046_850215.html  
24 http://www.solidaritatcatalana.cat/solidaritat/qui-som  
25 <Solidaritat Catalana escull Joan Laporta com a cap de llista en unes 

primàries sense sorpreses>  (3cat24, 7 setembre 2010) 

http://www.ccma.cat/324/Solidaritat-Catalana-escull-Joan-Laporta-com-a-

cap-de-llista-en-unes-primaries-sense-sorpreses/noticia/838486/  
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Amb les eleccions del 28 de novembre de 2010 van acabar 7 anys 

de govern tripartit, una coalició desgastada per les diferències dels 

seus components, pels problemes plantejats per la crisi econòmica 

com ara l’atur o la necessitat de retallar els pressupostos públics i 

també per les relacions contradictòries amb el govern central 

socialista. Els sondejos preelectorals indicaven clarament la 

possibilitat de majoria absoluta de CiU, que en les passades 

tornades electorals havia guanyat per majoria simple però no havia 

arribat a governar a causa de l’acord postelectoral entre PSC, ICV i 

ERC. Més enllà de les fluctuacions dels partits, totes les enquestes 

assenyalaven com a candidat més ben posicionat, Artur Mas que, 

després de 7 anys a l’oposició, havia aconseguit allunyar-se de la 

posició d’hereu escollit per l’expresident Pujol i construir un 

lideratge fort dins del seu partit com també projectar exteriorment 

una imatge de seriositat, gràcies sobretot als demèrits que l’opinió 

pública atribuïa al tripartit (Pont i Capdevila, 2012). En canvi, el seu 

principal oponent, José Montilla, va conduir una campanya sense 

un eix clar i fins i tot va anunciar que es tornaria a presentar en 

unes properes eleccions, transmetent un missatge ambigu, que es 

podia llegir com una mobilització plebiscitària i també en clau 

defensiva per mitigar la valoració negativa del seu lideratge per 

l’opinió pública (Pallarés, 2012). Finalment CiU va sortir com el 

partit més votat (38,2%) i el PSC (18,3%), en canvi, va perdre 8 

punt percentuals. El PPC va aconseguir posicionar-se com a 

tercera força amb el 12,3% de vots. A continuació, ICV-EUiA 

(7,4%) va experimentar el retrocés més suau – dos punts 

percentuals – entre els antics membres del govern tripartit mentre 

ERC (7%) va veure reduït a la meitat el seu suport, probablement a 

causa de tensions internes i escissions. Finalment, al voltant del 

límit mínim dels 3%, van col·locar-se C’s (3,4%) i SI (3,3%). La 
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taxa d’abstenció es va situar al 41,2%, 3 punts menys que a les 

anteriors eleccions autonòmiques. El vot en blanc va registrar un 

2,9% que, sumat amb els vots recollits per la candidatura d’escons 

en blanc, va arribar a un total del 3,5%, cosa que demostra, com 

afirma Pallarés (2012: 25), “el disgust dels ciutadans amb 

l’actuació dels partits, al mateix temps que confirma la desafecció 

democràtica”. 

 

El setembre 2012, una setmana després de la manifestació 

multitudinària per la diada, va registrar-se la negativa del nou 

primer ministre Mariano Rajoy (Partido Popular) a discutir de pacte 

fiscal i per tant van aturar-se les negociacions entre Generalitat i 

Govern d’Espanya sobre el conveni que hauria hagut de dotar 

Catalunya de poder normatiu sobre tots els impostos 26 . El 

president de la Generalitat Artur Mas, perdut el suport que el Partit 

Popular de Catalunya havia donat al seu partit Convergència i Unió 

durant la legislatura i trobant-se el govern en minoria 27 , va 

convocar noves eleccions pel dia 25 de novembre. Tota la 

campanya va gravitar al voltant de l’eix de la independència i 

malgrat el plantejament de tota la campanya com una crida a 

donar suport al President perquè tingués una investidura popular 

per poder imposar un referèndum vinculant, CiU va perdre alguns 

escons. Tot i això Convergència va resultar un altre cop el primer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 <Mas després de reunir-se amb Rajoy: "Això no ha anat bé"> (Ara, 20 

setembre 2012) http://www.ara.cat/politica/PACTE_FISCAL-MAS-

RAJOY_0_777522347.html  
27 <El PP constata la deriva independentista de CiU i replantejarà el seu 

suport parlamentari> (Al dia – Europa Press, 30 juliol 2012) 

http://www.aldia.cat/espanya/noticia-pp-constata-deriva-independentista-

ciu-replantejara-seu-suport-parlamentari-20120730132601.html  
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partit amb el 30,68% de vot i per tant Mas va quedar confirmat en 

el seu càrrec. Aquest cop la veritable sorpresa a les urnes, que cap 

dels sondejos publicats va preveure, va ser el 13,68% obtingut per 

ERC, que d’aquesta manera va imposar-se com el segon partit per 

nombre d’escons. El PSC va registrar el pitjor resultat de la seva 

història, amb el 14,43% mentre el PPC va quedar més o menys 

estable amb el 12,99%. Van augmentar també els representants 

obtinguts per ICV (9,89%) i C’s (7,58%). En aquest torn electoral SI 

(1,29%) va quedar fora del parlament i, en canvi, la CUP va 

aconseguir escons amb el 3,48%. En general, va créixer el nivell 

de participació (69,56%) i van disminuir els vots en blanc, també si 

sumats amb la llista d’Escons en blanc (2,2%). 
 

 

1.4 - Penetració i evolució dels usos d’Internet a 
Catalunya 
 
El 2010, l’Instituto Nacional de Estadística (INE)28 va calcular que 

els usuaris d’Internet a Catalunya eren gairebé 4 milions, ocupant 

la primera posició a Espanya en percentatge d’usuaris d’Internet 

sobre el total de la població. Segons un estudi29 de la FUNDACC 

(Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura) del mateix 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los hogares 2010 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/p450/base_2011/a

2010&file=pcaxis  
29 FUNDACC - “La comunicació a Catalunya 2010” 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/la_comunicacio_a_catalunya

_resum_2010.pdf 
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any, el nombre de persones que van navegar diàriament per 

Internet va superar el nombre de persones que van llegir diaris. En 

concret, el 47% de la població es va connectar cada dia a Internet 

(un 13% més que el 2009) mentre el 42% de la població va llegir 

diaris (un 1,8% menys que el 2009). A més, el 6% de la població 

(dues vegades més que l’any anterior) va accedir a Internet des 

d’un dispositiu mòbil i el 53% dels internautes catalans va utilitzar 

les xarxes socials. Paral·lelament, durant el 2010 va augmentar un 

7% la lectura o descàrrega de notícies (45,8%), i van caure l’ús de 

xats (-11%), la descàrrega de fitxers (-24%) i la cerca d’informació 

(-33%). 

 

El 2011 un altre estudi FUNDACC30 destaca que un de cada tres 

catalans que van navegar diàriament per Internet (36%) hi va 

destinar més de 2 hores al dia. Concretament, el 23% hi va dedicar 

entre 2 i 4 hores al dia, i el 13% hi va destinar més de 4 hores 

diàries. El 15% de la població va fer usos tecnològics avançats del 

mòbil com ara Internet, correu electrònic o altres serveis 3G i el 

2,5% van ser technofreaks, o sigui persones que van fer un gran 

consum d’eines digitals, dedicant més de 4 hores al dia a navegar 

per Internet i fent usos tecnològicament avançats del mòbil. El 

nombre de technofreaks va experimentar un creixement significatiu 

en els últims anys: el 2008 representaven el 0,3% de la població i 

per tant la seva incidència va augmentar del 800%. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30  “El consum mediàtic d’alta intensitat a Catalunya. Technofreaks, 

diarívors, revistòmans, radiomaníacs i teleaddictes”  

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/includes/noticies/fitxers/entrada1

3010/fitxer1326/dieta-intensitat.pdf 
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El 201231, el 57,8% de la població es va connectar cada dia a 

Internet mentre va seguir baixant lleugerament l’audiència dels 

diaris (41%). El correu electrònic va ser el servei més utilitzat 

(90%), seguit per les xarxes socials (65,7%) i la recerca 

d’informacions sobre serveis (58,6%). El percentatge de persones 

que va navegar des d’un dispositiu mòbil va pujar al 29%, el 19% 

va fer servir el telèfon per llegir el correu electrònic i el 18% per 

accedir a altres serveis 3G. 

 

Tant el 2010 com el 2012 l’edat i la disponibilitat de recursos 

econòmics van ser el factor discriminant per quantitat i qualitat de 

la connexió a Internet. Gairebé la totalitat de la població amb 

menys de 24 anys va fer servir la xarxa com a instrument de 

comunicació diari, en canvi la penetració entre les persones més 

grans de 65 anys va ser minoritària. La diferència entre usuaris 

homes i dones, en canvi, no va ser significativa. 

 

 

1.5 - La recerca 
 
1.5.1- Problema i interès de la recerca 

 
Els moviments socials i polítics que es van produir a Catalunya en 

els darrers anys, i que encara segueixen evolucionant, 

s’emmarquen dins d’un context més ampli que demana, arreu del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 FUNDACC – Baròmetre de la Comunicació a Catalunya, tercera onada 

2012, 

http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/resum_public_3a_onada12_b

arometre_cat.pdf  
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món, un repensament dels mecanismes democràtics. Per 

descriure la situació actual Colin Crouch (2003) utilitza el terme de 

“postdemocràcia”, o sigui un sistema polític formalment democràtic 

però que és oligàrquic en la pràctica ja que les formes de 

participació dels ciutadans es redueixen a moments puntuals, 

estan controlades des de dalt i el poder es concentra a les mans 

de les lobbies econòmiques i polítiques. 

 

“Even if elections take place and continue to influence 

governments, the electoral debate is a tightly controlled 

show, rival groups led by experienced professionals in 

the techniques of persuasion practice on a limited 

number of questions selected from these groups. The 

mass of citizens plays a passive, acquiescent, even 

apathetic role, merely reacting to the signals it receives. 

Apart from the spectacle of the election campaign, 

policy is decided in private by the integration between 

elected governments and elites that are almost 

exclusively economic interests”32. (Crouch, 2004: 6) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 “Encara que les eleccions es celebrin i segueixin influint en els governs, 

el debat electoral és un espectacle molt controlat , grups rivals liderats per 

professionals amb experiència en les tècniques de persuasió s’entrenen 

sobre un nombre limitat de preguntes seleccionades per aquests grups. 

La massa de ciutadans té un rol passiu, aquiescent, fins i tot apàtic, (es 

limita) a reaccionar als senyals rebuts. Fora de l’espectacle de la 

campanya electoral, les polítiques es decideixen en privat entre els 

governs electes i les élites que representen gairebé exclusivament els 

interessos econòmics”. 
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En reacció a aquesta degeneració, els ciutadans per un costat 

estan deixant d’acudir a les urnes, deslegitimant així la lògica 

representativa del sistema democràtic, i per l’altre estan 

demostrant de saber-se organitzar al voltant de noves estructures i 

practicar formes d’acció innovadores gràcies sobretot al 

desenvolupament de les TIC 33 i dels mitjans digitals, com van 

demostrar els single issues movements nascuts a partir de finals 

dels anys ’90 al voltant de les protestes contra l’economia 

capitalista i les organitzacions internacionals com ara la WTO o el 

G8 34 . Els partits per tant es troben en la posició d’haver de 

solucionar la seva crisi d’identitat i donar respostes a les noves 

exigències de la ciutadania en un entorn on les normes que 

disciplinaven l’intercanvi comunicacional amb aquesta han canviat. 

El públic heterogeni i passiu dels mitjans tradicionals deixa pas a 

l’usuari actiu de la xarxa que busca continguts personalitzats, cosa 

que fa obsolet el model de comunicació generalista i desafia els 

partits a redissenyar la relació amb els electors.  

 

L’interès d’aquesta recerca neix a partir no només de l’actualitat 

del tema sinó també del propòsit de realitzar de manera 

sistemàtica un estudi que pugui traslladar al context català algunes 

de les preguntes que fins a aquest moment han animat els estudis 

sobretot en l’àmbit acadèmic anglosaxó: Quina és la reacció dels 

partits, que tradicionalment van recobrir el rol d’agregadors socials 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Tecnologies de la Informació i la Comunicació, des de l’anglès ICT 

(Informations and Communication Technology). 
34 La primera gran manifestació organitzada des de baix i amb l’ajuda de 

les TIC va ser la “Batalla de Seattle” del 1999, que va tenir lloc al voltant 

d’una reunió de la WTO (World Trade Organization). 
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i van canalitzar les necessitats dels ciutadans en opcions 

electorals, davant aquests canvis? En quina mesura i de quina 

manera les noves tecnologies fomenten la participació ciutadana i 

la renovació democràtica?  

 

Tot i no ser un treball comparatiu, els resultats poden contribuir a 

comprovar o menys hipòtesis anteriors, aportant noves evidències. 

Com veurem més endavant, existeixen diferents punts de vista i 

els resultats de les investigacions realitzades fins ara sobre la 

relació entre la comunicació política i els usos d’Internet suporten 

la presència de dos efectes oposats en el nou escenari socio-

polític. Per un costat, alguns investigadors veuen el principi d’una 

renaixement de la democràcia i de les seves formes de participació 

anomenada convencional (Verba i Nie, 1972; Verba, Nie i Kim 

1978) o representativa (Teorell et al., 2007), com ara votar, 

participar a meetings, fer donacions, contactar amb representants 

polítics o fer campanya. Per un altre costat, altres investigadors es 

decanten per l’absència d’aquest vent innovador i més aviat 

descriuen un escenari de normalització, en què les velles lògiques 

engloben les noves tecnologies. 

 

Amb el fi d’inserir-se dins del debat acadèmic corrent aquesta 

recerca es proposa d’analitzar, en el context electoral català, la 

presència d’un efecte innovador o normalitzador des de tres punts 

de vista: 

 

1. Estructural: Quina és la finalitat d’ús de les eines en línia?   

S’analitzarà en quina mesura les propietats específiques dels 

mitjans digitals troben una efectiva realització: 
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• Les informacions es reparteixen de forma innovadora o  es 

fa un ús banal dels canals de difusió de les informacions 

amb un nivell baix de sofisticació de l’experiència de 

l’usuari?  

• Els partits fomenten la responsiveness amb l’ús 

d’instruments interactius o desatenen la participació activa 

dels ciutadans?  

• Els partits deixen que els ciutadans puguin implicar-se 

activament en la campanya o bé centralitzen totes les 

activitats?  

 

2. Discursiu: De què i com es parla durant la campanya?  

S’analitzarà la presència de: 

• Personalització: els partits focalitzen la seva atenció només 

en la figura del líder o hi ha espai per la resta de candidats 

o el partit? 

• Meta-comunicació: els partits ofereixen un veritable debat 

polític o es limiten a citar eslògans i a donar cobertura dels 

actes de campanya? 

• Campanya negativa: els partits proposen un estil 

comunicatiu positiu de promoció de les pròpies propostes o 

prefereixen atacar els oponents? 

• Foment de la participació: els partits en els seus discursos 

conviden els ciutadans a involucrar-se activament en la 

campanya o es limiten a demanar el vot?  

• Distància vs proximitat comunicacional: Els partits adopten 

un estil impersonal o bé escullen una modalitat més 

empàtica i propera als ciutadans? 
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3. Comparatiu: Hi ha diferències entre els partits majoritaris i 

els partits minoritaris?  

 

 

1.5.2 - Objecte i objectius de la recerca 

 

L’objecte d’aquesta recerca és l’anàlisi de la comunicació dels 

partits durant les dues campanyes electorals de 2010 i 2012 a tres 

canals: pàgines web, Facebook i Twitter. Entre les xarxes socials 

es van escollir només aquestes dues per limitar la mostra d’anàlisi i 

alhora perquè en el moment de la recollida de la mostra eren les 

plataformes amb el major nombre d’usuaris i tots els partits hi 

tenien un compte. YouTube, tot i la seva popularitat, no es va 

incloure perquè, des del principi de la investigació, va ser clar que 

no es va produir cap contingut específic per aquest canal i es va 

preferir emprar-lo només com a repositori dels mateixos vídeos 

pensats per a la televisió. 

 

L’anàlisi de les dades recollides pretén explicar quin paper van 

jugar les eines en línia dins de les estratègies comunicatives 

electorals dels partits. Més específicament, s’intentarà observar si 

els mitjans digitals proporcionen solucions per canalitzar la 

demanda de participació ciutadana i revitalitzar els mecanismes 

deliberatius de la democràcia representativa. S’analitzarà per tant 

la relació entre dos del tres actors principals de la comunicació 

política: partits i ciutadans.  

 

Tot i que sigui impossible preveure quin serà l’efecte de les TIC 

sobre la qualitat del debat democràtic, s’intentarà donar una 

avaluació del rol dels mitjans digitals durant les campanyes 
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electorals i valorar fins a quin punt estan emprats per fomentar la 

participació, la discussió constructiva i la interacció o bé es 

consideren senzillament un canal més de propaganda. Com van 

afirmar Foot i Schneider (2006), els efectes de la presència a la 

xarxa dels partits sobre la implicació dels ciutadans són exigus si 

aquesta presència no és significativa. 

 

Pel que fa al nivell de la comunicació electoral en línia, els 

objectius són: 

1. acotar i contextualitzar l’estat de la qüestió de la investigació 

internacional sobre el tema; 

2. avaluar els principals models d’ús de les eines interactives en 

línia en la comunicació electoral; 

3. desenvolupar una metodologia d’anàlisi que permeti estudis 

longitudinals i comparatius. 

 

Pel que fa l’estudi de cas de la campanya electoral catalana, són:  

4. analitzar les finalitats d’ús de les pàgines web i de les xarxes 

socials per part dels partits catalans; 

5. investigar si els partits polítics posen a l’abast dels ciutadans 

les possibilitats interactives facilitades per l’anomenada web 

2.0; 

6. analitzar quin tipus de missatges es despleguen a la xarxa;  

7. avaluar fins a quin punt es produeixen diferències entre partits 

en l’ús de les TIC. 
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1.5.3 – Hipòtesis 

 

Tenint el compte el marc teòric del problema plantejat i les 

evidències de recerques anteriors, el present treball tractarà de 

demostrar les següents hipòtesis: 

 

Hipòtesi 1: Les campanyes electorals fan un ús innovador de les 

tecnologies digitals considerant que, des d’un punt de vista 

purament estructural, com afirma Vaccari (2011: 23) 

 

“Time makes technologies less costly and, within the 

context of a long campaign, the passing of time implies 

higher stakes and greater resources; furthermore, some 

Internet features only have to be built once”.35 

 

Hipòtesi 1.1: Els nous mitjans fomenten la difusió d’informació 

política d’una manera més sofisticada i enriquidora pel que fa a 

l’experiència de l’usuari.  

 

Les pàgines web sovint van ser criticades per ser transposicions 

en línia de pamflets i altres instruments de propaganda tradicional. 

No obstant això, com afirma Sartori (1976: 44), un partit és “any 

political group that presents at elections, and is capable of placing 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 “El passar del temps fa que les tecnologies siguin menys costoses i, pel 

que fa a una campanya llarga, implica apostes més altes i un increment 

de recursos; a més, a Internet alguns elements s’han de construir només 

una vegada.” 
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through elections, candidates for public office”36 per tant el seu 

objectiu és convèncer els ciutadans a anar a votar i, sobretot, votar 

per una determinada opció política (Tolbert i McNeal, 2003). Per 

tant, en aquesta recerca es suporta la hipòtesi segons la qual la 

difusió d’informacions seguirà sent una de les funcions principals 

de les campanyes electorals en línia. Aquesta funció serà 

reforçada i feta més efectiva gràcies a les característiques de les 

TIC. Com ja van afirmar Jenkins i Thornburn  (2004) la reducció de 

barreres en produir i intercanviar informacions és el factor 

fonamental del suposat impacte democratitzant de les TIC. Així 

mateix, la convergència tecnològica permet oferir continguts 

mitjançant formats no estrictament textuals i dóna als usuaris la 

possibilitat d’una experiència més personalitzada i enriquidora 

(Chadwick, 2009). 

 

Hipòtesis 1.2: Els partits fan servir les noves tecnologies per reduir 

la distància amb els ciutadans i augmentar el seu nivell de 

compromís.  

 

En aquesta treball es suporta la idea segons la qual els partits fan 

servir les noves tecnologies per apropar-se als ciutadans. El 

desenvolupament de les tecnologies digitals cap a la dimensió 2.0 

facilita el passatge cap a un model de participació dels usuaris 

entès com a un procés (Stromer Galley, 2004) en què hi ha 

interactivitat, o sigui reciprocitat entre l’emissor i l’emissari. Les 

eines en línia, construint nous espais i noves formes d’expressió, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 “qualsevol grup polític que es presenta a les eleccions i és capaç de 

col·locar a través de les eleccions els candidats a càrrecs públics”. 
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permeten arribar a una audiència més àmplia i fomentar un retorn 

d’interès dels ciutadans cap a la política (Gibson i Cantijoch, 2013). 

 

Hipòtesis 1.3: Els partits aprofiten de les possibilitats 

proporcionades per les noves tecnologies i descentralitzen algunes 

activitats de campanya.  

 

La mobilització d’afiliats i simpatitzants és una altra de les funcions 

clau d’una campanya electoral. En una època en què els partits 

han d’encarar-se a la disminució del nombre de membres i a la 

transformació de les seves estructures externes, l’ús de les noves 

tecnologies sembla donar una resposta a aquests problemes. Tot i 

que els professionals de la comunicació política solen veure amb 

recel la possibilitat de perdre el control sobre els missatges de 

campanya (Druckman, Kifer i Parkin, 2007; Gibson et al, 2003), les 

últimes campanyes a EE.UU. ja van demostrar que diferents 

candidats van confiar algunes tasques de campanya als seus 

seguidors a les xarxes socials, abandonant l’actitud top down per 

una més bottom up (Gibson, 2013). 

 

Hipòtesi 2: la campanya en línia segueix les mateixes tendències 

de les campanyes tradicionals, com ara personalització, meta 

comunicació i negativitat, tot i que s’intenti construir un discurs més 

inclusiu que doni compte de la descentralització de la campanya. 

 

Hipòtesi 2.1: El nivell de personalització dels continguts és elevat.  

 

Amb personalització de la campanya s’entén la integració de les 

pràctiques de construcció de la campanya al voltant de la figura 

carismàtica del líder (Foot i Schneider, 2006) en resposta a la 
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necessitat d’adaptar-se a les lògiques dels mitjans de comunicació 

de massa i a la desideologització del procés polític. 

 

Hipòtesi 2.2: El nivell de meta comunicació és elevat.  

 

Donada la fragmentació de l’electorat els partits eviten tòpics 

conflictius de discussió i focalitzen l’atenció de les seves 

publicacions en elements com ara la cobertura de l’agenda de 

campanya i eslògans (Schweitzer, 2008 i 2011). 

 

Hipòtesi 2.3: El nivell de campanya negativa és elevat.  

 

La polarització de l’entorn on es mouen els partits fomenta l’atac 

dels uns cap als altres en detriment d’una confrontació constructiva 

(Druckman, Kifer i Parkin 2010; Schweitzer, 2008 i 2011). 

 

Hipòtesi 2.4: En línia amb la hipòtesi 1.3 els partits fomenten la 

proactivitat dels ciutadans cap a la campanya també en els seus 

discursos. 

 

Hipòtesi 2.5: El foment de la pro activitat ciutadana i la implicació 

d’aquesta en la campanya electoral passa també per un to més 

informal i més proper dels missatges dels partits. 

 

Hipòtesi 3: En la xarxa els equilibris de poder entre partits 

majoritaris i minoritaris són els mateixos que fora de la xarxa. 

 

Tot i que la majoria d’estudis apunta a una solució intermèdia 

suggerint que la presència d’un efecte de normalització o innovació 

es pugui trobar en les pàgines web de qualsevol partit, 
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independentment de les estructures organitzatives, història 

parlamentària o recursos econòmics, també hi ha un nombre 

consistent d’estudis a nivell local i nacional que van demostrar un 

efecte de normalització pel que fa a la bretxa entre partits 

majoritaris i minoritaris (entre d’altres, Schweitzer 2008 i 2009; 

Vedel i Koc-Michalska, 2009). En aquesta recerca es manté una 

posició més orientada a un efecte de normalització donat que, si 

per un costat les eines per obtenir una presència en línia estan a 

l’abast de tothom, per l’altre costat, si es vol garantir un nivell 

qualitatiu alt, aquestes eines necessiten un manteniment tècnic 

costant i també un equip editorial al darrera encarregat dels 

continguts i del feed back dels usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

[CAPÍTOL 2]  
L'EVOLUCIÓ DE LES RELACIONS ENTRE 

ESFERA PÚBLICA, MITJANS DE COMUNICACIÓ  
I POLÍTICA 
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2.1- L'esfera pública, la comunitat i la ciutadania 
 

La polis grega es va desenvolupar com el primer model d’esfera 

pública. No obstant això, una esfera pública moderna neix només a 

partir d’algunes transformacions històriques i culturals. La primera 

és la substitució de l’ethos atenès amb el dret: si l’ethos regulava la 

vida dels individus en cada detall, el dret enderroca aquest 

esquema establint que tot està permès tret del que està 

expressament prohibit per les lleis. La segona és el resultat d’una 

sèrie de canvis que interessen les societats europees en forma 

d’impulsos individualistes. El renaixement, la reforma protestant i, 

sobretot, l’afirmació del capitalisme i d’una societat civil autònoma, 

contribueixen a crear una conjunció sense precedents. La vida 

privada es converteix en el centre d’interès del ser humà i els 

continguts de la tradició estan reemplaçats per la diferenciació de 

les categories socials.  

 

El resultat d’aquestes transformacions va ser el naixement, a cavall 

dels segles XVIII i XIX, de l’esfera pública moderna. Jürgen 

Habermas (1982) en va donar la descripció més coneguda i que 

més influència va tenir sobre les recerques acadèmiques en l’àmbit 

de les ciències socials i polítiques. Segons l’autor alemany l’arena 

pública coincideix amb l’espai on es forja la voluntat política 

gràcies a l’intercanvi d’informacions i idees. Per Habermas un dels 

elements més important d’aquesta estructura no està en el seu 

caràcter institucional sinó exactament en la dimensió extra-

institucional de la discussió pública, que pot produir-se a la 

premsa, pubs, clubs, llibres o pamflets, llocs virtuals i reals que es 

van difondre amb el sorgiment de la classe burgesa. En el si de la 

nova esfera pública la sobirania doncs es configura com a un 
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procés discursiu racional on la força argumental de la comunicació 

guanya un rol central. Si per a Marx la subjectivitat revolucionària 

estava en les masses obreres, per a Habermas es manifesta quan 

els individus s'emancipen dels vincles de la tradició mitjançant la 

mobilització de les seves capacitats discursives. 

 

L’arribada dels mitjans de massa influencia ulteriorment el camí de 

l’evolució de l’esfera pública. Si la societat tradicional estava 

basada en la interacció directa entre persones que vivien a prop, el 

progrés tecnològic en canvi permet als ciutadans prescindir de 

l’element de la co-presència i estén les possibilitat de relacionar-se 

més enllà de l’espai i del temps. Hi ha, per utilitzar una expressió 

de David Harvey (2002), una “compressió d’espai i temps” que 

posa fi a la percepció de l'espai com a suport material de 

pràctiques socials (Castells, 1996) i per tant la discussió pública 

pot verificar-se en qualsevol moment des de qualsevol lloc. Si per 

exemple la televisió permetia la visió en diferit d’un debat i amb els 

vhs era possible registrar-ho i tornar-ho a veure en un altre 

moment totes les vegades que es desitjava, la portabilitat i la 

ubiqüitat dels mitjans digitals accentuen aquesta tendència que a 

més se suma al passatge d’una comunicació vertical i de massa a 

una comunicació horitzontal i multitudinària.  

 

Juntament amb altres conseqüències que s’analitzaran a 

continuació, aquest canvi representa una forma de desafiament a 

la tradicional definició d’autoritat donat que el nou model de 

comunicació posa en discussió la separació dels rols socials 

superiors que en èpoques anteriors s’havien perpetrat, entre 

d’altres maneres, gràcies també a l’accés reservat i al control dels 

canals comunicatius dominants. Les jerarquies aparentment van 
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perdent significat a causa de la constant barreja entre situacions 

públiques i privades: insinuant-se darrera de l’escenari, els nous 

mitjans revelen els arcana imperii i comprometen la tradicional 

abstracció de l’estatus social.  

 

La difusió d’Internet i de les comunicacions mòbils fomenta una 

nova estructura social, la network society (Castells, 1996), que es 

desenvolupa paral·lelament al nou model de capitalisme global en 

el qual la informació és el mateix producte del procés de producció. 

En el món post-fordista el mapa de les activitats econòmiques 

sembla perdre interès en la proximitat espacial i l’estructura difusa 

de les grans empreses multinacionals contribueix a la substitució 

de la geografia dels llocs amb la dels fluxos. En conseqüència 

d’això, en la societat en xarxa es produeix un doble procés que 

afecta l’organització de les nostre comunitats. Per un costat estem 

sotmesos a un procés de socialització de l’espai individual que fa 

de la privacitat un valor cada cop més important. Per l’altre assistim 

a una individualització de l’espai social que ens porta a deixar el 

nostre entorn social directe per tenir l’experiència, dins de casa 

nostra, d’una “comunitat sense proximitat” (Webber, 1963). 

 

Els pioners de la interacció social a Internet parlen sovint de 

comunitats virtuals, o sigui comunitats que confien en vincles 

febles, diversificats i especialitzats i alhora generen reciprocitat i 

interacció. Si històricament el terme comunitat implicava una 

dimensió social relacionada amb l’espai avui en dia, en canvi, amb 

la superació de l’espai físic es produeix una situació diferent: 

 

“Most people operate in multiple, thinly connected, 

partial communities as they deal with networks of kin, 
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neighbours, friends, workmates and organizational ties. 

Rather than fitting into the same group as those around 

them, each person has his/her own personal 

community. […] [Communities are] networks of 

interpersonal ties that provide sociability, support, 

information, a sense of belonging and social identity”37 

(Wellman, 2001: 1-2) 

 

Les comunitats virtuals reforcen el fenomen de la privatització de la 

societat, que es manifesta a través del naixement d’un nou sistema 

de relacions centrat en l’individu (Castells, 2001). Les relacions 

internes a la comunitat no estan vinculades al lloc sinó a les 

persones: les xarxes socials es construeixen al voltant de cadascú 

de nosaltres i es permeten pertinences múltiples a comunitats 

parcials. Aquestes estructures complexes han existit sempre però 

avui en dia, gràcies als avanços tecnològics es posen com a forma 

dominant d’organització social. Les xarxes virtuals, tot i construir 

comunitats amb característiques diverses, proporcionen relacions 

humanes i mobilitzen les persones amb igual intensitat que les 

físiques. 

 

Tampoc el ser ciutadà ara indica només la relació d’una persona 

amb el seu territori, sinó que al·ludeix al conjunt de les condicions 
                                                             
37 La majoria de la gent es mou dins de comunitats múltiples, amb 

connexions fràgils i parcials ja que s’encaren a xarxes de familiars, veïns, 

amics, companys de feina i vincles organitzacionals. En lloc d'encaixar 

tots en el mateix grup, cada persona té la seva pròpia comunitat personal. 

[...] [Les comunitats són] xarxes de relacions personals que proporcionen 

sociabilitat, suport, informació, sensació de pertinença i de identitat 

social.” 
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que permeten a l’individu gaudir dels seus drets fonamentals.  

 

“La nozione di cittadinanza si è ormai dilatata. Non 

indica soltanto il rapporto tra una persona e un 

territorio, ma vuol definire l’insieme delle condizioni 

perché la persona possa godere della pienezza dei 

diritti fondamentali e partecipare al funzionamento del 

sistema politico. La cittadinanza, dunque, definisce 

ormai le modalità di inclusione di ciascuno nel processo 

democratico.”38 (Rodotà, 2004: 200) 

 

Del citizen, pertanyent a una determinada comunitat, es passa 

primer al denizen, el resident, per arribar al netizen, un estat que 

s’estén a la infinita dimensió de la xarxa. La ciutadania va més 

enllà de l’esfera territorial i esdevé una condició permanent de la 

persona a tot arreu on es trobi. 

 

Si la democràcia representativa ha d’enfrontar-se amb aquest 

“formidable incubador de formes de participació des del baix” 

(Formenti, 2004: 71), es torna insuficient també la clàssica definició 

de democràcia directa, perquè les dues connoten formes de 

participació intermitent. Els ciutadans, tant si escullen els seus 

representant com si prenen directament les decisions, es 

distingeixen per una presència periòdica, recalcada per la distància 

en el temps, ancorada a llocs oficials. La difusió de les TIC en 
                                                             
38 “La noció de ciutadania s’ha estès. No indica només la relació entre 

una persona i el territori sinó que vol definir el conjunt de les condicions 

perquè la persona pugui gaudir de la plenitud dels drets fonamentals i 

participar al funcionament del sistema polític. La ciutadania, doncs 

defineix les modalitats d’inclusió de cadascú al procés democràtic.” 
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canvi fomenta el naixement d’un nou paradigma: 

 

“Quella che si delinea davanti ai nostri occhi, invece, è 

una forma di democrazia continua, dove la voce dei 

cittadini può levarsi in qualsiasi momento e da qualsiasi 

luogo, divenire parte del concerto politico quotidiano.”39 

(Rodotà, 2004: 4) 

 

La democràcia continua es proposa d’oferir un conjunt 

d’oportunitats des de l’avaluació i el control fins a l’autogestió i la 

decisió, que estimulin l’argumentació racional de les persones i 

cobreixen tot el període entre una elecció i l’altra. En aquest 

context, la informació es torna un element clau que defineix el 

mateix concepte de ciutadania. El dret a la informació, de fet, és 

reconegut també per l’article 19 de la Declaració Universal dels 

Drets Humans del 1948 en la seva triple dimensió: “cercar, rebre i 

difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense 

límit de fronteres”. La disponibilitat de la informació en si mateixa 

guanya un elevat valor democràtic perquè implica transparència i 

permet controlar els governants a través d’una crítica argumentada 

i l’accés a aquesta és pot considerar com a un dels antecedents de 

la participació política (Bimber, 2003). 

 

Nogensmenys, una ciutadania més informada i tècnicament 

present en qualsevol fase dels processos polítics i l’eixamplament 

                                                             
39 “La que es dibuixa davant dels nostres ulls, en canvi, és una forma de 

democràcia continua, on la veu dels ciutadans pot aixecar-se en 

qualsevol moment i des de qualsevol lloc, esdevenir part del concert 

polític quotidià.” 
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de l’arena pública no impliquen una democratització dels governs o 

un increment de la inclusió. Al costat d’una màxima aparent 

transparència sembla desenvolupar-se una màxima opacitat. Com 

assenyalen Bennett i Entman (2001), si el terme esfera pública ha 

acabat referint-se de manera general a la zona on mitjans, política i 

corrents d’opinions es troben, cal remarcar-ne la distinció amb la 

policy sphere: 

 

“Put simply, the public sphere refers to the areas of 

informal public life – from cafes, to Internet chat rooms, 

to the exchange of opinion in magazines and television 

talk programs – where citizens can go to explore social 

interests and conflicts. In this sphere, individuals have 

the freedom to judge the quality of their governmental 

decisions independently of censorship. The public 

sphere is comprised of any and all locations, physical or 

virtual, where ideas and feelings relevant to politics are 

transmitted or exchanged openly. […] The policy 

sphere is that subset of public sphere where ideas and 

feelings explicitly connect with – are communicated to, 

from or about – government officials, parties or 

candidates for office who may decide the outcomes of 

issues and conflicts facing society”40. (Bennet i Entman, 
                                                             
40 En poques paraules, l'esfera pública es refereix a les àrees de la vida 

pública informal - des dels cafès, als xats d'Internet, a l'intercanvi 

d'opinions en revistes i tertúlies a la televisió - on els ciutadans poden 

examinar interessos i conflictes socials. En aquest àmbit, les persones 

tenen la llibertat de jutjar la qualitat de les decisions dels seu govern 

independentment de la censura. L'esfera pública es compon de tots els 

llocs, físics o virtuals, on les idees i els sentiments relacionats amb la 
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2001: 2-5) 

 

L’àmbit de la public sphere és extremadament inclusiu i pot 

comprendre des d’un article publicat a una revista fins a l’intercanvi 

privat per correu electrònic entre dos amics. La policy sphere en 

canvi està formada només per una minoria d’activistes en contacte 

amb els governs que per tant detenen un real poder d’intervenció.  

 

Segons Bennet i Entman (2001) a l’esfera pública hi ha un debat 

públic molt actiu i una cobertura mediàtica de telenotícies, premsa 

escrita, tertúlies i altres productes de infotainment sobretot pel que 

fa a algunes temàtiques dins de l’àmbit dels drets civils. Tot i això, 

no hi ha cap vincle que obligui els governs a prendre decisions 

sobre els temes analitzats i les interaccions que es generen en el 

si d’aquesta àrea són més aviat “quasi-interaccions socials” 

(Thompson, 1995) o bé processos de familiarització non dialògica 

entre els ciutadans i els seus representants que no s’han de 

confondre amb una reducció de la distància entre els dos grups.  

 

Qüestions en el marc de polítiques econòmiques o relacions 

internacionals troben lloc només a canals de comunicació més 

elitistes i els reals processos deliberatius queden fora del 

seguiment públic massiu. Són aquests assumptes exclusius de la 

policy sphere, a la qual grans segments de població tenen prohibit 

l’accés. En aquest sentit, el risc és que l’esfera política quedi cada 
                                                                                                                                           
política es transmeten o intercanvien obertament . 

[...] L’esfera política és aquell substrat de l’esfera pública dins de la qual 

idees i sentiments són explícitament relacionats – o comunicats -  als 

membres del govern, als partits, als candidats que tenen la possibilitat de 

decidir els resultats dels problemes i conflictes que enfronta la societat. 
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dia més allunyada de l’esfera pública i per tant acabi tornant-se 

non representativa i els governs non democràtics.  

 

A més, com afirma Dahlgren (2001), tot i que l’espai social no 

coincideixi amb l’espai físic, l’esfera pública té els seus límits en les 

relacions amb altres esferes, sobretot aquella econòmica. Donada 

la seva estructura emprenedora, els mateixos mitjans de 

comunicació, que representen la nostra porta d’accés al debat 

públic, troben difícil protegir aquest espai de les normes del 

mercat. El que s’està reduint és el poder de l’acció comunicativa, 

basada sobre el coneixement compartit i les relacions, a favor del 

predomini de l’acció estratègica, manipuladora i orientada als 

objectius (Habermas, 1996).  

 

És avui en dia objecte de debat quin sigui el paper dels nous 

mitjans de comunicació en aquest escenari, si podran sobreviure a 

les pressions del “soft new totalitarianism of consumerism”41 

(Barber, 1998) i dels governs oferint una veu lliure d’informació i 

introduint nous temes de discussió a l’agenda política, o bé les 

lògiques de la indústria mediàtica en reduiran el potencial 

transformador. 

 

 

2.2 - La comunicació política i les campanyes electorals 
 
La importància de la retòrica en quant eina per determinar les 

relacions de força i la lluita pel poder dins d’una societat va ser 

reconeguda ja per pensadors de l’antiga Grècia com ara Plató i 

                                                             
41 “El suau nou totalitarisme del consumisme” 
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Aristòtil. Tot i no negar el rol de la violència, aquests autors  

afirmen que els ciutadans, gràcies als instruments de la 

comunicació, discuteixen, col·laboren, prenen decisions. En altre 

paraules: fan política. Al llarg del segle XIX, paral·lelament a la 

revolució industrial, a l’urbanisme i a l’escolarització de massa, 

tenen llocs les primeres eleccions lliure (però no amb sufragi 

universal). Tanmateix, és només a partir del segle XX i 

especialment després de la segona guerra mundial, amb l’afirmar-

se del model de comunicació de massa, que comença l’estricta 

relació entre l’estructura dels mitjans de comunicació i la política 

com la entenem avui (Hallin i Mancini, 2004). En aquest treball per 

tant es fa referència exclusivament a les formes i estratègies de 

propaganda electoral desenvolupades al llarg dels segles XX i XXI. 

 

La comunicació política és un procés interactiu que implica 

l’intercanvi d’informacions entre actors polítics, mitjans de 

comunicació i ciutadans i per tant la seva evolució segueix les 

transformacions dins d’aquest “esquema relacional” (Mazzoleni, 

2012: 25). Les mutacions dels equilibris entre aquests tres 

sistemes que formen part de l’esfera política, afectades pels canvis 

socials, polítics i tecnològics han determinat transformacions 

fonamentals també en la manera de conduir les campanyes 

electorals al llarg dels anys, sobretot en la darrera dècada. 

Diferents autors han fet servir etiquetes vàries però tots 

coincideixen en individuar tres fases: per exemple, Norris (2000) i 

Farrell i Webb (2000) parlen de campanyes premodernes, 

modernes i postmodernes, en canvi Blumler i Kavanagh (1999) fan 

referència a una primera, segona i tercera etapa de la comunicació 

política.  
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Qualsevol sigui la denominació, aquesta distinció s’ha de pensar 

en manera non diacrònica sinó sincrònica i paradigmàtica: 

premodernitat, modernitat i postmodernitat no són estils de 

comunicació successius en el temps i en evolució un darrere de 

l’altre. Més aviat s’han de pensar com un sistema articulat de 

possibilitats comunicacionals que avui en dia estan a disposició de 

la comunicació política. Els diferents ingredients poden per tant 

coexistir, entrellaçar-se i també contradir-se entre ells en el mateix 

moment històric i país. 

 

 
2.2.1 – L’era premoderna   

 
També coneguda com a golden age dels partits, aquesta etapa en 

la majoria de les democràcies occidentals coincideix amb la 

primera meitat del segle XX. La rígida estratificació i les escasses 

possibilitats de mobilitat social eren els factors que més influïen 

sobre la formació de la identitat política: individus amb els mateixos 

problemes i inquietuds solien expressar un “vot de pertinença” que 

premiava els partits i no pas els candidats. El sistema polític podia 

comptar amb la plena confiança dels ciutadans i les formacions 

polítiques organitzaven la participació i en garantien la 

compatibilitat amb el sistema. 

 

Els mitjans de comunicació eren altament polititzats i s’adreçaven 

a un segment de públic ben definit. Això generava fenòmens 

d’exposició selectiva a la comunicació política: per evitar 

informació no desitjada tan sols calia no comprar determinada 

premsa i no assistir als mítings de partit. Els primers estudis sobre 
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campanyes (Lazarsfeld, Berelson i Gaudet, 1944) van demostar 

que els programes electorals s’adreçaven a resoldre problemes de 

grups socials predeterminats; les estratègies argumentals dels 

partits eren de natura ideològica i miraven a reforçar sentiments de 

pertinença amb l’objectiu de mobilitzar l'electorat fidelitzat més 

aviat que convèncer electors indecisos. 

 

La forta presència territorial dels partits permetia organitzar 

campanyes constituïdes a nivell central per un nucli operatiu que 

incloïa el líder i els seus companys més propers i a nivell local per 

xarxes estructurades d'afiliats que s’encarregaven de fer 

propaganda porta a porta, organitzar comicis, distribuir material 

informatiu. Aquesta estructura permetia limitar les despeses 

gràcies a la disponibilitat de recursos humans i l’escassa incidència 

dels recursos tecnològics. 

 

 

2.2.2 – L’era moderna 

 
Cap als anys ’60 els partits es troben a encarar-se amb una 

disminució del seu atractiu cap a l’electorat: disminueix el nombre 

d’afiliats i la identificació ideològica minva, degut al creixement de 

la mobilitat de les classes socials. Es difon l’anomenat “vot 

d’opinió” (Parisi i Pasquino, 1977), basat sobre els programes 

electorals, i per tant l’objectiu principal de les campanyes es 

desplaça cap als electors independents. No és un cas que sigui 

aquesta l’època en què comencen a difondre’s els sondejos com a 

eina científica per entendre les inquietuds i els temes d’interès dels 

ciutadans. 
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Contemporàniament a la secularització de la política, la televisió 

s’imposa com a mitjà de comunicació dominant. A diferència dels 

mitjans de l’època pre-moderna, que havien de combatre contra 

l’exposició selectiva de l’audiència, la televisió, per motius de 

servei públic (a Europa) o comercials (als EE.UU.), aconsegueix 

arribar a un públic de massa i per tant nous segments de la 

ciutadania comencen a entrar en contacte amb continguts polítics. 

Entre tots els formats proposats pel nou mitjà, el telenotícies és el 

que més influencia les percepcions dels ciutadans al voltant de la 

política. La necessitat d’adreçar-se a diferents tipologies d’electors 

i alhora el fet de trobar-se davant a un públic de massa obliga els 

partits a fer servir missatges generalistes i a perdre poc a poc les 

connotacions ideològiques més marcades per deixar pas a un 

model de partit catch-all (Kirchheimer, 1966). 

 

Per garantir la uniformitat dels missatges les campanyes 

centralitzen les seves activitats i comencen també a necessitar 

recursos econòmics per tal de poder realitzar espots, comprar 

espais publicitaris o realitzar sondejos. Les noves tàctiques de 

comunicació pretenen influir en l’agenda dels mitjans i afavorir la 

presència dels candidats en les notícies, cosa que necessita una 

planificació extremadament detallada de cada esdeveniment amb 

cobertura mediàtica. La complexitat d’aquestes noves estratègies 

de campanya comporta també la reorganització interna dels partits, 

amb els assessors de campanya que comencen a guanyar 

importància gràcies a la facilitat amb la qual es mouen dins del nou 

escenari comunicacional.  

 

A banda d’això, amb la massiva arribada dels mitjans de 

comunicació les campanyes comencen a allunyar-se dels votants. 
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La participació i el suport polític a nivell local perden rellevància i la 

campanya es converteix en una performance televisiva dels líders 

davant un públic passiu de ciutadans (Grandi i Vaccari, 2013).  

 

 

2.2.3 – L’era post-moderna 

 
A partir de la dècada dels anys ’90 la identificació amb models 

determinats i imposats perd definitivament el seu pes en els 

processos de formació de l’opinió pública. És aquesta la “fi de les 

Grans Narracions” (Lyotard, 1981): una època en la qual 

disminueixen la confiança en les institucions (Pharr i Putnam, 

2000), cau el nombre d’afiliats als partits (Katz i Mair, 1992; Mair i 

van Bizen, 2001) i els valors polítics es redefineixen com a 

relacions i necessiten ser contínuament confirmats, renovats i 

renegociats. Minva fins i tot la coherència d’aquestes entitats ja 

que els individus abandonen els rols socials tradicionals i 

experimenten un sentiment profund d’inseguretat, risc i ansietat 

que no era previsible en èpoques d’estabilitat econòmica, 

ideològica i cultural (Beck, 1999). Bennett (2003) afirma que: 

 

The old mass society dilemma of loss of self in the 

conforming crowd has been replaced by contemporary 

preoccupations with ‘the identity project’ with its daily 

choices about managing one’s persona, lifestyle, 

fashion statements, body displays, social and 

professional networks […]. The concerns of social 

analysts in the recent period have been focused on the 

symptoms of mass de-identification with common 
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institutions, symbols and authorities”.42 (Bennett, 2003: 

138) 

 

Les persones aprofiten de la multiplicació dels canals informatius 

per prendre decisions a partir de “la pròpia experiència, servint-se 

de totes les informacions o anàlisis a disposició gràcies a una 

varietat de fons” (Castells, 2003, p.428).  

 

A més, com ja s’ha observat en el paràgraf 2.1, amb la redefinició 

del concepte de comunitat en la network society, un gran nombre 

de ciutadans entra en una realitat mediada on les tradicionals 

pertinències de grup perden pes. Aquest procés porta a un 

increment de la personalització de les expectatives dels individus i 

a la fragmentació de l’audiència de massa en una miríada de 

públics que segueixen canviant en el temps.  

 

L’abundància informativa postmoderna torna a generar, com en la 

època premoderna, el risc d’exposició selectiva dels ciutadans als 

missatges: la “diversificació centrífuga” (Blumler i Kavanagh, 1999) 

de públic i mitjans porta els partits a fer servir un enfocament més 

segmentat a l’hora d’estructurar una campanya, sobretot gràcies a 

l’ús de les TIC i de les bases de dades sobre les preferències de 

                                                             
42 “L’antic dilema de la societat de massa de la pèrdua del jo en la 

multitud conformista ha estat substituït per la preocupació contemporània 

al voltant del  'el projecte identitari ", amb les seves decisions diàries 

sobre la gestió de la pròpia personalitat, estil de vida, normes de la moda, 

exhibició del cos, xarxes socials i professionals [...]. Les preocupacions 

dels analistes socials recentment han focalitzat sobre els símptomes de la 

de-identificació de massa amb les institucions, els símbols i les 

autoritats.” 
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l’electorat. La naturalesa de la xarxa de mitjà de massa i alhora 

segmentat permet per un costat donar resposta a la necessitat 

d’arribar a tots aquests nínxols de ciutadania però per l’altre costat 

implica la necessitat per parts de partits i institucions de recórrer a 

professionals de la comunicació, cosa que genera preocupacions 

al voltant del respecte dels valors democràtics. 

 

D’altra banda, el nou model de comunicació, horitzontal i many-to-

many, orientat a la participació i a la interactivitat, posa a l'abast de 

tothom la possibilitat de ser productors de continguts. El naixement 

del prosumer (productor i consumidor)  testimonia “the movement 

of some intelligence, from the transmitter to the receiver”43 

(Negroponte, 1995:10).  

 

Comparades amb el model generalista de comunicació de la fase 

moderna, les campanyes post-modernes introdueixen una filosofia 

integrada, que es proposa tenir en compte les exigències de tots 

els sectors específics de l’electorat. Es tracta d’un enfocament a la 

comunicació que valoritza tots els instruments que puguin arribar 

als electors, des de la televisió generalista fins a Internet i les 

xarxes socials. Com afirma Cosenza (2007: 61): 

 

“Nella fase postmoderna si valorizzano il dialogo e 

l’interazione con i cittadini, invece che la loro 

manipolazione unilaterale, e lo si fa con mezzi vari: 

dalla presenza dei candidati nelle piazze, nei centri 

sociali, nei quartieri, come accadeva nella 

premodernità, all’uso di mailing list, forum, blog, siti web 

                                                             
43 “el desplaçament de la intel·ligència des de qui transmet a qui rep” 
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per stabilire un contatto diretto fra candidati ed elettori, 

fino alle sperimentazioni di e-government e e-

democracy di molte amministrazioni locali, che sempre 

più spesso chiedono feedback ai cittadini e cercano di 

coinvolgerli nei processi decisionali usando Internet e le 

reti civiche”44. 

 

La complexitat d’aquest model de campanya implica una màquina 

organitzativa extremadament articulada, centrada en la figura del 

líder i en el seu equip d’assessors especialitzats. Tot i la rigidesa 

de l’estructura de poder, gràcies a les possibilitats proporcionades 

per les TICs, es revitalitzen les xarxes perifèriques de voluntaris  

que poden realitzar tasques a nivell local seguint les directives d’un 

nucli operatiu central. Per tant, moltes de les activitats quotidianes 

que havien perdut pes amb les campanyes de massa de l’era 

moderna, com ara la distribució de material, la campanya porta a 

porta o la mobilització de seguidors, recuperen importància com en 

l’etapa pre-moderna. Com afirma també Norris (2000) les noves 

tecnologies creen formes de comunicació política que es 

posicionen entre l’activisme local de la premodernitat i les formes 

                                                             
44 “En la fase postmoderna es valoren el diàleg i la interacció amb els 

ciutadans en lloc de la seva manipulació unilateral i això es fa amb 

diferents mitjans: des de la presència dels candidats en els centres 

socials i als barris, com passava en la premodernitat, fins a l’ús de mailing 

lists, fòrums, blocs, pàgines web per tenir un contacte directe entre 

candidats i electors, fins a les experimentacions de e-government i e-

democracy de moltes administracions locals que cada dia més demanen 

feedback als ciutadans i intenten implicar-los en els processos de presa 

de decisions fent servir Internet i les xarxes cíviques.” 
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més passives que caracteritzen les campanyes televisives de 

l’època moderna. 

 

 

2.3 – Les conseqüències de la modernització 
 

A continuació es presenten algunes de les tendències que es 

poden observar al llarg de l’evolució de la comunicació política i 

electoral i que seran útils per entendre el temes abordats en el 

present treball. Tot i ser característiques imputades a la difusió dels 

mitjans de massa, sobretot de la televisió, es tracta de fenòmens 

interdependents entre ells que estan tots presents en cada una de 

les etapes analitzades amb nivells diferents d’intensitat.  

 

 

2.3.1 – Mediatització 

 
A partir dels anys '60, els mitjans de comunicació experimenten un 

progressiu creixement i difusió que els porta a afirmar-se com a 

indústria independent, governada per normes pròpies, afavorint el 

passatge des d’una mediated politics (Bennet i Entman, 2001) a 

una mediatizated politics. Amb el terme mediació es fa referència a 

un procés neutral en el qual els mitjans de comunicació són font de 

comunicació i canal d’intercanvi entre representants i representats. 

La vida política dels estats moderns ha de ser necessàriament 

mediada. En la societat contemporània, tot i la persistència 

d’alguns elements tradicional, com ara la propaganda porta a porta 

i la discussió entre ciutadans, algunes formes de participació 

política poden ser efectives només gràcies al suport dels mitjans 

de comunicació: l’intercanvi entre els inputs (les necessitats) dels 
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ciutadans i els outputs (les decisions) de la classe dirigent no 

podria tenir lloc d’altra forma. 

 

La mediatització, en canvi, va més enllà dels que són els requisits 

del sistema i indica un escenari on les necessitats dels mitjans de 

comunicació decideixen de quina manera la política és posada en 

escena pels polítics, representada pels mitjans i entesa pels 

ciutadans. La mediatització representa no només l'adaptació de la 

política a la lògica dels mitjans de comunicació sinó també la 

interiorització d’aquesta lògica. Es tracta d’un procés gradual, amb 

formes i intensitats diferents segons el context nacional, però 

inevitable a causa del caràcter de necessitat que els mitjans han 

adquirit a la societat contemporània: difonent-se ràpidament i amb 

un gran èxit han conquistat en la societat el paper d'agències de 

socialització al costat de, i sovint en lloc de, altres instituts 

tradicionals com església, escola i partits. Abans d'una 

mediatització de la política ve una mediatització de la societat 

sencera: els mitjans, sobretot els electrònics, van entrar a la 

política de la mateixa manera que van entrar a les cases.  

 

Segons McQuail (2001) els mitjans de comunicació de massa avui 

representen: 

• una font de poder, una eina primària de transmissió 

d'informacions indispensables per al funcionament de gairebé 

totes les institucions socials; 

• l'arena on tenen lloc molts dels esdeveniments de la vida 

pública nacional i internacional; 

• una important espai de definicions i imatges de la realitat 

social, per tant és el lloc on es construeixen, conserven i 

manifesten els canvis culturals i els valors de la societat i dels 
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seus grups;  

• la clau decisiva per obtenir fama i celebritat o, en general, 

visibilitat pública; 

• la font d'un sistema de significats per a l'esfera pública. 

Cap personatge o institució pública que vulgui tenir contacte amb 

els ciutadans pot ignorar les normes d’aquesta indústria que, de 

fet, és converteix en el tercer actor de l’esfera pública i política. 

 

El canvi de perspectiva fomenta la proactivitat dels partits. Com va 

afirmar Philip Gould, assessor del Labour Party amb Tony Blair: 

 

“In a campaign you must always seek to gain and keep 

momentum, or it will pass immediately to your 

opponent. Gaining momentum means dominating the 

news agenda, entering the cycle at the earliest possible 

time, and repeatedly re-entering it, with stories and 

initiatives that ensure that subsequent news coverage 

is set in your terms. It means anticipating and pre-

empting your opponent’s likely manouvres, giving them 

no room to breathe, keeping them on the defensive. It 

means defining the political debate in your terms”.45 

(1998: 24).  
                                                             
45 “Durant una campanya sempre has d’intentar aprofitar l’empenta del 

moment i mantenir-la o passarà immediatament al teu adversari. Aprofitar 

d’aquesta empenta significa dominar l’agenda de les notícies, entrar en el 

cicle al més aviat possible i tornar a entrar-hi cada cop, amb històries i 

iniciatives que assegurin que la cobertura mediàtica et sigui favorable. 

Això significa anticipar i anul·lar les possibles maniobres del teu 

competidor, no donar-li la possibilitat de respirar, fer que es quedin a la 

defensiva. Significa definir el debat polític segons les teves condicions.” 
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Qualsevol esdeveniment o activitat ha de ser organitzat amb 

l'objectiu de guanyar l'atenció dels mitjans de comunicació i 

programat de manera que encaixi amb la seva lògica pel que fa als 

temps, el lloc i la contextualització dels missatges i dels actors 

(Mazzoleni i Schulz, 1999).  

 

Aquesta tendència ha generat moltes preocupacions i els anàlisis 

al voltant de l’ús distorsionat dels mitjans de comunicació 

comencen amb Kurt i Gladys Lang (1966) que van ser els primers 

en suggerir una correlació entre el format informatiu de la televisió 

als Estats Units i la creixent desconfiança en les institucions, amb 

efectes sobretot entre l’audiència non intencional. Aquesta visió va 

ser reforçada en la era post Watergate per la teoria de la cultivació 

de Gerbner (Gerbner et al., 1982 i 1984) la qual veia no només en 

el telenotícies sinó també en els programes televisius 

d’entreteniment, carregats de frames negatius i conflictuals sobre 

la societat, les causes de l’expansió d’actituds coma ara cinisme, 

desafecció i alienació.  

 

En el context europeu, una esfera política colonitzada pels mitjans 

de comunicació (Meyer, 2002) va estar considerada símptoma del 

declivi del model polític liberal i aquest fenomen va acabar 

capgirant les preguntes al voltant de la neutralitat dels mitjans de 

comunicació en preguntes sobre la independència de la política i la 

societat (Strömbäck, 2008). La majoria de les inquietuds troben 

fonament en el fet que, a diferència de la política, la indústria 

mediàtica és un sistema “irresponsable”: si els partits han de rendir 

compte d’alguna manera davant dels ciutadans, els mitjans no 

tenen cap obligació semblant i per tant són una força incontrolable. 
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Tot i això, el problema darrera de les teories sobre el media 

malaise està en focalitzar excessivament l’atenció només sobre 

una cara de la medalla. Com afirma Blumler (1997), la qüestió 

central és la relació entre mitjans de comunicació i actors polítics. 

És la lluita pel control de l’agenda que ha rebaixat la qualitat del 

debat públic. Per una banda, aspectes de conflictes i excessiva 

atenció a la vida personal són les tècniques de storytelling que els 

mitjans prefereixen avui en dia per relatar la política. Per l’altra els 

polítics, a causa del xoc generat per la disminució de confiança en 

les institucions, es decanten per incorporar-se ells mateixos a 

aquestes tècniques, cap a un populisme mediàtic més noticiable i 

suposadament més proper als ciutadans.  

 

A banda d’això, diferents estudis demostren que el consum de 

mitjans de comunicació no necessàriament és causa d’apatia i 

desinterès (Norris 2000). Com ja s’ha afirmat, l’abundància 

informativa aportada per la multiplicació de canals de comunicació 

també genera ciutadans ben informats que poden prendre 

decisions polítiques de manera independent. Aquesta tendència 

s’ha reforçat amb l’arribada dels mitjans digitals: el nombre de 

ciutadans que fan servir Internet per buscar informacions polítiques 

està creixent (Howard, 2006), especialment entre els joves, i l’ús 

de pàgines web de campanya influència positivament tant la 

participació cívica com l’actitud dels usuaris cap als candidats i als 

partits (Park i Perry, 2008). 

 

 

2.3.2 - Professionalització  

 

La professionalització en el seu complex pot ser considerada com  
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“a gradual shift from electioneering as essentially a 

localist, largely amateur, part-time affair directed at 

party loyalists to the permanent campaign of today that 

is personified by a focus on slick presentation, the 

prominent role of campaign consultants, and an 

emphasis on marketing of image and campaign 

issues”46 (Farrel i al, 2001) 

 

Abans de la difusió massiva de la televisió, els missatges polítics 

tenien una fort component ideològica i es transmetien als ciutadans 

sobretot a través dels partits i de les associacions de categoria. 

Una primera definició de professional de la política és aquella 

donada per Max Weber (1977) d’una persona que “viu per la 

política i de la política”. Es tracta d’un arquetip d’assalariat al servei 

de la política, generalment representat pel funcionari, una figura 

pròpia dels partits de massa del segle XX que avui en dia està 

progressivament desapareixent a causa de les transformacions en 

el si de l’esfera pública i política. 

 

Tot i això, és només amb la difusió dels mitjans de massa i el 

naixement d’una audiència nacional que els partits, en l’intent de 

perseguir el nou electorat, mouen cap a un model catch-all, que 

deixa de centrar-se en els afiliats, té una estructura més flexible i 

alhora resulta més dèbil perquè condicionat per grups d’interessos. 
                                                             
46 “Un desplaçament gradual des de la campanya com a activitat local, 

feta per aficionats a mitja jornada i adreçada als seguidors d’un partit fins 

a la campanya permanent d’avui en dia que està caracteritzada per 

presentacions professionals, la importància dels assessors de campanya i 

l’èmfasi en el marketing de la imatge i dels elements de campanya.” 
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L’únic objectiu d’aquest “partit professional-electoral” (Panebianco, 

1982) és col·leccionar vots el dia de les eleccions, per tant 

necessitarà una nova generació de professionals, no 

compromesos políticament i més familiaritzat amb conceptes 

derivats de la comunicació d’empresa. 

 

La postmodernitat introdueix una nova variable en la competició 

política: de la mateixa manera que el consumidor crític i global de 

serveis, el ciutadà en transforma en el votant laic i cínic que posa 

en discussió les institucions públiques i els actors polítics (Lilleker i 

Lee-Marshment, 2005). És en aquest moment que la 

professionalització arriba a la seva etapa de maduresa i correspon 

amb la integració d’experts de sondejos, assessors d’imatge i en la 

rutinització de les relacions amb els mitjans de comunicació. 

Polítics, partits i institucions públiques responen a la proliferació de 

realitats socials fent servir les tècniques del marketing social per 

enviar missatges més personalitzats i adoptant estratègies de 

branding per posicionar-se dins de l’esfera pública.  

 

De la mateixa manera que les campanyes comercials, la 

comunicació política no es pot permetre pauses perquè necessita 

ajuntar al voltant d’una proposta grups diferents de ciutadans i per 

tant els missatges han de ser emesos sense solució de continuïtat. 

La campanya permanent neix de la necessitat de conservar una 

base de seguidors no només en temporada electoral sinó també 

durant les fases de govern (o oposició, segons el partit).  

 

Professionalització, campanya permanent i mediatització són tres 

fenòmens fortament relacionats entre ells: els partits, per reforçar 

el suport de l’electorat adopten un to de campanya també fora de 
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la temporada i, amb la intenció de guanyar la constant atenció dels 

mitjans de comunicació, organitzen i posen en escena qualsevol 

esdeveniment polític en funció de la seva representació mediàtica. 

Les tres tendències indiquen que el domini del llenguatge dels 

mitjans de comunicació és la condicio sine qua non per moure’s 

amb èxit en l’arena pública i política i que, avui en dia, amb el 

desenvolupament de les TIC han guanyat importància també els 

coneixements tècnics. El naixement de la “república electrònica” 

(Grossman 1995) va de fet obrir un nou capítol en la comunicació 

política: per un costat, Internet redueix les distàncies entre 

governants i governats; per l’altre, la comunicació mediada 

necessita recursos i coneixements específics per poder resultar 

eficaç i per tant, com veurem més endavant, hi ha recercadors que 

afirmen que l’increment de la sofisticació de la comunicació podria 

produir desequilibris entre els diferents actors de l’esfera pública. 

 

Pel que fa a l’estructura interna de les formacions polítiques, es 

registra un increment del poder de la component “parlamentària”, 

sobretot d’aquella més propera al líder, i per tant els partits es 

transformen en màquines de campanya. Si en l’era premoderna els 

processos decisoris havien de passar i ser elaborats 

necessàriament per tots els nivells dels partits, avui en dia els 

consultors arriben a prendre decisions organitzatives i 

estratègiques fonamentals (Mancini, 1999). Aquest model té arrels 

en particular als Estats Units mentre als països europeus aquesta 

presa de poder està limitada a la campanya electoral. En relació a 

aquestes diferències de sistema, Marco Cacciotto (2001) parla de 

perspectiva estratègica i perspectiva residual. En la primera, els 

assessors són una eina clau en la programació estratègica i el 

candidat delega el control sobre la comunicació; en la segona, en 



 

 66 

canvi, el rol del professional es limita a aportacions concretes, 

sobre tot durant la campanya i els partits segueixen reservant a si 

mateixos una gran part de l’elaboració de l’estratègia comunicativa. 

 

 
2.3.3 – El nou discurs electoral 

 
La massiva difusió de nous instruments i noves professionalitats 

afecta també la construcció i els continguts dels missatges polítics. 

El mateix Habermas (1982) observa que l’arribada dels mitjans de 

comunicació de massa va marcar la decadència de l’esfera pública 

ja que va transformar el debat públic en un blanc per a estratègies 

de marketing, deixant poc o gens espai per a l’argumentació 

racional. El passatge cap a la modernitat suposa, per la 

comunicació política en general i per les campanyes electorals en 

particular, el desenvolupament de tres tendències principals a 

nivell de discurs, totes relacionades amb la debilitació dels partit i 

el reforçament de la lògica dels mitjans de comunicació: 

 

La primera és la personalització, la tendència més coneguda i més 

evident de la modernització de les campanyes que pot ser 

interpretada des de dos punts de vista diferents.  

 

Segons el primer, la personalització coincideix amb l’atenció de les 

campanyes cap a personatges telegènics i hàbils en la dialèctica 

que millor s’adapten a la cobertura mediàtica (Swanson i Mancini, 

1996). La figura carismàtica del líder substitueix les relacions 

simbòliques entre partits i electors de l’època premoderna; el 

personatge polític és construït a partir de les seves peculiaritats 
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personals més que com a representant d'un partit i d'una ideologia 

i per això lidera, gràcies a la seva personalitat, tot el procés polític. 

Segons Pasquino (1990: 207-208) “això que el candidat diu és més 

important que el programa del seu partit”. N’és una prova la 

creixent importància assumida pels debats cara a cara a la 

televisió. El primer va ser aquell entre John F. Kennedy i Richard 

Nixon durant la campanya presidencial de 1960 a Estats Units. 

Mentre Kennedy va adaptar-se amb naturalesa a la càmera, Nixon 

en canvi no va saber gestionar el nou format. Druckman (2003) 

reporta que un dels executius de la televisió va comentar que 

Nixon looked like death. Com observa MacAllister (2007) és també 

una pràctica habitual anomenar els governs pel nom dels seus 

líders, sobretot si aquest va guanyar més d’una elecció. En són els 

primers exemples Margaret Thatcher al Regne Unit i Ronald 

Reagan a Estats Units, dues figures dotades d’un carisma que van 

eclipsar el respectius partits.  

 

En tot cas, és una inclinació que s’ha anat difonent ràpidament des 

dels sistemes presidencials i fortament bipartítics als sistemes 

parlamentaris i multipartítics. La liderització del discurs polític 

afecta tota l'estructura dels partits i del sistema de la representació. 

L’atenció cap a factors non ideològics provoca l’absència 

d’elements d’identificació comunitària amb conseqüències 

negatives sobre l’estructura dels militants que posen en crisi el rol 

del partits com a entitats de massa a causa de la pèrdua de 

membres. A banda d’això, els nous mecanismes de reclutament de 

la classe política debiliten i posen en qüestió des d’un punt de vista 

qualitatiu tot el sistema de selecció i formació dels futurs 

governants, apostant sobre estrelles nacionals més aviat que 

sobre candidats arrelats al territori (McAllister, 1996), amb un 
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impacte negatiu sobre la participació electoral (Flickinger i Studlar, 

2007; Gray i Caul, 2000; Wattenberg, 2002).  

 

Segons un altre punt de vista, amb el desenvolupament de 

campanyes personalitzades dins d’un context electoral fragmentat, 

els partits maximitzen les possibilitats d’obtenir el suport 

momentani de l’electorat gràcies a l’ús de tècniques de marketing 

emocional. Si les preferències dels votants depenen de la relació 

que el líder construeix amb ells, la identificació amb aquest ha de 

prevaldre sobre els continguts més ideològics del programa 

electoral. Les campanyes per tant comencen a seguir el líder en 

qualsevol moment de la seva jornada, des de l’esmorzar fins als 

moments de relax en família: es fa pública la seva vida privada 

(Vergeer et al, 2011) amb l’objectiu d’humanitzar el candidat i crear 

una relació fort amb l’audiència per reduir la distància psicològica 

entre els polítics i els ciutadans (Caprara et al., 1999).  

 

En ambdós casos, el límit fonamental de la personalització de les 

campanyes resideix en la seva transitorietat: aquesta estratègia de 

comunicació, de fet, només construeix un consens fràgil que pot 

restar vots al partit en el moment en què el seu líder perdi 

l’empenta de ser una novetat o bé es facin públiques 

característiques seves que en principi s’havien amagat. Sobretot 

en el context de democràcies joves, aquesta fluctuació continua 

pot impedir el desenvolupament d’un sistema electoral sòlid i per 

tant exposat a l’amenaça del populisme. 

 

La segona és la predominança de la meta-comunicació. Al voltant 

dels anys ’70 els mitjans de comunicació comencen a 

experimentar una “revolució silenciosa” (Patterson, 1994) que 
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porta la cobertura mediàtica a deixar de banda els elements més 

ideològics dels partits per afavorir històries relacionades amb els 

aspectes més estratègics de les campanyes (Jamieson, 1992; 

Johnson et al., 1996), com ara els sondejos i els comentaris dels 

candidats sobre els resultats (Cappella i Jamieson, 1997), els 

diferents estils de campanya o la crònica dels mítings, i a utilitzar 

fins i tot un nou llenguatge com si es tractés d’un camp de batalla 

durant una guerra. Els partits per obtenir una cobertura favorable i 

arribar al públic dels mitjans de comunicació han d’adaptar-se al 

nou estil. Esser et al. (2001) observen que amb la integració dels 

assessors de comunicació a les campanyes en la segona meitat 

dels anys ’80, els missatges electorals comencen a evitar 

referències ideològiques o posicions i temàtiques que puguin 

resultar impopulars (efecte d’agenda building).  

 

En poques paraules, la meta-comunicació és la campanya que 

parla de si mateixa i per tant els partits, en lloc de discutir 

propostes polítiques, es limiten a promoure el relat dels actes 

oficials, preparats en els mínims detalls per ser media events 

(Dayan i Katz, 1992)47, la repetició d’eslògans (efecte sound bite), 

els comentaris sobre els resultats de sondejos i qualsevol altre 

tòpic relacionat amb el dia a dia de l’agenda de campanya. 

 

La tercera és la negativitat de la campanya: en una arena pública 

conflictiva i dominada pels mitjans de comunicació, la campanya 

                                                             
47 Segons Dayan i Katz (1992) un media event és un acte que pot ser 

transmès en directe o diferit pels mitjans de comunicació, organitzat per 

una entitat que no sigui un mitjà de comunicació, amb valor simbòlic, 

planificat i centrat sobre un únic subjecte, sigui individual o col·lectiu. 
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es torna una horse race on la dialèctica és reemplaçada pel 

descrèdit de l’oponent. L’objectiu de la campanya negativa és 

atreure vots enfocant els missatges sobre aspectes en el qual 

l’adversari és dèbil i per tant pot resultar més fàcil i efectiu atreure 

l’atenció i convèncer un electorat cínic i fragmentat recorrent a 

amenaces i por col·lectives que no pas a través d’argumentacions 

positives (Bennett, 2003: 148).  

 

Un dels primers i més coneguts exemples és Daisy Girl48, un 

anunci de la campanya de Lyndon B. Johnson de 1964 que 

retratava el seu oponent republicà Barry Goldwater com promotor 

d’una guerra nuclear. A l’anunci, una nena petita arrenca pètals 

d’una margarida i compta. De sobte a la veu de la nena es 

superposa aquella d’un home que comença un compte enrere fins 

al zero i els ulls de la nena s’omplen de la imatge d’una explosió 

atòmica i la veu del President Johnson diu "These are the stakes, 

to make a world in which all of God’s children can live, or to go into 

the dark. We must either love each other, or we must die."49 

 

Segons Swanson i Mancini (1996) la dramatització de la discussió 

per part dels partits sovint és el resultat de la lluita entre aquests i 

els mitjans de comunicació pel control de l’agenda i un reflex de la 

inclinació dels periodistes a focalitzar la seva atenció a les 

estratègies i a les patinades dels actors polítics: 

 

                                                             
48 https://www.youtube.com/watch?v=uO0R4k1tVMs 
49 “Aquesta és l’aposta, fer un món en el qual tots els fills de Déu puguin 

viure, o precipitar en la foscor. Ens hem estimar els uns als altres, o 

morirem.” 
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“In a spiralling fashion, politicians adapt their conduct to 

the requirements of media, which respond by 

unmasking politicians’ strategies, which in turn leads 

politicians to develop even more compelling and 

sophisticated media strategies, which prompts further 

reaction from journalists, and so on.”50 (Swanson i 

Mancini, 1996: 273) 

 

Generalment, aquesta tendència afavoreix la figura del outsider, el 

líder nou que no pateix dels defectes del polítics amb més 

experiència i per tant juntament amb la personalització fomenta 

l’enllistament de personatges externs a la política amb les 

conseqüències ja mencionades. 

 

De la mateixa manera que la mediatització i la professionalització 

aquestes tendències van difondre’s per primer cop en el context 

nord-americà i Swanson i Mancini (1996) s’hi van referir amb 

l’etiqueta d’americanització. En tot cas els mateixos autor 

reconeixen que es tracta més aviat d’un canvi que interessa tots 

els sistemes democràtics occidentals, afectats per la pèrdua de 

sacralitat de la política que porta a la reestructuració dels 

dispositius simbòlics i expressius de la representativitat. En la 

època del infotainment, cap polítics en cap país pot comunicar 

eficaçment sense modular el seu missatge sobre els esquemes 
                                                             
50 “Com en una espiral, els polítics adapten la seva conducta a les 

necessitats dels mitjans, que reaccionen revelant les estratègies dels 

partits, que successivament desenvolupen estratègies encara més 

convincents i sofisticades, que sol·liciten noves reaccions dels 

periodistes, etcètera” 
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lingüístics preferits per la comunicació i la cultura de massa. 

 

 

2.4 - La política més enllà dels partits 

 
El context en què s'emmarca l'evolució de les campanyes 

electorals en les democràcies occidentals destaca per la 

disminució de la participació electoral, començada a partir dels 

anys ’60 (Flickinger i Studlar, 2007; Gray i Caul, 2000; Wattenberg, 

2002). De la mateixa manera que els productes de consum i 

serveis, els partits es troben a lidiar amb una augmentada 

competitivitat i a moure’s dins d’un nou horitzó d’expectatives, molt 

més segmentat. La debilitat dels lligams ideològics fomenta 

l’actitud a dissentir críticament però també a abandonar la política 

fins al punt que, avui en dia, un dels objectius de les campanyes és 

impulsar l’assistència a les urnes. 

 

El marketing polític ha estat assenyalat sovint com el responsable 

del creixement d’un sentiment de cinisme polític. Tanmateix, tot i 

que en puguin ser part activa, la pèrdua de credibilitat dels partits 

no pot ser atribuïda només a l'increment de l'ús dels mitjans de 

comunicació. Aquesta atmosfera de desafecció difusa ha de ser 

considerada sobretot com la conseqüència de la inhabilitat del 

sistema polític en donar respostes a les expectatives del ciutadans. 

La crisi econòmica, l'atur, la reducció de l'estat del benestar i 

l'agreujament de les divisions socials són importants elements a 

considerar.  

 

L'abandó dels canals tradicionals de participació política s'ha de 
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veure com la resposta de les persones a les actuals formes de 

gestió de la res publica. Alhora, el desencant cap als mecanisme 

de la democràcia representativa no implica necessàriament una 

resposta passiva dels ciutadans que sovint semblen estar tamisant 

i interpretant activament i críticament totes les informacions que 

reben. Si bé els partits vagin perdent el seu rol de catalitzadors de 

la participació política, no significa que les persones estiguin 

renunciant a la política tout court (Bentivegna, 2006). Com observa 

també Dahlgren:  

 

“[…] if we look beyond formal electoral politics, we can 

see various signs that suggest that many people have 

not abandoned engagement with politics, but rather 

have refocused their political attention outside the 

parliamentarian systems”51. (Dahlgren 2001: 44) 

 

Els ciutadans prefereixen recórrer a formes de participació no 

convencional perquè aquelles ofertes per les institucions no 

compleixen amb les seves expectatives (Innerarity, 2002: 11) i per 

tant assistim  a un increment de la participació dins de les petites 

comunitats, de recollides de firmes per suportar peticions, de 

manifestacions i boicots (Dalton, 1996). Bennett defineix aquesta 

tendència com el sorgiment de la lifestyle politics (Bennett, 1998 i 

2003), una nova manera de fer política caracteritzada per una 

actitud més personalitzada i menys ideològica.  

                                                             
51 “Si mirem més enllà del la política electoral formal, podem veure 

diferents senyals que suggereixen que moltes persones no han 

abandonat el compromís polític, sinó que han reajustat la seva atenció 

política fora del sistema parlamentari.” 
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“Individuals whose meaning system cohere narrowly 

around personal lifestyles, immediate relationships and 

material values, often find government and 

conventionally organised politics distant and hard to 

engage. […] Yet when our political lens moves out 

beyond government, we find new forms of political 

expression taking shape that often channel individual 

identifications into surprisingly large-scale activities – 

such as community service, politically motivated 

consumer choices and anti-globalisation protests”52. 

Bennett (2003: 139)  

 

Aquesta tendència no sorprèn si la interpretem dins del quadre 

social general. Com ja s’ha comentat, l’abundància d’informació 

política fa sí que els votants puguin emancipar-se de les 

tradicionals institucions polítiques i convertir-se en self-mobilized 

citizens (Dalton, 1996), formar les seves opinions amb 

independència de les posicions dels partits i manifestar-les a 

través de formes d’accions non convencionals. Els moviments 

socials, les associacions pels drets civils o la defensa del medi 

ambient i altres singles issues grups ens indiquen que la política 

                                                             
52 “Persones amb un sistema de significats cohesionat al voltant d’estils 

de vida personals, relacions directes i valors materials, sovint troben que 

els governs i la política convencional quedin lluny i sigui difícil participar-

hi. [...] Nogensmenys, si movem la nostra mirada més enllà dels governs, 

podem veure que s’estan formant noves formes d’expressió política que 

canalitzen la identificació personal en activitats d’abast sorprenentment 

llarg – com ara serveis a la comunitat, consumidors que prenen decisions 

políticament motivades i protestes contra la globalització.” 
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s’està materialitzant en altres àmbits i contextos, fora de les arenes 

habituals, i es manifesta a través d'accions basades en estils de 

vida i en la construcció de la identitat personal que reelaboren 

entorns tradicionals, com ara la família o la comunitat local, creant 

noves formes de sociabilitat (Giddens, 1990).  

 

Una ciutadania fragmentada produeix una multiplicitat de prioritat 

temàtiques i parlar d'esfera pública al singular avui en dia perd el 

significat que podia tenir en la societat de massa (Dahlgren, 2001). 

A més, les noves tecnologies de la informació ajuden a eixamplar 

els límits de l'esfera pública oferint accés a una gran varietat de 

fonts d'informació: segons Hill i Hughes (1998), tot i que la recerca 

d'informació política no sigui una de les principals finalitat d'ús de la 

xarxa, el 20% de les pàgines web relacionades amb temes polítics 

visitades pels usuaris recau fora de l'espectre de la política 

mainstream. 

 

L’activisme en xarxa representa una modalitat de participació molt 

diferent si el comparem amb activitats més tradicionals i ha generat 

opinions heterogènies al seu voltant. Segons els tecno-entusiastes, 

Internet redueix les barreres a la participació, anivella d’alguna 

manera les diferències econòmiques i obre noves oportunitats de 

discussió, informació i interacció. Encara que estigui en la seva 

adolescència, la xarxa està demostrant de tenir el potencial per 

reduir el cost de les comunicacions, maximitzant la velocitat, 

allargant el radi d’acció i eliminant les distàncies. Comparat amb 

ràdio, televisió i premsa, mitjans controlats per editors i inversors, 

la xarxa proporciona una gama virtualment il·limitada de modalitats 

de comunicacions amb un impacte limitat de formes de censura i 

control: one-to-one (email), one-to-many (llocs web personals), 
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many-to-one (sondejos en línia) i, sobretot, many-to-many (xats i 

fòrums). Com va observar Howard Rheingold (2002), els mitjans 

digitals tenen la capacitat de transformar dumb mobs de persones 

apàtiques i passives en smart mobs de ciutadans socialment 

actius, amb efectes positius sobre la qualitat de l’esfera pública.  

 

En canvi, una perspectiva més escèptica suggereix que la xarxa 

reforçarà les desigualtat que ja afecten l’esfera pública, fins i tot 

agreujant les diferències entre aquells que tenen accés a la 

tecnologia i aquells no en tenen. Tot i el potencial de les 

innovacions tecnològiques, interessos i poders tradicionals tenen la 

capacitat de reafirmar el control també en l’esfera política virtual, 

de la mateixa manera que les corporacions multinacional dominen 

l’esfera del comerç en línia (McChesney, 1999). A més, la difusió 

de les noves tecnologies podria acabar exacerbant la bretxa entre 

nord i sud del món en la lluita per l’accés a les informacions, 

deixant els països més pobres fora de la comunitat global.  

 

Sense voler caure en les sirenes de les visions més utòpiques ni 

en aquelles dels pessimistes, és necessari reconèixer que els 

moviments socials dels últims 20 anys són unes de les poques 

respostes a aquell fenomen que Giddens (1999) ha anomenat 

“paradoxa de la democràcia” i que consisteix en la difusió al llarg 

del món d’aquesta forma de govern i, alhora, en el declivi de la 

seva legitimació en aquells països amb una més llarga tradició 

democràtica. No és un cas que el segle XX, el segle del auge i de 

la progressiva crisi de la democràcia, es tanqui amb les protestes 

en contra de la World Trade Organitzation a Seattle,  l’any 1999. 

Va ser aquell el primer brot d’una sèrie de moviments socials que 

van posar i segueixen posant en discussió les formes tradicionals 
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de participació, introduint en l’arena pública noves temàtiques, 

noves formes d’organització i d’acció i nous canals de 

comunicació. En són l’exemple més conegut les revoltes que van 

tenir lloc al nord Àfrica entre 2010 i 2011, l’anomenada Primavera 

Àrab. Especialment en el cas de Tunísia i Egipte (fins a les 

dimissions de Mubarak el febrer 2011), blogs i xarxes socials no 

només van mostrar al món allò que estava passant sinó que van 

ser utilitzats com a eina de mobilització amb un paper important en 

l’organització de les protestes. En poques paraules,  

 

“los medios digitales pusieron una cara humana a la 

opresión y ayudaron a convertir frustraciones 

individuales y locales en un movimiento estructurado 

que bien sabía cuáles eran las dificultades y las 

oportunidades de acción” (Di Bonito, 2014: 347 ). 

 

L’interès de la recerca proposada està en analitzar de quina 

manera els partits polítics, alhora responsables i víctimes de la 

deslegitimació del sistema polític, estan reaccionant a les noves 

exigències de la societat. Abans d’exposar la proposta 

metodològica que serà aplicada a l’anàlisi de l’entorn electoral 

català de 2010 i 2012, en el següent capítol es farà un quadre de 

l’estat de la qüestió de la recerca sobre l’ús de les noves 

tecnologies durant les campanyes electorals. 

 

Els estudis que es presentaran a continuació demostren que el 

model centralitzat de difusió de missatges generalistes, 

unidireccionals i repetitius deixa pas a una comunicació 

descentralitzada dirigida a receptors específics, a la interacció i al 

control per part de l’usuari. La comunicació política sembla haver 
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arribat a una fase de maturitat, gràcies a la superació del 

paradigma de la persuasió electoral i l’orientació cap als 

mecanismes de influència sobre “les cognicions, els sentiments i 

les decisions electorals del públic” (Nimmo i Swanson, 1990: 9). 

Les noves campanyes electorals estan orientades a desenvolupar 

un sentiment de comunitat, els usuaris necessiten sentir-se part 

d’un projecte més gran amb què s’identifiquin i per a què vulguin 

cooperar amb altres persones. 

 

La integració d’eines en línia a la campanya electoral permet als 

ciutadans activar-se autònomament a nivell local i redueix el cost 

de la campanya. Al mateix temps facilita el control sobre el flux 

informatiu i l’optimització dels objectius i dels recursos en temps 

real, maximitzant la coordinació i l’eficàcia dels esforços individuals 

locals.  

 

Un aspecte molt important a considerar és que no es pot confiar 

només en les potencialitats de les tecnologies: els mitjans de 

comunicació, com qualsevol altre sector, estan sotmesos a les lleis 

del mercat. Si la xarxa serà un altre canal de comunicació per als 

qui ja tenen el poder, no farà res més que reforçar el status quo 

existent. S’ha de considerar que la societat en xarxa està feta de 

connexions i desconnexions, connexions d’allò que interessa 

connectar i desconnexions d’allò que, segons el punt de vista 

dominant, no fa falta connectar.  

 

Un altre tret que és necessari aclarir és que, en aquestes pàgines, 

els nous mecanismes de democràcia digital o electrònica 

s’entenen de la següent manera: 
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“a collection of attempts to practise democracy without 

the limits of time, space and other physical conditions, 

using ICT or CMC instead, as an addition, not a 

replacement for traditional analogue political practices”53 

(Hacker i van Dijk, 2000:1).  

 

El que es proposa és doncs un model que veu la integració de 

llocs i mitjans diferents i el sorgiment d’una realitat barrejada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 “Una sèrie d’intents de practicar la democràcia sense límits de temps, 

espai i altres barreres físiques, fent servir les TIC o la CMO com a una 

eina addicional i no substitutiva de les tradicionals pràctiques polítiques 

analògiques”. Per CMO s’entén Comunicació Mediata per Ordenador des 

de l’anglès CMC (Computer Mediated Communication). 
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3.1 – La difusió de les noves tecnologies a les 
campanyes electorals 

 

Els partits van començar a utilitzar les campanyes on line a partir 

de mitjans de la dècada dels ’90. En aquests primers anys encara 

no hi havia una visió clara de quin fos el paper que jugaria Internet 

i no existien estratègies ben definides pel que fa al seu ús. En 

general, les pàgines web d’aquesta època eren més aviat 

estàtiques i es limitaven a reproduir en línia els continguts de la 

campanya tradicional, fins i tot sense cap mena de treball d’edició 

(Hall, 1997). L’instrument “no tradicional” més utilitzat era el correu 

electrònic, que permetia arribar a un gran nombre de persones de 

manera ràpida i econòmica. 

 

Els primers experiments de campanya en línia van ser en les 

eleccions presidencials d’Estats Units els anys 1992 i el 1996. Al 

Regne Unit, les eleccions generals de 1997 van ser les primeres 

marcades per l’ús de les TIC (Ward i Gibson, 1998) i al voltant 

d’aquests anys s’observa el mateix fenomen tant a la resta de 

països europeus (Gibson, Nixon i Ward, 2003; Tops, Voerman and 

Boogers, 2000; Gibson et al. 2000; Cunha et al., 2003; Voerman, 

1999) com a Austràlia i Nova Zelanda (Roper, 1999; Gibson i 

Ward, 2002). Tot i aquesta difusió a nivell mundial de les 

tecnologies digitals, les primeres experiències significatives són les 

dels Estats Units: el sistema estatal federalista i presidencialista va 

demostrar-se més receptiu cap a tecnologies digitals i noves 

maneres de fer campanya, gràcies a la seva estructura multinivell i 

a la presència d’un elevat nombre de subjectes independents 

(Ward i Gibson, 2009). 
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Bimber i Davis (2003) situen a l’any 2000 el punt d’inflexió a partir 

del qual les campanyes electorals nord-americanes comencen a 

passar necessàriament per Internet, donant el tret de sortida a una 

nova modalitat d’interacció entre candidats i votants. Durant la 

campanya presidencial del 2000, gairebé el 75% dels candidats al 

Senat i el 55% dels aspirants parlamentaris van tenir una pàgina 

web. El 1996 els percentatges van rondar, respectivament, el 50% 

i el 16%. Com suggereixen els autors, una dada important a 

assenyalar és que, paral·lelament al creixement dels missatges en 

línia dels candidats, va augmentar també l’audiència potencial 

d’aquests missatges: al 2000 més de la meitat dels ciutadans 

estava connectada i gastava una quantitat considerable del seu 

temps “navegant”. Segons una enquesta del Democracy Online 

Project54, a l’any 2000 gairebé una tercera part dels americans va 

buscar informació relacionada amb la campanya electoral a la 

xarxa. Trencant la tendència de les pàgines web electorals a 

reproduir els tríptics de paper, Al Gore va estrenar la primera 

pàgina en la qual els usuaris podien fer preguntes sobre el 

programa electoral durant la campanya per les primàries 

democràtiques del 2000. El desenvolupament de les campanyes 

on line va rebre una empenta més també gràcies a la decisió de la 

Comissió Electoral Federal d’autoritzar, al 1999, el recaptament de 

diners en línia: només durant les primàries, Al Gore va rebre un 

total de 2.7 milions de dòlars i Bush 1.6 milions de dòlars (Bimber i 

Davis, 2003:39).  

                                                             
54 The Democracy Online Project, “Post-Election 2000 Survey on the 

Internet Use for Civics and Politics”, December 4, 2000 

http://democracyonline.org/databank7dec2000survey.shtml (citat en 

Bimber i Davis, 2003: 4) 
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Fora dels EE.UU., el sudcoreà Roh Moo-Hyun el 2002 va guanyar 

les eleccions presidencials després d’una campanya 

majoritàriament en línia (Chung, 2003). A partir de la xarxa 

Nosamo, que assegurava una continua comunicació amb els 

seguidors, Roh va difondre el seu perfil públic gràcies a un ús 

massiu del correu electrònic i d’Internet. Decisiu va ser també el 

suport del diari en línia OhMyNews, molt conegut a Corea del Sud, 

sobretot entre els més joves.  

 

A partir de 2003, cap estratègia electoral podia evitar la presència 

a la xarxa o ignorar la força amb la qual s’anava imposant el nou 

fenomen dels anomenats social media. Howard Dean, un candidat 

a les primàries democràtiques dels Estats Units, va fer servir una 

xarxa social per mobilitzar els seus seguidors. Gràcies al Meetup55 

un primer grup de 300 simpatitzants auto-organitzats s’havia 

convertit en un dels eixos més importants de promoció de Dean. 

En pocs mesos, els seus seguidors en línia van arribar a ser 

140.000: va ser la primera vegada que “un candidat va perdre, 

però la seva campanya va guanyar” (Trippi, 2008: xvii).  

 

En la mateixa època, a Europa, en canvi, sistemes electorals no 

presidencials van afavorir l’adopció d’un nou estil de campanya 

més centrat en els partits que en els candidats (Gibson, Nixon i 

Ward, 2003). Tot i això al Regne Unit va haver-hi una clara 

evolució de l’estil comunicatiu cap a les tècniques del màrqueting 

                                                             
55 Meetup és una xarxa social que facilita la trobada de persones 

provinents des de qualsevol indret del món. Meetup permet als seus 

usuaris de fer-se membres de grups basats en interessos comuns com 

ara la política, els llibres, la música, etc. http://www.meetup.com 
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directe, amb els partits que van demostrar un fort interès en 

atreure subscriptors per a les seves llistes de distribució. A les 

eleccions de 2001, els laboristes van fer servir fins i tot els sms per 

mobilitzar a les urnes els ciutadans el dia de la votació (Ward i 

Gibson, 1998 i 2003) i el llavors cap de campanya va afirmar en 

una entrevista que les campanyes centralitzades estaven perdent 

significat i que els partits havien de buscar una manera per 

comunicar directament amb els ciutadans56. A països com ara 

Dinamarca, Suècia i Noruega, els partits, tot i no tenir un gran 

interès per les eines més actives de campanya en línia, ja 

comptaven amb una presència consolidada a la xarxa gràcies a la 

ràpida difusió que Internet va tenir als països de l’Europa del nord 

des dels anys ’90 (Löfgren, 2000; Pedersen i Saglie, 2005).  

 

Un altre moment simbòlic al llarg de l’evolució de les campanyes 

electorals se situa al gener 2007, quan Barack Obama i John 

Edwards van anunciar les seves candidatures a les primàries 

democràtiques a través d’un vídeo penjat a YouTube. La cursa 

presidencial de Barak Obama el 2008 va marcar el moment de 

maduresa de les campanyes en línia i va passar a la història per 

ser la primera en tenir el seu punt de força a les xarxes socials. Un 

estudi del Pew Internet and American Life Project (2009)  

assenyala que gairebé el 55% de la població va fer servir internet 

per buscar informació o participar en la campanya electoral. En 

primer lloc, el candidat va estar present a totes les xarxes socials 

més conegudes. El 4 de novembre de 2008, el dia de les 

eleccions, Obama tenia 2.397.253 amics al Facebook i 833.161 al 

                                                             
56 <Politics must change or die, says minister> (The Guardian, 8 febrer 

2002) http://www.theguardian.com/uk/2002/feb/08/politics.labour  
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MySpace; 125.639 seguidors al Twitter; a YouTube eren 104.454 

els vídeos relacionats amb un nombre de visitants de 899 milions 

(Montero, 2009). En segon lloc, Obama va tenir la seva pròpia 

xarxa social, My Barack Obama (MyBO), desenvolupada pel co-

fundador de Facebook Chris Hughes, que per un costat 

proporcionava als voluntaris eines per fer campanya 

autònomament i per l'altre permetia a l'equip de campanya verificar 

la feina dels usuaris, motivar-los i animar-los a seguir amb les 

tasques de mobilització a favor del candidat democràtic. MyBO, va 

ser estructurat exactament segons el model Facebook: els usuaris 

podien crear la seva pàgina personal, contactar amb altres 

membres, fer circular informacions, organitzar-se en grups segons 

criteris geogràfics o temàtics, descarregar el material informatiu per 

fer-ne difusió. Els ciutadans registrats van ser 100.000, el lloc web 

va recopilar més de 1.400.000 adreces de correu electrònic, es van 

escriure més de 50.000 entrades de bloc i es van publicar uns 

20.000 esdeveniments (Montero, 2009). Pel que fa a la recaptació 

de fons, es van aconseguir més de 800 milions de dòlars gràcies 

als petits donatius. 

 

A Europa, com en el cas de les pàgines web, l’impacte dels social 

media va ser molt més fraccionat i diluït en el temps. Al Regne 

Unit, durant les eleccions generals de 2005, alguns parlamentaris 

van utilitzar la xarxa per arribar als simpatitzants que es quedaven 

al marge de les estructures tradicionals de partit (Jackson, 2004), 

sobre tot mitjançant llistes de distribució. Només una petita 

minoria, prop de 50 parlamentaris, va fer servir eines més 

avançades com ara els blocs (Kimber, 2005), marcant una gran 

diferència amb la campanya nord-americana. A partir d’aquestes 

eleccions, va començar a difondre’s la moda de les xarxes socials i 
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els polítics van experimentar per primera vegada amb Youtube, 

MySpace o Facebook. Fins i tot el llavors ministre pel Medi 

Ambient, David Miliband, va començar a escriure el seu propi bloc. 

El líder del Labour Party, Tony Blair, va impulsar una renovació en 

el si del seu partit i el resultat va ser la creació de la Labour 

Supporters Networks57, una llista de distribució dirigida a seguidors 

no afiliats, i de la MpURL Memebersnet58, una xarxa social que 

proporcionava a cada membre del partit un bloc i a cada agrupació 

un fòrum territorial en línia relacionat amb altres fòrums de política 

general. Mentrestant, el nou líder del Conservative Party, David 

Cameron, va ser el primer polític mainstream en fer ús de vídeos 

virals a través del seu videobloc Webcameron59. Al 2007, tots els 

aspirants al càrrec de líder del Labour Party ja feien servir les 

plataformes web 2.0 com ara Facebook i MySpace (Anstead i 

Chadwick, 2009). 

 

A França, Ségolène Royal va emprar Internet ja a partir de les 

primàries del Parti Socialiste per a les eleccions de 2007 obrint un 

espai, Désirs d’avenir60, on militants i simpatitzants podien debatre 

i fer propostes. Van participar-hi tres milions de persones i van 

haver-hi 135.000 contribucions (Montero, 2009). El seu programa 

electoral, “Una França més justa serà una França més forta”, va 

incorporar més de 6.000 contribucions recollides a través 

d’Internet. La mateixa Ségolène Royal va dirigir alguns dels debats 

en línia sobre temes com ara l’educació, el treball, els drets 

                                                             
57 http://www.labour.org.uk/supporters  
58 http://members.labour.org.uk/  
59 http://www.webcameron.org.uk 
60 http://www.desirsdavenir.org/ 
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socials, la sanitat, l’habitatge, la seguretat: el programa que en va 

resultar es va presentar com una obra col·lectiva, un pacte d’honor 

amb què la candidata es comprometia a fer política amb la 

participació dels ciutadans. 

 

En els països de l’Europa mediterrània el desenvolupament de les 

campanyes en línia va trobar més resistències. Per exemple, a 

Espanya, la campanya es trasllada a Internet per primera vegada 

en les eleccions generals de 2004 (Cantijoch Cunill, 2007); i no 

serà fins el 2011 que els social media seran totalment integrats en 

les estratègies electorals dels partits (Castillejo i Semova, 2012). 

També a Itàlia va haver-hi una lenta evolució: en 2006 les pàgines 

web dels partits encara eren un instrument de divulgació més aviat 

que de participació (Vaccari, 2008b) i només a les més recents 

eleccions de 2013 llocs web i xarxes socials van tenir un paper 

central al llarg de la campanya, sobre tot a causa de la presència 

del Movimento 5 Stelle, que va cridar l’atenció de l’opinió pública 

sobre l’ús polític de les noves tecnologies (Bordignon i Ceccarini, 

2013). 
 

 

3.2 – Aproximació a les diferents teories sobre les 
campanyes en línia 
 

Durant l’última dècada els mitjans digitals s’han convertit en una 

eina essencial per a les campanyes electorals i representen un 

element d’anàlisi pel que fa a la comunicació política pel que fa a 

dos aspectes: el de les relacions entre ciutadans i partits i el 

d’aquelles entre partits majoritaris i minoritaris. 
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Els treballs de Margolis et al. (1997) als EE.UU. i de Ward i Gibson 

(1998) al Regne Unit són un dels primers intents de categoritzar i 

comparar el contingut i la qualitat de les pàgines web. En general, 

aquests autors van classificar els llocs web segons categories que 

corresponen a algunes funcions bàsiques de la comunicació 

electoral com ara la difusió d’informació i la recollida d’opinions. En 

alguns casos també es va tenir en compte de les característiques 

pròpies del mitjà digital com la presència d’enllaços hipertextuals i 

la possibilitat d’habilitar chat rooms. 

 

Amb l’avançar de la recerca sobre la connexió entre tecnologies 

digitals i campanyes s’han anat delineant dos punts de vista 

principals que en certa mesura corresponen a dos determinismes 

oposats (Anstead i Chadwick, 2009): el tecnològic, que considera 

les innovacions com el principal factor que dóna forma al sistema 

social, polític i cultural; i el social, que veu els factors socials i 

polítics com a forces que condicionen el desenvolupament de la 

tecnologia. Com ja s’ha anticipat en el capítol anterior, sobretot als 

inicis de les campanyes en línia, la xarxa va ser acollida com 

l’instrument que podia restituir al ciutadans un rol més actiu. 

Diferents autors van subratllar també que Internet potencialment 

oferia als partits minoritaris una plataforma on podien lluitar amb 

els competidors més consolidats (Gibson i Ward, 1998; Gibson et 

al., 2000; Margolis et al., 1997 i 1999; Newell, 2001; Voerman, 

1999). Per altra banda, també va haver-hi molts investigadors que, 

en canvi, van evidenciar que la xarxa és un espai on es 

reprodueixen les mateixes relacions de força de les campanyes 

tradicionals (Gibson, Römmele i Ward, 2003; Gibson, Margolis et 

al, 2003; Norris, 2001). 
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En els paràgrafs a seguir s’analitzaran amb més detall aquestes 

dues vessants acadèmiques que en la majoria dels estudis 

mencionats es coneixen amb l’etiqueta, respectivament, de teoria 

de la innovació i teoria de la normalització. 
 

 

3.2.1 – La teoria de la innovació 

 

La teoria de la innovació afirma que algunes característiques dels 

nous mitjans estan canviant la manera de fer política de manera 

positiva. 

 

En primer lloc, les expectacions al voltant de l’impacte 

democratitzant de les TICs s'alimenten a partir de l’associació 

entre xarxes informàtiques i la reducció de barreres en produir i 

intercanviar dades (Jenkins i Thorburn, 2004). Les noves 

tecnologies ofereixen més opcions de comunicar directament amb 

la ciutadania i les persones poden accedir de manera senzilla a les 

informacions i  filtrar-les segons els seus interessos sense la 

intermediació dels mitjans tradicionals. Augmenta, per tant, la 

quantitat de nocions polítiques a l’abast dels ciutadans que promou 

el millorament dels nivells de sofisticació política (Luskin, 1990). 

 

En segon lloc, les eines en línia, tot i representar un “potencial 

vulnerable” (Blumler i Gurevitch, 2001), poden generar efectes 

positius pel que fa a la qualitat del debat públic i polític. Per 

exemple, si el consum de televisió va estar tradicionalment 

associat al creixement de la desafecció política (Putnam, 2000), la 

xarxa inverteix la tendència. Gràcies a una renovada oferta de 

possibilitats discursives, Internet permet anar més enllà del sound 
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bite i construir nous espais de discussions i participació que els 

mitjans tradicionals de comunicació no poden oferir a causa de les 

seves limitacions estructurals.  

 

A més, l’electorat és estimulat a participar perquè la xarxa dóna 

eines pràctiques i alhora la sensació de ser part d’una comunitat. 

Com afirma Dahlgren:  
 

“Politics becomes not only an instrumental activity for 

achieving specific goals, but also an expressive activity, 

a way of asserting, within the public sphere, group 

values, ideals, and belonging.”61 (Dahlgren, 2005: 155). 

 

Aquesta funció expressiva atreu nous activistes i dóna nova força i 

centralitat als militants i als electors que anaven perdent motivació 

a causa de les campanyes electorals de massa. Les campanyes 

en línia donen resposta a la demanda de nous canals de 

participació. Al contrari de l’activisme tradicional, que fins i tot 

podia arribar a formes d’implicació “religioses”, el nou activisme és 

més flexible i tothom hi pot trobar el seu lloc (Ion et al., 2005). La 

xarxa apropa els candidats als electors de diferents maneres, per 

exemple amb les micro donacions: no és tracta només de diners 

sinó també de fer sentir que qualsevol ajuda suma per la causa del 

candidat i que s’està contribuint a un projecte comú. 

 

Finalment, els defensors de l’efecte d'innovació argumenten també 

que un canvi a l’escena política és possible perquè els actors 
                                                             
61 “La política esdevé no només una activitat instrumental per realitzar 

objectius específics sinó també una activitat expressiva, una manera 

d’expressar, dins de l’esfera pública, valors, ideals i pertinences de grup.” 
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polítics minoritaris podran aprofitar de la naturalesa low cost dels 

nous mitjans i de la seva absència tant de control editorial com 

d’estructura jeràrquica. D’aquesta manera,  
 

“with relatively few skills and resources a minor party 

can have just as sophisticated a site as a governing 

party”62 (Gibson i Ward, 2003:22).  

 

Ja hem vist que el primer exemple d’aplicació de les noves 

tecnologies a la política que va tenir un gran ressò internacional va 

ser la campanya d’Howard Dean per a les primàries 2003 del Partit 

Democràtic als Estats Units. L’èxit de l’aleshores governador de 

Vermont es va atribuir sobre tot a l’ús intel·ligent d’Internet que el 

seu equip de campanya va fer per mobilitzar una gran quantitat de 

recursos, tant monetaris com humans. Al Regne Unit, ja les 

eleccions europees de 1999, els partits més petits van fer servir 

Internet per esquivar els mitjans tradicionals i les seves pàgines 

web van tenir el mateix nivell de complexitat que aquelles dels 

partits més grans (Gibson i Ward, 2000). A les eleccions generals 

de 2005 les formacions polítiques minoritàries van fer servir la 

xarxa per mobilitzar els seus seguidors (Jackson, 2006) i van ser 

més propenses a explotar les potencialitats de la web 2.0 (Jackson 

i Lilleker, 2009). Chen (2010), en un estudi comparatiu sobre 

Austràlia, Canadà i Nova Zelanda, demostra que partits i candidats 

menys institucionalitzats aprofiten de la disponibilitat d’eines 

digitals i les fan servir de la mateixa manera, o fins i tot amb més 

intensitat, que els partits dominants. Per exemple: 
 

                                                             
62 “Amb relativament pocs coneixements i recursos un partit petit pot tenir 

una pàgina web sofisticada al igual que un partit de govern.” 
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“Parties on the left, such as the Green Party, are often 

viewed as having a stronger, participatory grass roots 

organization culture said to be consistent with the 

interactive capacities of the Internet. On the other hand, 

parties with older consistencies may favour more 

established communication channels.”63 (Chen, 2010: 

8).  

 

En el cas de països on la penetració de les TIC va ser més lenta, 

és difícil avaluar l’impacte de les tecnologies digitals sobre la 

comunicació electoral però alguns estudis demostren que els 

partits més petits van ser els primers en aprofitar del potencial de 

les noves tecnologies per guanyar visibilitat i un contacte més 

directe amb els electors. Pel que fa a l’àrea de l’Europa 

mediterrània, destaca l’exemple del Partit Comunista Portuguès 

(Cuhna et al., 2003) que, tot i ser un petit partit “anti-sistema”, va 

estrenar una de les pàgines web millor valorades en el seu país. 

També als països de l’àrea de l'ex URSS es registra interès cap a 

les noves tecnologies: per un costat hi ha els partits amb arrels a 

l’etapa soviètica que intenten acreditar-se com a subjectes polítics 

moderns i progressistes; per l’altre, els nous grups independents 

fomenten  iniciatives més innovadores i disruptives (Semetko i 

Krasnoboka, 2003).  
 

                                                             
63 “Partits d’esquerres com ara els Verds es consideren com aquells que 

tenen una cultura organitzativa participativa de base més fort que 

s’adapta més a les capacitats interactives d’Internet. En canvi, partits amb 

una història més consolidada prefereixen canals de comunicació més 

tradicionals.” 
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3.2.2 – La teoria de la normalització 

 

Segons el punt de vista de la normalització, la política en línia té un 

doble nivell de lectura: es presenta de manera innovadora però 

reprodueix exactament les dinàmiques de la política del món real 

(Margolis i Resnick, 2000). El fet que alguns usuaris actius a la 

xarxa estiguin més disposats a expressar la seva opinió no 

significa necessàriament que el ciberespai hagi de revolucionar el 

concepte de ciutadania a les societats post-industrials: la xarxa és 

només un instrument i la disponibilitat de la tecnologia en si no pot 

tenir influència sobre les dinàmiques de la participació política. 

 

Alguns teòrics advoquen per un món virtual que s’assembla a la 

realitat molt més del què pensem: lluny d’un model idíl·lic, la xarxa 

està habitada per una gran quantitat de persones, cadascuna de 

les quals vol imposar la seva visió i la seva agenda de prioritats. 

No obstant totes les expectatives al voltant de les potencialitats 

proporcionades per les noves tecnologies, evidències empíriques 

suggereixen que la política segueix reforçant també a la xarxa 

esquemes preexistents tant pel que fa a les relacions dels partits 

amb afiliats i ciutadans com els equilibris entre partits. 

 

En primer lloc, l’actitud de les persones cap a Internet és la 

mateixa que tenen cap als mitjans tradicionals. Els ciutadans que 

en els últims anys han entrat a la xarxa, els netizens, no ho van fer 

per la possibilitat de construir cibercomunitats, sinó perquè la xarxa 

és una extensió de la vida quotidiana. Un individu off line que avui 

en dia no s’interessa per la política en el futur serà un individu amb 

un ordinador i una connexió però seguirà sense tenir interès en la 

política (Hill i Hughes, 1998). A Internet, l’exposició a continguts 
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polítics segueix sent proactiva: és el ciutadà qui tria l’accés a 

aquella informació que més li interessa i, per tant, aquest poder 

selectiu implica que l’actualitat política pugui ser ignorada (Prior, 

2005). De fet, com ja s’ha explicat en capítol 1, els usos més 

freqüents de la xarxa estan més vinculats a les relacions personals 

o al temps lliure. També les persones que s’interessen per la 

política poden activar un mecanisme de selecció que  permet 

d’evitar el contacte amb aquelles informacions que no coincideixen 

amb les seves creences: segons Sunstein (2007: 55) “people are 

hearing more and more louder echoes of their voices”64. A més, 

l’abundància informativa no en garanteix ni la qualitat ni la correcta 

comprensió per part dels ciutadans. Segueix tenint importància el 

rol d’intermediari desenvolupats pels mitjans tradicionals que 

d’aquesta manera resten a la ciutadania capacitat de control sobre 

l’agenda política (McCombs i Shaw, 1972). D’altra banda la 

desigualtat de les capacitats cognitives dels ciutadans per accedir i 

seleccionar la informació disponible a la xarxa també agreugen 

l’esquerda digital en el si de la societat i també entre països 

(Bimber, 2003). 

 

En segon lloc, els partits demostren una actitud prudent cap a la 

xarxa (Gibson i Ward, 1998), implementant funcionalitats més 

tradicionals: la participació i la creació de relacions, tant 

internament com externament al partit no semblen representar una 

prioritat i la comunicació segueix sent sobre tot un fenomen top-

down i no pas un diàleg a dues bandes. Per exemple, estudis 

sobre les campanyes electorals a Alemanya (Schweitzer, 2008 i 

2011) o a França (Lilleker i Malagon, 2010) confirmen la hipòtesi 
                                                             
64 “Les persones escolten múltiples ecos de la pròpia veu.” 
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de la presència d’un nivell molt baix d’interacció amb els partits, 

que es limiten a promoure funcions bàsiques com correus 

electrònics de contacte. Segons Stromer-Galley (2000), l'absència 

d'elements interactius per la promoció d'una comunicació simètrica 

es deu a la por a la distorsió dels missatges oficials.  

 

Aquesta necessitat de controlar els continguts de la campanya 

s'explica també amb la centralització de la majoria de les tasques 

de mobilització. Alguns anàlisis indiquen que la clau de la 

integració dels instruments digitals a les campanyes està en la 

importància d’aquestes eines a l’hora de reforçar sentiments de 

pertinença permetent als voluntaris de desenvolupar algunes 

activitats, com ara recollir fons o portar les persones a les urnes 

(Vaccari, 2008a).Tot i això, en la majoria de casos els partits no 

perden mai el control dels missatges, donat que són ells mateixos 

que posen a disposició dels activistes materials electorals: cada 

pàgina es converteix en una “miniatura personalitzada de la 

campanya” (Bimber i Davis, 2003: 59) però queda lluny de ser una 

plataforma per l’auto-organització. 

 

A més, el potencial de mobilització de la xarxa tindria efectes 

només sobre una minoria de ciutadans. Així com l’exposició 

selectiva a la informació fa que la comunicació electoral acabi 

“predicant als que ja són creients” (Norris, 2003), els usos polítics 

de la xarxa estan limitats a aquelles persones ja implicades (Hill i 

Hughes, 1998; Norris, 2000) i amb un perfil actitudinal i uns 

coneixements determinats (Weber et al, 2003). 

 

A banda d’això, la disponibilitat de recursos és un aspecte que 

marca la diferència entre les pàgines web de partits. Segons Ward, 
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“financial and human resources are becoming important, as with 

other types of campaigning”65 (2008: 5). El nivell de complexitat de 

les tècniques de programació està augmentant gradualment i 

gestionar una pàgina es torna una activat sofisticada que requereix 

molt de temps (Ward i Gibson, 2009). Si en un primer moment la 

difusió d’eines low cost havia permès a qualsevol actor polític de 

construir-se una presència en línia, les diferències en la 

disponibilitat de recursos afecten les possibilitat dels partits de 

mantenir un nivell qualitatiu destacat i d’adaptar-se a la 

multiplicació i integració de canals diferents. Estudis sobre les 

pàgines web durant les eleccions generals a Gran Bretanya i 

Alemanya demostren una evident diferència pel que fa a la qualitat 

i la visibilitat de les pàgines web dels partits (Gibson, Römmele i 

Ward, 2003; Gibson, Margolis et al. 2003; Schweitzer 2008, 2009 i 

2011) i resultats similars es van donar també a altres anàlisis 

comparatius (Strandberg, 2008). A França per exemple, ja amb la 

maquinària activada per a la campanya presidencial de 2007, 

Nicolas Sarkozy, candidat de la Union pour un Mouvement 

Populair (UMP), al novembre del 2005 va fer servir el servei de 

pagament Google Adwords66 per convidar els usuaris de la xarxa a 

llegir i debatre el seu programa electoral (Koc Michalska i Vedel, 

2009), mitjançant un dels primers exemples d’estratègia 

d'inundació de la xarxa, que altres partits no es van poder 

permetre, amb la finalitat d’incrementar la seva visibilitat i combatre 

els efectes de l'exposició selectiva.  
                                                             
65 “els recursos financers i humans s’estan tornant importants així com en 

altres tipologies de campanya” 
66 Google Adwords són els anuncis patrocinats de Google basats en el 

sistema PPC (Pay Per Click, pagament per click) 

https://www.google.com/adwords/  
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3.3 – Innovació i normalització 2.0 

 

La majoria dels estudis mencionats analitzen les campanyes en 

línia anteriors o just al començament de la difusió de la web 2.0, un 

nou paradigma que ha aconseguit transformar la xarxa en una 

plataforma per compartir continguts i connectar persones 

(Cormode i Krishnamurthy, 2008). Les expectacions al voltant de 

les eines digitals van revifar sobre tot després de l'èxit de la 

primera campanya de Barack Obama. Aquest tweet publicat pocs 

moments després de la seva victòria al 2008 
 

“We just made history. All of this happened because 

you gave your time, talent and passion. All of this 

happened because of you. Thanks”67 
 

va marcar una fita no només en la història presidencial d'EE.UU. 

sinó també en aquella de la comunicació política. En 2012, el 

missatge “Four more years”, acompanyat per una foto de l’Obama 

abraçant la seva dona Michelle, va rebre gairebé 800.000 retweets 

i més de 4 milions de likes a Facebook. A partir d'aquell moment es 

van difondre nombrosos estudis demostrant el paper fonamental 

de les plataformes socials en la comunicació electoral a EE.UU 

(Golbeck et al., 2010; Smith, 2009) però també a Europa (Jackson 

i Lilleker, 2011; Kalnes, 2009; Lilleker i Jackson, 2010) o Austràlia 

(Bruns et al 2011; Grant et al., 2010). 

 

                                                             
67 Acabem de fer història. Tot això ha passat perquè vosaltres heu donat 

el vostre temps, talent i passió. Tot això ha passat gràcies a vosaltres. 

Gràcies. 
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La integració de les eines digitals en les campanyes electorals és 

un fenomen que ha suscitat un renovat interès cap al potencial de 

les noves tecnologies de fomentar formes diferents de participació 

política. Les xarxes socials, tot i néixer com a instrument d’auto-

expressió (Marwik i Boyd, 2011), semblen oferir una arena pública 

que pot incrementar la qualitat del debat polític i reduir la distància 

psicològica i efectiva entre representats i representants. En un 

context polític i social descentralitzat i fragmentat, habitat per 

ciutadans cínics i no alineats políticament, els partits poden trobar 

en aquests nous instruments una manera d’abandonar les 

campanyes generalistes i massives per dedicar-se a campanyes 

permanents, orientades a diferents segments de població i a 

l'intercanvi de coneixements i recursos. 

 

Les xarxes socials, gràcies a la seva naturalesa conversacional i 

als seus elements estructurals interactius, han tornat a portar a 

l’atenció dels investigadors la importància de l’efecte “passa-

paraula” entre usuaris que comparteixen i comenten continguts. 

Jansen et al. (2009) en van observar els efectes pel que fa al 

sector dels productes comercials i van concloure que els nous 

mitjans juguen un paper important dins del context de “l’economia 

de l’atenció” (Davenport i Beck, 2002) perquè permeten als 

individus compartir opinions i estats d’ànim des de qualsevol lloc 

amb qualsevol altre individu connectat. De la mateixa manera que 

les marques estan en continua competició per atreure l’atenció 

dels compradors, els partits es mouen avui en dia en un context on 

hi ha una creixent competència per guanyar la confiança d’un 

nombre de votants en disminució. 
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Les dinàmiques rizomàtiques (Deleuze i Guattari, 2010),  de la 

comunicació many to many, antitètiques a les taxonomies 

jeràrquiques faciliten l’accés a l’esfera política d’opcions abans 

marginades pels intermediaris tradicionals, contribuint a una major 

heterogeneïtat de l’agenda dels governs (Tewksbury i Rittenberg, 

2009), i alhora redueixen l’exposició selectiva a la informació. Les 

persones poden trobar-se en contacte amb una pluralitat de punts 

de vista, fins i tot aquells dissonants amb la pròpia visió del món 

(Mossberger et al., 2008), i aquesta recepció no intencional de 

continguts a través dels propis contactes a les xarxes socials obté 

resultats més efectius que no pas la propaganda directa (Haynes i 

Pitts, 2009). 

 

L' “arquitectura de la participació” (O'Reilly, 2005) a la base de la 

web 2.0 porta alguns investigadors a afirmar que amb aquestes 

eines hi ha més possibilitats d'arribar a grups de persones 

inactives, com per exemple els joves (Sweetser i Lariscy, 2008), 

sobre tot si es considera l'activisme polític en un sentit més extens 

que inclou formes de participació no tradicional (Gibson, 2005) que  

reforcen les perspectives de construir una strong democracy 

“understood as deliberative and participatory activity on the part of 

responsible citizens”68 (Barber, 1999: 585). Segons Gibson i 

Cantijoch (2013), unes dels factors d’atracció de l’activisme a la 

xarxa és el seu caràcter públic i realitzar tasques en línia pot 

resultar més interessant que dur una xapa o, en paraules de 

Bimber i Davis (2003: 40), “llepar sobres i repartir tríptics”. 

 

                                                             
68 “entesa com una activitat participativa i deliberativa per ciutadans 

responsables” 
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No obstant això, com indica Chadwick (2009), hi ha tres factors 

crítics en aquesta visió de l’aportació de l’entorn 2.0 als 

mecanismes democràtics. Basant-se en l’anàlisi d’alguns fòrums 

en línia organitzats pel govern al Regne Unit, l’autor indica tres 

elements a considerar de cara al futur. En primer lloc, la possibilitat 

que es verifiqui un nivell molt baix de participació per part dels 

ciutadans, cosa que podria demostrar una espiral de por en els 

participants de situar-se en la diana. En segon lloc, el risc de flame 

wars, o sigui guerres verbals entre usuaris que amenacen acabar 

amb els processos de discussió pública per motius de censura. I 

finalment, la falta d’interès demostrada pels mateixos promotors de 

les iniciatives, que sovint el en passar es van desentendre del seu 

rol de moderació, deixant que els ciutadans no tinguessin un 

interlocutor i condemnant l’intercanvi a la improductivitat. Aquestes 

observacions suggereixen que tot i el potencial foment de la 

participació proporcionat per la web 2.0, no es redueixen les 

possibilitats que hi hagi distorsions que puguin comprometre 

l’eficàcia del procés democràtic al igual que en l’esfera pública 

tradicional. 

 

A més, sovint les xarxes socials han estat criticades per oferir una 

participació política considerada de baix perfil, tendència 

etiquetada amb els termes clicktivism o slacktivism, que inclouen 

totes aquelles formes d'activisme que acaben tenint un valor 

positiu només en termes de construcció de la imatge i de l'ego de 

la persona que s'hi implica. Segons Morozov (2011) Internet 

proporciona massa possibilitats que porten les persones a escollir 

modalitats participatives amb un baix impacte pel que fa a l'esforç 

personal i que tindran efectes limitats a l'esfera política i social. 
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Encara que no hi hagi evidències empíriques directes de la seva 

influència sobre els resultats electorals, els nous mitjans han 

condicionat d’alguna manera l'evolució de les campanyes 

electorals: per exemple, introduint una nova manera de recollir fons 

(Anstead, 2008), augmentant la visibilitat d'alguns partits o 

estimulant una relació més directa amb els ciutadans que reforça 

la participació a nivell local (Pew, 2009) i el suport cap a candidats 

i partits (Gibson i McAllister, 2006; Macnamara, 2010).  

 

També estan encara per analitzar amb més detall les 

conseqüències sobre l'estructura organitzativa de les campanyes. 

Sobre tot pel que fa a les estratègies de mobilització, les xarxes 

socials permeten aprofitar d’un efecte d'activació (Schier, 2006) o 

sigui de mobilització indirecta: l'objectiu de les campanyes es re-

enfoca en la individuació d’individus o grups representatius que 

podrien activar-se en favor del partit i tenir influència sobre 

determinats segments de la població.  

 

De fet, les xarxes socials obren les portes per un model de 

campanya citizen-initiated que posa en discussió el rol adquirit pels 

professionals de la comunicació a partir dels anys '60 i en certa 

manera restitueix als electors el control sobre la campanya. 

Segons Gibson (2013), aquest nova pràctica permet a 

simpatitzants no afiliats de fer servir en línia els instruments creats 

pels partits per fer campanya tant on line com off line. L’exemple 

més conegut d'aquest model és el ja citat MyBO, l’hub digital 

desenvolupat durant la campanya 2008 de Barack Obama que va 

permetre als usuaris registrats organitzar esdeveniments, recollir 

diners i comprometre's en activitats virtuals i al carrer. 
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A més de Facebook i Twitter, que s'analitzaran amb detall en els 

propers paràgrafs, cal mencionar el rol jugat per YouTube, la 

plataforma fundada al 2005 i successivament adquirida per Google 

al 2006, que permet al usuaris pujar i compartir vídeos. La seva 

integració a les estratègies electorals va ser un dels elements més 

característics de l'emergent estil de campanya.  
 

“YouTube transformed the way campaigns think about 

video. […] Campaigns hired staff whose job was primarily 

to travel with the campaign shooting video of candid, 

behind-the-scenes footage of the candidate and staff, and 

to shoot videos of the supporters, their testimonies, and 

their excitement about the campaign.”69 (Stromer-Galley, 

2009:50). 
 

Tot i el risc per als candidats de ser víctimes de parodies (King, 

2007), l'ús de YouTube permet difondre continguts sense la 

intermediació dels mitjans tradicionals però en fa servir els estils i 

els formats audiovisuals que el públic ja coneix i per tant pot 

comprendre fàcilment. A més, la publicació de vídeos a YouTube 

pot ser programada estratègicament al fi de crear esdeveniments 

mediàtics per atreure l'atenció dels mitjans tradicional i per tant 

aconseguir una audiència major (Cosenza, 2010). 

 

 

                                                             
69 “YouTube va transformar la manera de les campanyes de concebre els 

vídeos. […] Les campanyes van contractar personal amb la única tasca 

de viatjar amb la campanya i gravar vídeos no refinats amb material del 

darrera-de-l'escena del candidat i de l'equip, i gravar vídeos de seguidors 

o testimonis i les seves emocions al voltant de la campanya”. 
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3.3.1 – Les campanyes a Facebook 

 

Facebook és una xarxa social en la qual els usuaris estan 

connectats entre ells en quant “amics” i comparteixen informacions 

i continguts diferents mitjançant la publicació al “mur” del propi 

perfil personal. El sistema permet tres formes d’interacció amb 

aquestes publicacions: donar-li al “m’agrada”, “compartir” i 

“comentar”. A banda d’això, Facebook permet crear fan pages de 

figures públiques que poden ser generades pels mateixos usuaris. 

A finals de 2012 els usuaris actius eren gairebé 850 milions. 

 

Facebook és el canal privilegiat per publicar informacions 

personals sobre els candidats, actualitzacions de campanya en 

temps real o penjar fotos i vídeos que es tornen populars i sovint 

es transformen en publicitat gratuïta pels partits gràcies a la 

repercussió als mitjans tradicionals. 

 

A més d'incrementar la visibilitat dels actors polítics, diferents 

estudis sobre l'ús de Facebook durant les campanyes electorals 

demostren efectes positius pel que fa a la participació política. Els 

grups polítics en línia han demostrat els mateixos beneficis dels 

grups tradicionals com ara la difusió d’informacions, la disponibilitat 

d’espais per debatre i l'organització d'accions col·lectives (Conroy, 

Feezell i Guerrero, 2012; Metzgar i Maruggi, 2009).  

 

Pel que fa a la difusió d’informació, l'extensió de les xarxes 

personals d'amics permeten fer arribar la informació política també 

a usuaris que normalment no s’interessen per aquests temes o per 

determinades formacions polítiques (Utz, 2009), ajudant a sanejar 

l’esquerda entre diferents tipologies d’electors (Cantijoch et al., 
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2008). Schlozman et al. (2010). A més, dades recollides pel Pew 

Internet and American Life Project durant les eleccions 

presidencials d’EE.UU. de 2008 afirmen que la participació política 

a través de les xarxes socials atenua la infrarepresentació dels 

joves dins de les diferents opcions d’activitat política. Stromer-

Galley (2009) afirma que, en les mateixes eleccions, el 60% dels 

joves va votar per Obama probablement perquè el candidat 

democràtic va ser el primer en moure la seva campanya als llocs 

virtuals on la gent jove busca informacions. A més, tot i el risc de 

l’exposició selectiva dels ciutadans a missatges polítics afins amb 

les seves creences, Facebook genera un reforçament dels 

sentiments de pertinença amb efectes positius sobre els nivells de 

participació (Wojcieszak, 2010). 

 

En quant a la disponibilitat d’espais per debatre, molts dels 

entrevistats en un estudi realitzat el 2012, basat sobre un 

qüestionari en línia realitzat en 16 estats europeus (Vesnic, 2012), 

van coincidir en considerar Facebook un espai per a una 

comunicació més interactiva i un instrument indispensable per una 

campanya electoral més eficient. Tot i que alguns investigadors 

posen en evidència el fet que ser “amic” d’un polític no signifiqui fer 

campanya (Schlozman, Verba i Brady, 2010), Facebook per un 

costat ofereix als usuaris la possibilitat no només de confrontar-se 

sinó també de tenir influència sobre la formació d’opinions 

(Robertson, Vatrapu i Medina) i per l’altre brinda als partits un 

canal per  temptejar l'agenda i les prioritats de la seva base 

electoral de referència.  

 

Finalment, l’heterogeneïtat dels cercles de contactes de cada 

ciutadà incrementa la possibilitat de mobilitzar un nombre major de 
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persones. Contràriament a la suposició segons la qual les 

invitacions a participar arribarien només a les persones que són o 

van ser políticament actives (Teorell, 2003), l’ús de les xarxes 

social permet adreçar les crides a la mobilització a una porció més 

àmplia de votants (Steinfeld et al., 2008). Tot i que aquestes crides 

aquestes crides tinguin resposta sobretot dels ciutadans ja actius 

(Gustafsson, 2012), l’estudi de Vesnic (2012) subratlla una relació 

positiva entre participació digital i tradicional, amb resultats que 

apunten una correlació positiva entre l’augment de participació en 

línia i en la vida real.  

 

 

3.3.2 – Les campanyes a Twitter 

 

Twitter és un servei de microblogging que permet als usuaris de 

compartir tweets: missatges de 140 caràcters que poden incloure 

enllaços a continguts multimèdies. Els usuaris poden “seguir” altres 

usuaris però la relació no ha de ser necessàriament simètrica 

perquè no és necessari seguir-se de manera recíproca. Per 

encetar una conversació, el símbol @ seguit pel nom d’un usuari 

s’utilitza per mencionar algú o respondre a un missatge precedent, 

mentre que mitjançant el retweet (RT) és possible tornar a publicar 

un tweet d’un altre usuari. El símbol # seguit per una o mes 

paraules juntes marca un hashtag, que és una etiqueta emprada 

per marcar el tòpic d’una discussió. Els hashtags resulten útils a 

l’hora de fer una recerca en Twitter o per seguir un thread, o sigui 

un conjunt de missatges sobre el mateix tema. Comparat amb 

altres xarxes socials, com ara Facebook, on els usuaris necessiten 

acceptar-se entre si i poden escollir quin tipus de contingut està 

visible per diferents grups d’amics, Twitter és molt més públic i 
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obert i s’apropa més al concepte de l’espai públic en línia com una 

plaça o un bazar (Grant et al., 2010). En 2012 els usuaris de 

Twitter arreu del món eren més de 200 milions. 

 

En els últims anys, nombrosos estudis van analitzar l’impacte del 

microblogging sobre les campanyes electorals en entorns 

nacionals i internacionals. Un treball sobre l’ús de Twitter durant la 

campanya de les eleccions generals a Alemanya del 2009 destaca 

que, tot i el predomini de només un petit nombre d’usuaris 

freqüents (heavy users), una tercera part dels missatges publicats 

pels candidats formaven part de converses (Tumasjan et al., 

2010). Una altra recerca feta durant les eleccions generals de 2010 

al Regne Unit (Graham et al., 2013) demostra que els candidats, 

encara que una minoria, van fer servir Twitter per mobilitzar i 

interactuar amb els usuaris, aprofitant del fet que aquesta 

plataforma fomenta la sensació d’un intercanvi cara a cara (Lee i 

Shin, 2012). A més, un estudi realitzat a Holanda va revelar que 

Twitter va ser utilitzat sobre tot pels candidats que van perdre 

l’escó en les precedents eleccions i que per tant necessitaven 

reinventar-se i trobar una nova manera d’activar el seu electorat 

(Vergeer i Hermans, 2013).  

 

En canvi, altres investigacions argumenten que Twitter, tot i els seu 

potencial de promoure un debat actiu, encara és utilitzat com un 

qualsevol altre canal de difusió de missatges (Bruns, 2010; 

Golbeck et al, 2010; Small, 2010) i només una minoria de 

candidats es va comprometre amb respostes o mencions (Larsson 

i Moe, 2012). El polítics aprofiten sobre tot de la visibilitat que 

poden obtenir amb els retweets (Grant et al., 2010), fent servir el 

microblogging com una eina d’autopromoció (Golbeck et al., 2010; 
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Jackson i Lilleker, 2011; Small, 2010) o per atacar els competidors 

més aviat que no pas per parlar de propostes polítiques (Graham 

et al., 2013).  

 

En quant als equilibris entre diferents formacions polítiques, els 

partits progressistes van ser early adopters, en línia amb l’actitud 

més oberta al canvi que es sol associar amb aquesta opció 

política. No obstant això, les diferències degudes al posicionament 

ideològic van estar més marcades en una primera fase de 

l’adopció de la nova plataforma (Vergeer et al, 2011) que no pas 

en eleccions més recents quan Twitter ja era un canal de 

comunicació més integrat a les estratègies comunicatives de 

gairebé tots els partits (Graham et al., 2013; Vergeer i Hermans, 

2013).  

 

Més que les diferències ideològiques, algunes recerques indiquen 

que és el grau de consolidació d’un partit que pot fer la diferència a 

l’hora de comptar els followers: 

 

“Candidates from older parties have more followers than 

those from younger parties, suggesting that established 

parties know best how to utilize new technology to reach 

out to people, or at least are able to bind an existing 

offline supporter base utilizing Twitter.”70 (Vergeer i 

Hermans, 2013: 411) 
                                                             
70 “Els candidats dels partits grans tenen més seguidors que els dels 

partits més petits, cosa que suggereix que els partits ja consolidats saben 

més com utilitzar les noves tecnologies per arribar a la gent, o almenys 

són capaços d’ajuntar una base de sostenidors off line perquè utilitzi 

Twitter”. 
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Aquesta diferència es podria explicar amb l’atenció que els mitjans 

tradicionals van donar a l’ús de Twitter fet pels partits mainstream, 

que per tant van beneficiar de més visibilitat sobre tot al principi 

quan aquesta eina era una novetat absoluta.  

 

Pel que fa als continguts dels missatges a la plataforma de 

microblogging no hi ha diferències significatives entre els partits 

tradicionals i els més joves (Grant et al., 2010; Vergeer and 

Hermans, 2013). En general, totes les formacions polítiques 

tendeixen a replicar a Twitter les característiques de les 

campanyes offline: per exemple, un anàlisi realitzat durant les 

eleccions generals de 2010 al Regne Unit va demostrar que el 

80% de missatges va estar focalitzat sobre l’actualitat de 

campanya i les disputes personals (Graham et al., 2013). 

 

Altres evidències empíriques demostren que l’activitat a Twitter 

encara depèn de l’agenda dels mitjans tradicionals (Larsson i Moe, 

2012; Bruns, 2010) i que molts missatges es publiquen en resposta 

a la cobertura que la televisió i la premsa van fer d’un determinat 

tema. A més, els candidats saben perfectament que l’efecte d’un 

tweet es multiplica si una publicació surt per aquests canals 

(Graham 2013) i n’intenten capturar l’atenció privilegiant la 

discussió de temes “noticiables”. 



 
 
 
 
 
 
 
 

[CAPÍTOL 4]  
PROPOSTA DE METODOLOGIA D’ANÀLISI 
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4.1 – La mostra d’analisi 
 

La mostra d’anàlisi inclou: 

• Pàgines web de partits 

• Pàgines Facebook de partits 

• Comptes de Twitter de partits 

 

El partits analitzats són aquells que van obtenir representació al 

Parlament de Catalunya. En conseqüència d’això la mostra de 

2010 compren: CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA, ERC, C’s i SI. La 

mostra 2012 en canvi inclou: CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA, ERC, C’s i 

CUP. Es va decidir no considerar pàgines web i comptes a les 

xarxes socials dels candidats a la presidència perquè no tots 

tenien espais personals doncs la comparació no podia ser 

completa. 

 

La recollida de la mostra va tenir lloc durant les dues setmanes de 

campanya electoral: del 12 al 26 de novembre 2010 i del 9 al 23 de 

novembre de 2012. 

 

Pel que fa a les pàgines web es va fer una captura dels llocs web 

sencers, al principi, al mig i al final de la campanya, mitjançant 

HTTrack per la campanya 2010 i Web Copier per la campanya 

2012. Donat que algunes de les pàgines web no permetien la 

captura sencera de tots els seus elements, es van fer captures 

diàries manuals de les portades, gràcies a ScreenGrab per Mozilla 

Firefox. 

 

Pel que fa a les xarxes socials, a causa la inexistència de software 

lliures que poguessin capturar els perfils analitzats, es va fer una 
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captura de cada publicació un cop terminada la campanya i es van 

transcriure totes les reaccions per part dels usuaris.  

 

La mostra va ser després codificada manualment. Pel que fa a 

l’anàlisi estructural de les pàgines web es va examinar la 

presència/absència de 38 elements categoritzats en tres grups. En 

el cas de les xarxes socials el nombre d’elements va ser de 43. 

L’anàlisi discursiu es va dur a terme codificant manualment cada 

entrada publicada als perfils Facebook i Twitter segons tipologia, 

tòpic i estratègia relacional. 

 

 

4.2 – Anàlisi estructural de les pàgines web  
 

L’anàlisi estructural pretén analitzar les finalitats d’ús de les eines 

en línia durant les campanyes electorals. L’ús d’un índex funcional 

per identificar quines són les pràctiques comunicacionals dels 

partits i la seva qualitat remunta als primers estudis sobre les 

pàgines web de campanya (Gibson i Ward, 2000b) i consisteix en 

transformar els elements que componen els llocs web en 

indicadors d’unes funcions determinades. En aquest recerca es 

van individuar tres eixos funcionals que són Informació, 

Interactivitat i Mobilització i per cada eix es va fer una codificació 

binària manual de la presència/absència dels respectius 

indicadors. Per permetre l’anàlisi comparatiu, es va calcular un 

índex propi per cada partit, que es va extreure dividint el nombre 

d’indicadors presents per cada categoria pel total d’indicadors 

disponibles. El resultat va ser un valor entre 0 (completa absència) 

i 1 (completa presència). 
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Els 38 indicadors van ser escollits entre aquells utilitzats en estudis 

anteriors i també gràcies a un benchmarking de les pàgines web 

de 20 partits seleccionats a nivell mundial en base al seu traffic 

rank i PageRank. 

 

El traffic rank es calcula utilitzant una combinació del nombre de 

visitants i de les pàgines que aquests visiten. Per aquesta 

investigació es va fer servir l’Alexa Traffic Rank Service 

(http://www.alexa.com/siteinfo).  

 

El PageRank és l'algorisme que utilitza Google per determinar la 

posició d'una pàgina web a l'hora de fer una consulta mitjançant el 

seu motor de recerca. Aquesta tecnologia realitza una mesura 

objectiva de la rellevància que tenen les pàgines web dins la xarxa, 

assignant un valor a cada web en funció del nombre d'enllaços 

d'altres pàgines que l'apunten. Per calcular aquest valor es va fer 

servir una extensió del navegador Mozilla Firefox. Els 20 partits 

escollits per la mostra van ser: Republican Party (USA), 

Democratic Party (USA), Green Party of the United States (USA), 

Liberal Democratic Party of Japan (J), Bharatiya Janata Party 

(IND), Partido dos Trabalhadores (BR), UK Independence Party, 

Labour Party (UK), Conservative Party (UK), Pirat Parteit (S), 

Nieuw-Vlaamse Alliantie (B), Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie (NL), Die Grünen (D), Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (D), Sozialdemokratische Partei Österreichs (A), 

Partido Socialista Obrero Español (E), Parti Socialiste (F), Partito 

Democratico (I), Forza Italia (I), MoVimento 5 Stelle (I). 
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4.2.1 – Informació 

 

Com s’ha comentat anteriorment, per una banda les pàgines web 

de les primeres campanyes en línia van ser criticades per focalitzar 

la majoria dels esforços en la difusió d’informacions. Per altra 

banda, la rapidesa de la difusió i l’abundància de continguts fan de 

la xarxa un increïble instrument d’informació que els partits polítics 

necessiten aprofitar per poder tenir influència sobre la decisió de 

vot d’un electorat caracteritzat avui en dia per l’absència de fidelitat 

ideològica. Tenint en compte aquesta exigència, les TIC i sobretot 

la dimensió 2.0 poden marcar la diferència amb una comunicació 

més tradicional fomentant un estil comunicatiu complet i ràpid, que 

pugui donar una imatge més moderna de la comunicació política, 

en línia amb les novetats a nivell de disseny i actitud de l’usuari.  

 

Els indicadors d'aquesta categoria tenen l’objectiu d’analitzar el 

nombre i la naturalesa dels elements informatius presents a les 

pàgines web de campanya i es reparteixen en dos grups segons el 

nivell de sofisticació de cada element, determinat per les 

modalitats de presentació i difusió de les informacions.  

 

Els elements amb un baix nivell de sofisticació mostren els 

continguts de forma estàtica i els difonen segons un model que 

suposa un usuari passiu, típic de la distribució dels mitjans de 

comunicació tradicionals, com ara la televisió.  

 

Els elements amb un alt nivell de sofisticació, en canvi, ofereixen 

informacions de forma més dinàmica i entretinguda, per exemple 

fent ús d’elements com ara vídeos, animacions i sons (Sundar et 

al., 2003). En aquest sentit, es podria afirmar que assistim a un 
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procés d’actualització de canals tradicionals. Marshall McLuhan va 

ser el primer en observar que els mitjans de comunicació de les 

èpoques anteriors acaben convertint-se en el contingut dels nous 

mitjans:  

 

“The 'content' of any medium is always another 

medium. The content of writing is speech, just as the 

written word is the content of print, and print is the 

content of the telegraph."71 (McLuhan, 1964: 23-24) 

 

Més recentment Bolter i Grusin (1999) van etiquetar aquest 

fenomen remediation: si el cinema va re-mediar la fotografia i la 

televisió va re-mediar la ràdio i el cinema, avui en dia Internet re-

media televisió, telèfon, ràdio i la resta de mitjans de comunicació. 

En la majoria de països, les imatges passades per la televisió són 

la font primària d’aproximació a la política per part dels ciutadans 

(Graber, 2001) i l’avantatge proporcionat per la xarxa consisteix en 

la possibilitat de fomentar una manera més autònoma i activa de 

fruïció d’aquests mateixos continguts (Koc Michalska i Vedel, 

2009). De fet, els elements amb un nivell alt de sofisticació 

estimulen d’alguna manera la proactivitat per part de l’usuari. Ens 

referim en aquest cas a formes d'interactivitat de l'usuari amb el 

sistema (McMillan, 2002) per obtenir informacions i per tant els 

indicadors d’aquest grup inclouen elements que suposen l’ús de la 

                                                             
71 “El contingut de qualsevol mitjà és sempre un altre mitjà. El contingut 

de l’escriptura és el diàleg, així com la paraula escrita és el contingut 

d’aquella impresa i la paraula impresa és el contingut del telègraf”. 
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interfície per part dels usuaris amb el fi d’obtenir els continguts 

desitjats. 

 
Taula 1: Indicadors de la categoria Informació 

 

Nivell de sofisticació baix 

• Presentació estàtica 

• Usuari passiu 

Nivell de sofisticació alt 

• Presentació dinàmica 

• Usuari proactiu 

Notes de premsa Classificació de continguts 

Dossier de premsa Rss 

Història Streaming/Internet tv 

Programa electoral Talls de veu 

Galeria fotogràfica App per a mòbil 

Pàgines territorials Enllaços de descàrrega 

Agenda Newsletter 

Informacions sobre modalitats de 

vot 

Jocs 

 

Font: elaboració pròpia 
 

Els indicadors amb un baix nivell de sofisticació són els següents: 
 

• Notes de premsa: són textos que els partits envien als mitjans 

de comunicació per generar cobertura i es fan servir també 

com a notícies per a les pàgines web. 
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Figura 1: notes de premsa N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie (BE) 

http://www.n-va.be/  

 

• Dossier de premsa: és un dossier que recull totes les notícies 

sobre el partit publicades per la premsa.  

 

 
Figura 2: dossier de premsa Forza Italia (IT) 

http://rassegnastampa.forzaitalia.it/  

 

• Història del partit: és la presentació del partit i serveix per donar 

coherència a valors i posicions actuals. 
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Figura 3: història del partit, Labour Party (UK) 

http://www.labour.org.uk/pages/history-of-the-labour-party 

 

• Programa electoral: és l’element central de cada campanya 

electoral, conté les propostes per governar. 

 

 
Figura 4: programa electoral, PS – Parti Socialiste (FR) 

http://www.parti-socialiste.fr/dossier/le-projet-de-francois-hollande 

 

• Galeria fotogràfica: acompanya el relat de la història passada i 

actual i del partit i en construeix la identitat visual.  
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Figura 5: galeria fotogràfica, Liberal Democratic Party of Japan 

http://www.jimin.jp/english/photo-gallery/index.html 

 

• Pàgines territorials: són les pàgines web de les seccions 

territorials d’una formació política, amb informacions relatives a 

cadascuna àrea geogràfica. Testimonien també el grau de 

proximitat del partit. 

 

 
Figura 6: pàgines web territorials, SPÖ – Sozialdemokratische Partei 

Österreichs (AT) http://www.spoe.at 

 

• Agenda: és el calendari amb el llistat de les activitats futures 

del partit com ara trobades, presentacions, comicis. 
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Figura 7: agenda, SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (D) 

http://www.spd.de/ 

 

• Informacions sobre les modalitats de vot: és un apartat que 

recopila totes les informacions útils per als votants com ara vot 

per correu, vot dels ciutadans estrangers, fac-simile de la 

papereta electoral, etc. 

 

 
Figura 8: Informacions sobre les modalitats de vot, Democratic Party 

(USA) http://www.democrats.org/about/voting_rights_institute 

 
Els indicadors amb un alt nivell de sofisticació són els següents: 

• Classificació de continguts: és una manera de visualitzar 

informacions segons categories, facilitant d’aquesta manera la 

recerca per part dels usuaris. De vegades aquesta classificació 
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pot presentar-se en forma de tag cloud, o sigui un núvol 

d’etiquetes que representen els temes més seguits a la web. 

 

Figura 9: classificació de continguts, GP - Green Party (USA) - 

http://www.gp.org/index.php i a la dreta PD – Partito Democratico (IT) 

http://www.partitodemocratico.it/ 

 

• Rss: el Really Simple Syndication és un agregador que 

distribueix de forma automàtica les notícies publicades a la 

pàgina web seleccionada als usuaris que es fan subscriptors 

del canal. Les actualitzacions es poden rebre a través d’un 

servei de lector de rss i per tant els usuaris poden tenir 

informacions originades per més d’una font sense la necessitat 

d’entrar a diferents pàgines web.  

 

 
Figura 10: rss, Piratpartier (SE) http://www.piratpartiet.se/ 

 

• Streaming/Internet tv: el streaming és el canal vídeo per 

transmetre actes del partit. Si no hi ha cap transmissió en 

directe els usuaris poden sovint escollir entre una galeria de 
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transmissions passades. En alguns casos, aquests canals 

vídeo poden tenir també una programació pròpia, com és el 

cas per exemple de YouDem, l’emissora del Partit Democràtic 

Italià, que per una temporada va estar disponible també per 

TDT (Televisió Digital Terrestre). 

 

 

Figura 11: Internet tv, PD – Partito Democratico (IT) 

http://www.partitodemocratico.it/ 
 

• Talls de veu: algunes pàgines web de partits presenten una 

secció anomenada “ràdio” però que és més aviat un recopilatori 

de discursos, intervencions o entrevistes que es poden escoltar 

en streaming o bé descarregar. 
 

Figura 12: Talls de veu, PT - Partido dos Trabalhadores (BR) 

http://www.pt.org.br/ 

 

• App per a mòbil: és l’adaptació de la pàgina web per als 

smartphones. S’hi pot accedir sense obrir el navegador 
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assegurant una correcta visualització dels continguts i una 

navegació adaptada per a la plataforma mòbil. 
 

 
Figura 13: App per a mòbil, Obama - Biden 2012 (USA) App for 

Smartphones 
 

• Enllaços de descàrrega: ofereixen la possibilitat de descarregar 

documents d’interès sobre el partit, com ara actes de 

congressos i propostes polítiques, o bé material promocional 

no necessàriament destinat a la distribució per part dels 

usuaris. 
 

 
Figura 14: Enllaços de descàrrega, PT – Partido dos Trabalhadores 

(BR) https://www.pt.org.br/biblioteca/ 
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• Newsletter: és un butlletí informatiu que s’envia per email als 

subscriptors. Per rebre’l cal apuntar-se des de la web del partit.  

 

 
Figura 15: newsletter, Die Grünen (D) 

http://www.gruene.de/startseite.html 

 

• Jocs: sovint s’utilitzen per presentar de manera utòpica què 

passaria en el cas un determinat partit guanyés les eleccions o 

en manera distòpica què passaria en cas de victòria dels 

adversaris. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 16: jocs, The Republican Party (USA) – John Kerry Tax 

Invaders i a la dreta Democratic Party (USA) - Dean for America  

 

 

4.2.2 – Interactivitat  

 
Amb el terme interactivitat sovint es fonen punts de vista oposats. 

Per un costat, els investigadors de la HCI (Human-Computer 
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Interaction) veuen la interactivitat com el producte de les 

característiques del mitjà de comunicació i de la seva interfície. Per 

l’altre costat, els investigadors de la CMC (Computer Mediated 

Communication) consideren la interactivitat com un procés de 

comunicació.  

 

A partir d’aquesta contraposició, Stromer Galley (2004) fa una 

distinció entre interactivity-as-product, o sigui la interacció de 

l’usuari amb la tecnologia, i interactivity-as-process, que en canvi 

representa la interacció entre usuaris. La primera tipologia de 

interactivitat inclou elements que permeten una experiència més 

involucradora, donen als usuaris la sensació de ser part de la 

campanya (Harfoush, 2009) i en fomenten la participació a través 

de la stickiness (Jackson, 2003), o sigui generant un sentiment 

d’afecció cap a la pàgina web que porta l’usuari a tornar-hi. La 

segona, en canvi, implica la construcció d’un procés dialògic entre 

usuaris i també amb els creadors de la pàgina web. És aquesta la 

interactivitat stricto sensu que respon a la definició d’interactivitat 

de Kiousis com a:  

 

“[…] the degree to which a communication technology 

can create a mediated environment in which 

participants can communicate (one-to-one, one-to-

many and many-to-many), both symmetrically and 

asymmetrically, and participate in reciprocal message 

exchanges (third order dependency). With regard to 

human users, it additionally refers to their ability to 

perceive the experience as a simulation of interpersonal 
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communication and increase their awareness of 

telepresence”72 (Kiousis, 2002: 372). 

 

Considerant aquesta distinció entre la simple reactivitat de l’usuari 

(Rafaeli, 1988) i la relació directa amb els ciutadans que fomenta la 

responsiveness dels partits, al llarg de la investigació es pretén 

avaluar quin model d’interactivitat es troba a les pàgines web de 

les campanyes electorals analitzades. 

 

A més, diferents estudis van demostrar que la interactivitat de les 

pàgines web augmenta la percepció del candidat com a persona 

de confiança i fa que els usuaris siguin més predisposats a estar 

d’acord amb les seves propostes polítiques (Trammel et al, 2006). 

Una recerca realitzada per Sundar et al. (2003) va observar els 

efectes de diferents nivells d’interactivitat sobre les persones i el 

resultat va ser que els individus exposats a elements amb un nivell 

intermedi o alt d’interactivitat indicaven els candidats com més 

sensibles i propers a les necessitats de la ciutadania i percebien un 

nivell alt d’afinitat ideològica.  
 

Els indicadors d’aquesta categoria estan dividits en tres grup 

segons graus diferents d’interactivitat, elaborats amb referència als 

arquetips proposats per McMillan (2002) i Ferber et al. (2007).  

                                                             
72 “El grau en què una tecnologia de comunicació pot crear un ambient 

mediat en què els participants puguin comunicar (un-a-un, un-a-molts i 

molts-a-molts), tant de forma simètrica i asimètrica, i participar en 

intercanvis de missatges recíprocs (dependència de tercer ordre). Pel que 

fa als usuaris humans, es refereix a més a la seva capacitat de percebre 

l’experiència com a una simulació de la comunicació interpersonal i 

augmentar la seva consciència de la telepresència”. 
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Sense restar importància a altres dimensions de la interactivitat, en 

aquest apartat enfocarem la nostra atenció en el model de 

McMillan relatiu a la interacció usuari-usuari73 ja que la categoria 

Interactivitat en aquesta recerca fa referència a la natura de la 

relació entre els partits i els seus votants. McMillan codifica la 

interacció entre usuaris segons la direcció de la comunicació (one 

way vs two way) i el nivell de control sobre el missatge (high vs low 

receiver control). Successivament, Ferber et al. afegeixen al model 

de McMillan una tercera dimensió pel que fa a la direcció de la 

comunicació o sigui la comunicació three-way que permet la 

presència d’un major nombre de participants. 
 

Figura 17: modalitats d’interacció entre usuaris. E està per emissor E.i 

està per emissari P està per participants (quan emissor i emissari són 

intercanviables es transformen en participants). 

 
Font: elaboració pròpia a partir de McMillan (2002) i Ferber (2007) 

                                                             
73 McMillan, a més del ja mencionat model d’interactivitat usuari-sistema, 

elabora també un model de interacció usuari-document que inclou 

elements com ara continguts on-demand, ficcions interactives i creació 

col·laborativa de continguts (wiki) però que no seran objecte d’aquesta 

recerca. 
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D’aquest esquema final es tindran en compte només les formes 

d’interacció amb un alt nivell de control per part de l’usuari. Com 

afirma la mateixa McMillan, aquelles amb un baix nivell de control 

poden ser considerades formes de difusió d’informacions 

(monologue) o bé instruments més aptes a pàgines web de venta 

en línia (responsive dialogue). A més, s’ha decidit a posteriori no 

considerar tampoc la distinció de Ferber et al. entre un debat 

moderat (controlled response) i un altre no moderat (public 

discourse) ja que les evidències resultants de la mostra no eren 

prou nombroses perquè la diferenciació fos significativa. Finalment, 

si substituïm l’emissor i l’emissari d’aquest model amb el partit i el 

ciutadà, el resultat és la següent graella d’indicadors: 
 

Taula 2: indicadors de la categoria Interactivitat 
 

Nivell bàsic 

 

• One-way 

• L’emissari 

participa però no 

hi ha reciprocitat 

(feedback) 

Nivell intermedi 
 

• Two-way 

• Emissor i 

emissari són 

intercanviables 

(mutual 

discourse)  

Nivell alt 
 

• Three-way 

• Hi ha intercanvi 

entre emissor i 

emissari i també 

entre diferents 

emissaris (public 

discourse) 

Enllaços a perfils de 

xarxes socials 

Formularis (amb 

respostes) 

Comentaris 

Contactes Xats Fòrums 

Formularis   

Enquestes   

Avaluació de 

continguts 

  

 

 

Font: elaboració pròpia 
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Els elements amb un nivell bàsic d’interactivitat permeten només 

una relació asimètrica entre emissor i emissari. La comunicació és 

one-way i per tant hi ha feedback però no reciprocitat entre els dos 

pols. Els indicadors d’aquest grup són: 

 

• Enllaços a perfils de xarxes socials: indiquen la presència del 

partit a xarxes socials externes. Poden ser assenyalats gràcies 

a la presència d’icones petites o d’un widget, o sigui una 

finestra incrustada dins de la pàgina web on apareixen els 

continguts publicats a les xarxes socials. 

Figura 18: enllaços a perfiles de xarxes socials, VVVD – Volkspartij 

voor Vrijheid en Democratie (NL) http://www.vvd.nl/ i, a la dreta, 

Bharatiya Janata Party (I) http://www.bjp.org/ 
 

• Contactes: és la simple presència d’adreça, número de telèfon i 

correu electrònic del partit. 
 

 
Figura 19: contactes, UKIP – UK Independence Party (UK) 

http://www.ukip.org/contact 
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• Formularis: es tracta d’una secció on el partit convida a fer 

preguntes o presentar suggeriments sense però publicar-ne les 

respostes.  

 

 
Figura 20: formularis, Die Grünen (D) 

http://www.gruene.de/service/feedback.html 

 

• Enquestes: sondejos sobre temes puntuals d’actualitats. Durant 

el benchmarking per l’elaboració dels indicadors en cap cas es 

van trobar enquestes amb publicació de resultats. 
 

 
Figura 21: enquestes, Republican Party (USA)  

https://www.gop.com/get-involved/ 
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• Avaluació de continguts: és la possibilitat d’indicar el nivell de 

satisfacció amb un contingut.  

 
Figura 22: avaluació de continguts PSOE – Partido Socialista Obrero 

Español (ES) http://www.psoe.es 

 
Els indicadors amb un nivell intermedi d’interactivitat afavoreixen 

una comunicació simètrica entre emissor i emissari. Es tracta d’un 

intercanvi two-way, una conversació reciproca en què els 

participants poden intercanviar els rols (Rafaeli, 1988). Els 

indicadors d’aquest grup són: 

 

• Formularis (amb respostes): en aquest cas el partit convida a 

fer preguntes i en publica les respostes. 
 

Figura 23: formularis amb respostes, N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 

(BE) 
 

• Xats: són un instrument que permet realitzar una conversa en 

temps real. Un xat pot incloure dos o més participants; en el 
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cas de les pàgines web de partits es tracta de  tertúlies en línia 

durant les quals un candidat respon a les preguntes dels 

usuaris, però que no poden comunicar entre ells.  
 

 

Figura 24: xats, PSOE – Partido Socialista Obrero Español (ES) 

http://www.psoe.es 
 

Els instruments amb un nivell alt d’interactivitat promouen una 

comunicació simètrica i multidireccional, pròpia de la discussió 

pública. Aquest intercanvi three-way permet la presència d’un 

nombre indefinit d’emissors i emissaris i respecta la reciprocitat de 

les interaccions humanes, segons la definició d’interactivitat de 

Kiousis (2002) esmentada. Els indicadors d’aquest grup són: 
 

• Comentaris: és la possibilitat d’expressar una opinió sobre els 

continguts publicats a la web. L’usuari ha de registrar-se amb el 

seu correu electrònic i, si vol, afegir una foto al seu perfil. 
 

 
Figura 25: comentaris, Pirat Partiet (SE) http://www.piratpartiet.se/ 
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• Fòrums: són eines de comunicació asíncrona en grup, 

permeten el debat entre diferents usuaris sobre un o més 

threads, o sigui tòpics. 

 

 
Figura 26: fòrums, M5S, MoVimento 5 Stelle (IT) 

http://www.beppegrillo.it/listeciviche/forum/ 
 

 

4.2.3 – Mobilització 

 
En una època de declivi del nombre d'afiliats, els partits semblen 

adaptar-se a un model d'organització més informal i fan servir les 

noves tecnologies per involucrar en les campanyes electorals 

ciutadans comuns, en oposició a la propensió a la 

professionalització i centralització de les campanyes de les últimes 

dècades. Un altre cop, aquesta tendència comença a 

desenvolupar-se als Estats Units però també se’n troben senyals a 

Europa (Gibson, 2013; Heidar i Saglie, 2003), on es verifica 

l’evolució dels partits cap a un model híbrid amb una estructura 

descentralitzada i una base variable de seguidors que van 

guanyant importància estratègica (Chadwick, 2007; Lofgren i 

Smith, 2003; Margetts, 2006). 
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Gibson (2013) defineix Citizen-Initiated Campaign aquesta pràctica 

gràcies a la qual els partits posen en línia a l’abast dels seus 

activistes instruments per fer campanya en nom del partit. A més 

d’atreure nous voluntaris, aquesta manera de fer campanya 

afavoreix formes d’afiliació “multi-speed” (Scarrow, 2014) i indica 

també el nivell d’obertura d’un partit, proposant-se com instrument 

per apropar més ciutadans a l’esfera política i afavorir els 

contactes amb els votants. 

 

Els indicadors de la categoria Mobilització pretenen mesurar el 

nivell de centralització de les estratègies de campanya, gràcies a la 

individuació d’elements que fomenten o menys un renovat 

protagonisme dels ciutadans. Els indicadors poden representar 

eines per generar recursos, humans i econòmics, organitzar 

esdeveniments o bé crear i difondre missatges, en línia o menys. 

Es consideraran tant els elements a disposició de tota la audiència 

com aquells reservats per a usuaris registrats. 
 

Taula 3:  Indicadors de la categoria Mobilització 
 

Font: elaboració pròpia 

Nivell alt de centralització  Nivell baix de centralització  

Donacions Compartir per e-mail 

Botiga Compartir a les xarxes socials 

Fer-se membre Vídeo/fotos dels usuaris 

Fer-se voluntari Descarregar material de campanya 

Peticions Eines per personalitzar pàgines web 

 Enviar sms/fer trucades 

 Fer campanya porta a porta 

 Organitzar esdeveniments 
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Els elements que indiquen un nivell de centralització alt de les 

tasques de campanya són: 

 

• Donacions: és la possibilitat de suportar econòmicament les 

activitats del partit. 

 

 
Figura 27: donacions, Labour Party (UK) 

https://donation.labour.org.uk/donate/ 

 

• Botiga: és una manera de recollir diner donant a canvi un 

producte amb el logo del partit. 

 

 
Figura 28: botiga, Conservative Party (UK) 

http://shop.conservatives.com/ 
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• Fer-se membre: afiliar-se és la forma tradicional de donar 

suport al partit però no necessàriament implica que l’afiliat es 

posi a disposició per realitzar tasques de campanya. 

 

 
Figura 29: fer-se membre, PS – Partie Socialiste (FR) 

http://www.parti-socialiste.fr/ 

 

• Fer-se voluntari: no necessàriament implica el treball autònom. 

Els partits necessiten també voluntaris per a tasques 

controlades per l’equip de campanya com ara persones que 

reparteixin material promocional al carrer i que treballin als 

comitès electorals o durant esdeveniments i meetings. 

 

 
Figura 30: fer-se voluntari, UKIP – UK Independence Party (UK) 

http://www.ukip.org/volunteer 

 

• Peticions: és una eina per donar suport al partit sobre un tema 

en concret. 
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Figura 31: peticions, Republican Party (USA) http://www.gop.com 

 

Els elements que, en canvi, afavoreixen la descentralització de la 

campanya són:  

 

• Compartir per e-mail: és una eina per enviar al propis contactes 

un contingut per correu electrònic, clicant sobre una icona. 

 

 
Figura 32: compartir per e-mail i a les xarxes socials, N-VA Nieuw-

Vlaamse Alliantie (BE) http://www.n-va.be/ 

 

• Compartir a les xarxes socials: és un instrument per compartir, 

a través del propi perfil de les xarxes socials, un contingut 

publicat a la web. Funciona clicant sobre una icona de la 

mateixa manera que la funció Compartir per e-mail (figura 32). 
 

• Vídeos i fotos dels usuaris: és la possibilitat per als usuaris de 

pujar vídeos fets per ells sobre temes d’actualitat. 
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Figura 33: vídeos i fotos dels usuaris, M5S – Movimento 5 Stelle 

http://www.beppegrillo.it/movimento/ 
 

• Descarregar material de campanya: és la secció des d’on els 

voluntaris poden descarregar material promocional de 

campanya com ara pamflets or pòsters per distribuir-los. 
 

 
Figura 34: descarregar material de campanya, PD – Partito 

Democratico (IT) http://www.partitodemocratico.it/ 

 

• Eines per personalitzar pàgines web: és tracta d’una secció des 

d’on els usuaris poden descarregar banners o altres widgets de 

suport al partit i publicar-los a la seva pàgina web. 
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Figura 35: eines per personalitzar pàgines web,Die Grünen (D) 

http://www.gruene.de/service/webbanner-logos.html 

 

• Enviar sms/fer trucades: sovint aquesta funció sol estar 

reservada per a usuaris registrats, ja que el partit posa a 

disposició dels voluntaris un llistat de persones a les quals 

hauran de fer trucades per convidar-los a votar per un candidat. 

En alguns casos poden ser els usuaris que posen a disposició 

del partit un llistat de contactes. 
 

 
Figura 36: fer trucades, Democratic Party (USA) 

http://my.barackobama.com/modules/votercontact/login_signup.php 

 

• Fer campanya porta a porta: també aquesta funció sol estar 

reservada per a usuaris registrats donat que els voluntaris 

reben les adreces de potencials votants a visitar.  
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Figura 37: fer campanya porta a porta, Democratic Party (USA) 

http://my.barackobama.com/modules/votercontact/login_signup.php 

 

• Organitzar esdeveniments: els usuaris poden organitzar 

esdeveniments per recollir diners o reclutar més voluntaris. 

 

 
Figura 38: organitzar esdeveniments, Labour Party (UK) 

http://members.labour.org.uk/ 

 

 

4.3 - Anàlisi estructural de les xarxes socials 
 
Pel que fa a l’anàlisi estructural ha estat necessari distingir entre 

indicadors de les pàgines web i indicadors de les xarxes socials ja 

que es diferencien pel que fa als seus elements constitutius. Si a 
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les pàgines web els partits poden fer servir una quantitat en teoria 

il·limitada d’elements, a les xarxes socials no tenen la mateixa 

llibertat donat que es tracta d’una plataforma que ja ve amb una 

estructura definida.  

 

En aquest cas el principal objectiu de l’anàlisi és definir el patró 

d’ús dels diferents components per part dels partits. D’altra banda, 

donada la naturalesa conversacional i interactiva de les xarxes 

socials, es va estimar interessant esbrinar també quines 

publicacions generen més atenció per part dels ciutadans. 

 

La majoria d’indicadors representa la mateixa funció tant a Twitter 

com a Facebook. Tot i presentar-se amb noms diferents permeten 

als usuaris desenvolupar la mateixa tasca.  

 

 
Taula 4: indicadors anàlisi estructural de les xarxes socials 

Publicacions per tipologia - Twitter 

Tweet senzill 

Retweets: 1) Membres del mateix partit; 2) Membres d’altres partits; 3) 

Periodistes/Mitjans; 4) Usuaris; 5) No classificable 

Mencions: 1) Membres del mateix partit; 2) Membres d’altres partits; 3) 

Periodistes/Mitjans; 4) Usuaris; 5) No classificable 

Respostes públiques: 1) Membres del mateix partit; 2) Membres d’altres 

partits; 3) Periodistes/Mitjans; 4) Usuaris; 5) No classificable 

Publicacions amb enllaços interns 

Publicacions amb enllaços externs 

Fotos 

Vídeos 

Hashtags 
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Publicacions per tipologia - Facebook 

Publicació senzilla 

Publicació Compartida: 1) Membres del mateix partit; 2) Membres 

d’altres partits; 3) Periodistes/Mitjans; 4) Usuaris; 5) No classificable 

Etiquetes: 1) Membres del mateix partit; 2) Membres d’altres partits; 3) 

Periodistes/Mitjans; 4) Usuaris; 5) No classificable 

Comentaris 

Publicacions amb enllaços interns 

Publicacions amb enllaços externs 

Fotos 

Vídeos 

Reaccions dels usuaris 

Marcar com a preferit (Twitter) 
Agradar (Facebook) 

Fer retweet (Twitter) 
Compartir (Facebook) 

Respondre públicament (Twitter) 
Comentar (Facebook) 

Font: elaboració pròpia 
 

A seguir es presenta el llistat complet dels indicadors: 
 

• Tweets i publicacions senzilles: són continguts originals 

publicats pel mateix partit i no responen a l’exigència de 

replicar a preguntes o comentaris. 

Figura 39: tweet i publicació senzilla, SPD – Sozialdemokratische 

Partei Deutschlands (D) 
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• Retweets i publicacions cmpartides: són publicacions al propi 

perfil de continguts ja publicats per un altre usuari. 

 
Figura 40: retweets i publicacions compartides, PD – Partito 

Democratico (IT)  

 

• Mencions i etiquetes: és una manera per mencionar altres 

usuaris a les pròpies publicacions digitant el símbol @ abans 

del nom d’aquests. L’usuari mencionat beneficia doncs de 

l’efecte promocional de l’etiquetatge però s’ha de tenir en 

compte que aquesta funció no sempre té finalitat positiva. 
 

 

Figura 41: Mencions i etiquetes, UKIP – UK Independence Party (UK) 

 

• Respostes públiques i comentaris: a Twitter per respondre a un 

usuari s’utilitza el mateix mecanisme que les mencions. Sovint 

es diferencien perquè en les respostes el nom de l’usuari està 

al principi del tweet (si volem que tots puguin veure les 

respostes aquest nom va precedit per un qualsevol caràcter – 

sol ser un punt – d’altra manera la conversació apareixerà 

només a tots aquells que segueixen ambdós usuaris). Les 
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conversacions es poden visualitzar clicant l’enllaç a peu de 

cada tweet. A Facebook, en canvi, les respostes a les 

publicacions apareixen com a comentaris.  

 

Figura 42: respostes públiques i comentaris, The Republican Party 

(USA) 

 

• Publicacions amb enllaços interns: són publicacions amb 

enllaços a recursos que estan vinculats d’alguna manera amb 

el partit, com ara seccions territorials, pàgines web o perfils de 

candidats o membres. 

 

 
Figura 43: publicacions amb enllaços interns, PS – Partie Socialiste 

(FR) 
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• Publicacions amb enllaços externs: són publicacions amb 

enllaços a recursos que no estan controlades pel partit com ara 

pàgines web d’altres partits, instituts de recerca, mitjans de 

comunicació, etc.  

 

 
Figura 44: publicacions amb enllaços externs, PSOE – Partido 

Socialista Obrero Español (ES) 

 

• Fotos: publicacions amb fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: publicacions amb fotos, VVVD – Volkspartij voor Vrijheid 

en Democratie (NL) 

 

• Vídeos: publicacions amb vídeos. 
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Figura 46: publicacions amb vídeos, SPÖ – Sozialdemokratische 

Partei Österreichs (AT) 

 

• Hashtags: consisteixen en una paraula o més paraules totes 

juntes precedides pel símbol # i serveixen per agrupar les 

publicacions que traten un mateix tema. Si un hashtag es 

repeteix amb molt freqüència es transforma en trending topic, o 

sigui el tema del moment. Va néixer amb Twitter però el seu ús 

es va difondre a totes les xarxes socials. A Facebook és actiu 

des del juny 2013 i per tant en aquesta recerca s’analitzen 

només els hashtags de Twitter.  

 

 
Figura 47: hastags, PT - Partido dos Trabalhadores (BR) 

 
En el cas de retweets, publicacions compartides, mencions, 

etiquetes i respostes públiques s’ha intentat analitzar també amb 

quina tipologia d’usuaris els partits es relacionen més. En el cas de 
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les respostes públiques a Facebook això no ha estat possible 

perquè es publiquen en ordre cronològic barrejades amb els 

comentaris dels usuaris; si els partits no etiqueten la persona a la 

qual s’estan adreçant és gairebé impossible entendre amb qui 

estan conversant. 

 

Pel que fa a les reaccions dels usuaris, aquestes estan 

classificades en ordre d’implicació: 
 

• Marcar com a preferit i donar un “m’agrada”: representa un 

nivell mínim d’implicació per part de l’usuari, és una manera 

ràpida per afirmar que s’està d’acord amb aquell contingut. El 

nombre de “M’agrada” rebuts indica el grau d’atenció i el 

suport cap a les afirmacions publicades.  

 

• Fer retweet i compartir: contràriament a les anteriors, aquestes 

funcions no impliquen necessàriament el suport cap al 

contingut publicat, més aviat l’usuari porta a l’atenció dels seus 

seguidors o amics un tema que pot ser el punt de partida d’un 

debat.  
 

• Donar una resposta pública i deixar un comentari: són les 

reaccions que suposen el nivell més alt d’implicació ja que 

l’usuari es compromet a expressar personalment la seva 

opinió. 

 
 

 

 

Figura 48: Icones d’interacció amb els continguts a Twitter (a 

l’esquerra) i Facebook (a la dreta). 
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Si per les publicacions fetes pels partits va ser possible perfilar els 

usuaris relacionats, en aquest cas no ho va ser per dues raons. En 

primer lloc, el volum d’inputs va ser massa extens per poder ser 

registrat manualment per una sola persona. En segon lloc, en la 

majoria de casos es va tractar de ciutadans comuns però, donat 

que sovint els perfils no disposaven de les informacions 

necessàries o les ocultaven per privacitat, no es van recollir dades 

significatives per confirmar aquesta suposició. Per tant la present 

recerca es limita només a observar quines tipologies de 

publicacions a les xarxes socials atreuen més l’atenció, tant des 

del punt de vista estructural com discursiu, que veurem a 

continuació. 

 

 

4.4 - Anàlisi discursiu  
 

L’anàlisi discursiu pretén examinar de què, com i a qui parlen els 

partits. Tenint en compte la complexitat i els diferents nivells 

d’anàlisi que comporta l’estudi dels missatges electorals, aquesta 

recerca enfoca la seva atenció només en alguns aspectes 

específics, coherentment amb els seus objectius. En primer lloc, es 

vol comprovar si assistim a una replica de les ja esmentades 

propensions de les campanyes tradicionals a la personalització, 

meta-comunicació, i la campanya negativa. En segon lloc, 

s’analitzarà quin tipus de participació fomenten els partits amb els 

seus missatges (si en fomenten) i, en tercer lloc, quines tipologies 

de relacions construeixen amb els usuaris de les xarxes socials. 
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Les unitats d’anàlisi són les publicacions dels partits a Twitter i 

Facebook i cada missatge ha estat reduït als seus elements 

essencials: subjecte, objecte, to i estratègia relacional. Donada la 

natura sincrètica d’aquestes plataformes, a més de la paraula 

escrita es consideraran totes les instàncies relacionades amb la 

hipertextualitat de la xarxa (Legris-Desportes i Bitoun, 2004) com 

per exemple elements icònics (imatges i elements gràfics) i fílmics 

(sons, animacions i vídeos). S’ha comptabilitzat també quines 

publicacions generen més atenció per part dels seguidors, segons 

la mateixa classificació il·lustrada per l’anàlisi estructural. 

 

La identificació dels indicadors va estar precedida per una reflexió 

al voltant d’alguns conceptes elementals de semiòtica 

interpretativa. Entre totes les tradicions semiòtiques es va escollir 

aquesta donat que mou des de la visió del discurs com a pràctica 

social i els missatges polítics objecte d’aquesta investigació no 

poden ser observats prescindint del context social de producció.  

 

Marrone (2001: 24) afirma que “si el text és un producte, el discurs 

és sobretot una producció” i està relacionat amb l’esfera de 

l’enunciació que és la “posada en escena de la llengua” 

(Benveniste, 1993). Amb la desaparició de la relació directa entre 

els participants a la comunicació, el text es construeix al voltant de 

dos simulacres, anomenats per Eco (1979) Lector i Autor Model, 

que reprodueixen, respectivament, el comportament interpretatiu 

de l’enunciatari i les intencions de l’enunciador a l’hora de produir 

el text. Al fi de limitar les interpretacions i garantir el funcionament 

d’un text, aquestes dues estratègies textuals adrecen el lector 

empíric cap a “interpretacions - si no legítimes – legitimables” (Eco, 

1979: 60). En aquest sentit, d’un text es poden donar infinites 
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interpretacions però no qualsevol interpretació, perquè en aquest 

cas significaria usar-lo (Eco, 1990). En la construcció del Lector 

Model intervenen una multiplicitat de factors: des d’elements 

lingüístics, com ara l’idioma escollit i el registre lexical, fins a 

mecanismes semàntics que ajuden el lector empíric a escollir 

quines interpretacions textuals pot activar. Doncs per un costat 

l’anàlisi de les estratègies enunciatives porta a identificar tòpics i 

isotopies discursives74, per l’altre es poden reconèixer les relacions 

entre els dos simulacres, o sigui el contracte d’enunciació entre 

aquestes dues instàncies, investigant els nivells de complicitat o 

distància enunciativa.  

 

Tenint en consideració aquests elements, els indicadors que es 

detallen a continuació han permès identificar quantitativament 

algunes dades i alhora construir respostes més qualitatives als 

interrogants posats pels objectius de la recerca. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 L’enunciatari produeix inferències sobre allò que el text està dient, 

n’identifica el tòpic, i l’autor l’ajuda en aquesta tasca a través l’ús de 

paraules clau o isotopies. Una isotopia consisteix en “un conjunt de 

categories semàntiques redundants que permeten la lectura uniforme 

d’un relat” (Greimas 1974: 188) i es manifesta a través de la reiteració o 

el posicionament estratègics de sememes, o sigui marques semàntiques, 

al llarg del text. 
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Taula 5: indicadors anàlisi discursiu pàgines web i xarxes socials 
 

Personalització 

Candidat principal 

Altres candidats 

El partit 

Meta-comunicació 

Cobertura campanya 

Eslògans electorals 

Posicions i propostes futures 

Treball fet 

Campanya negativa Atacs cap als adversaris 

Foment de la participació 
Crida al vot 

Crida a l’acció 

Relació amb destinataris 

Distància pedagògica 

Distància non pedagògica 

Complicitat 
 

Font: elaboració pròpia 

 

 

4.4.1 - Personalització 

 

Com es va esmentar en el capítol 2, amb el terme personalització 

ens podem referir tant a l’atenció de la campanya al voltant 

del/dels candidat/candidats com a l’estratègia que apunta a 

substituir els vincles ideològics amb una relació personal entre 

candidat i ciutadans, mostrant-ne els aspectes més privats. En 

aquesta recerca en limitarem a considerar només la primera 

accepció i per tant els indicadors d’aquesta categoria indiquen qui 

és el protagonista del missatge.  

 

Com suggereixen diferents estudis, la modernització porta la 

comunicació electoral a centrar la seva atenció en personalitats 
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determinades, especialment en la figura carismàtica del líder que 

serà responsable d’implementar les propostes del partit en cas de 

victòria (Wattenberg, 1991), i per tant la campanya es transforma 

en el seguiment del cap de llista en detriment de les informacions 

sobre el programa del partit o els altres candidat. El factor ideològic 

ha perdut la seva incidència sobre la decisió de vot i els líders 

polítics han guanyat rellevància electoral, fins al punt de 

personificar les respectives opcions polítiques (MacAllister, 2007). 

Per exemple, en aquesta notícia publicada al Facebook del Partito 

Democratico durant la campanya electoral de 2013 a Itàlia, el 

llavors candidat a primer ministre presenta el pla de reforma del 

sistema educatiu com una seva proposta personal i no pas del 

partit. 

 

12 febbraio 2013 

“Tornare a investire in istruzione? Bersani e il suo piano 

per rifondare la scuola” 75 

 

A més, des de l’arribada de la televisió, és més fàcil difondre 

informacions a través d’una cara més aviat que d’una institució 

abstracta o notes de premsa (Glaser i Salmond, 1991) ja que 

permet a l’audiència de posar-se en el lloc del destinatari del 

missatge i per tant afavoreix la predisposició a prestar atenció. 

 

Per mesurar el nivell de personalització de les campanyes objecte 

d’estudi s’analitzaran el nombre de referències al candidat 

principal, als altres candidats o al partit.  

                                                             
75 12 febrer 2013  

“Tornar i invertir en educació? Bersani i el seu pla per reformar l’escola”. 
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4.4.2 – Meta-comunicació 

 

McNair (2000) suggereix que la dependència entre partits i mitjans 

de comunicació porta els primers a desviar l’atenció sobre 

aspectes tècnics de la campanya i a crear històries o 

esdeveniments en línia amb les exigències dels mitjans que 

permetin controlar el missatge. 

 

Els indicadors d’aquesta categoria pretenen observar quin és 

durant la campanya el nivell de cobertura de continguts polítics en 

oposició a la tendència observada en els partits a evitar aquestes 

temàtiques i per tant s’analitzarà l’objecte dels missatge: per un 

costat hi haurà continguts relacionats amb les posicions al voltant 

de temàtiques concretes, propostes futures o el treball fet en el 

passat, i per l’altre publicacions que, en canvi, es limiten a donar 

compte dels esdeveniments de campanya (per exemple en la 

figura 49 es pot veure una entrada de Facebook del Parti Socialiste 

francès amb el vídeo d’un míting electoral) o difondre eslògans que 

alhora atreuen l’atenció dels mitjans de comunicació i eviten la 

creació de possibles sentiments negatius cap al partit o candidat. 
 

 
Figura 49: meta-comunicació, PS – Parti Socialiste (FR) 
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4.4.3 - Campanya negativa 

 

Per mesurar la tendència de les campanyes de la mostra a la 

dramatització, s’ha fet referència a les dues tipologies principals de 

missatges negatius utilitzats en les campanyes electorals: l’atac i la 

comparació (Fridkin i Kenney, 2004). 

 

L’objectiu de l’atac és aquell d’evidenciar exclusivament les 

característiques negatives del competidor, aprofitant sovint de les 

pors de l’electorat al voltant d’algunes característiques dels 

adversaris. N´és un exemple aquesta publicació al Twitter del 

Labour Party anglès que, a partir d’una declaració del líder del 

UKIP Nigel Farage, ataca els nacionalistes76:  

 

 
Figura 50: campanya negativa (atac), Labour Party (UK) 

 

                                                             
76 Nigel Farage: “Jo sóc Thatcherià”.  

UKIP confia en els diners dels conservadors, en les persones dels 

conservadors i en les polítiques dels conservadors. UKIP: més 

conservadors que el Partit Conservador” 
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Contràriament a l’atac, la comparació (figura 51) conté 

informacions sobre els dos partits però que estan presentats de 

manera diferent: a cada frase negativa sobre el competidor 

correspon una afirmació positiva sobre el partit que promou el 

missatge.  

 

 
Figura 51: campanya negativa (comparació), Conservative Party (UK) 

 

 

4.4.4 – Foment de la participació 

 

Els partits poden convidar els seus seguidors a participar gràcies a 

la presència d’elements estructurals com també a través dels seus 

missatges. Els indicadors d’aquesta categoria evidencien si la crida 

dels partits es limita a demanar el vot o bé convida els ciutadans a 

assumir un rol més actiu pel que fa a les tasques de campanya, 

com en el cas d’aquest tweet del Republican Party d’Estats Units: 

 

@GOP 2 nov 2012 

MT @RNCResearch: If you know folks who are 

undecided, send them to failedpromise.com to review  
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Obama’s record of broken promises77. 

 

Tot i que Lilleker i Malagón (2010) veuen l’absència de la crida al 

vot com natural en quant implícita en cada campanya electoral, en 

aquest estudi s’ha decidit incloure aquesta funció entre els 

indicadors perquè de totes maneres genera un sentiment d’inclusió 

dels ciutadans en un projecte comú. 

 

 

4.4.5 - Relació amb destinataris 

 

Els indicadors d’aquesta categoria donen la possibilitat de fer 

hipòtesis sobre els possibles contractes d’enunciació entre 

enunciador i enunciatari, investigant les estratègies de complicitat 

o distància que es poden fer servir gràcies a eines lingüístiques i/o 

amb altres sistemes semiòtics. Fisher i Veron (1992), entre els 

possibles nivells de distància, en van individuar tres que són 

bàsics: 

 

• Distància non pedagògica: és la màxima distància. 

L’enunciador fa més aviat declaracions, o sigui afirmacions 

impersonals i en tercera persona, com en el cas d’aquest tweet 

del PSOE: 

 

@PSOE 15 Nov 2011 

                                                             
77 Si coneixes persones indecises, convida-les a mirar failedpromise.com 

per revisar la llista de promeses no mantingudes per Obama 
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El PSOE cumple su compromiso con FEAPS de 

hacer accesible su programa para las personas con 

discapacidad intel·lectual 

 

En alguns casos es tracta també d’una distància institucional, o 

sigui un nosaltres que no es inclusiu de l’audiència, que no està 

interpel·lada, sinó més aviat de l’enunciador i del seu cercle de 

col·laboradors, com en el cas d’aquesta publicació del PSOE a 

Facebook:  

 

PSOE 13 Noviembre 2011 · 

En la Legislatura 2008--2011, también hemos subido 

los impuestos para los que más tienen, elevando la 

tributación para las rentas y patrimonios más altos, 

con el fin de hacer un reparto más equitativo de la 

carga impositiva. 

 

• Distància pedagògica: l’enunciador explica, aconsella, anima a 

fer alguna cosa o bé es mostra disposat a escoltar. Aquesta 

categoria comprèn també missatges amb frases interrogatives, 

com per exemple aquest publica pel Conservative Party del 

Regne Unit al seu perfil de Facebook: 

 

Conservatives 6 May 2010 · 

Haven't voted yet? Maybe this email from Boris 

Johnson can help persuade you: http://bit.ly/cm1fsx78 

 

                                                             
78 Encara no has votat? Igual aquesta email de Boris Johnson pot ajudar 

a persuadir-te 
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• Complicitat: l’enunciador es dirigeix directament al destinatari 

amb verbs en segona persona, l’inclou al seu discurs amb una 

primera persona plural, es representa dialogant amb ell, o bé 

l’enunciatari apareix en el text com a enunciador, com en el cas 

de les testimoniances de suport al partit per part de ciutadans 

comuns o personatges públics. En aquesta categoria s’hi 

troben també les frases imperatives.  

 

@TheDemocrats 27 oct 2012 

Our future’s at stake, whether it’s education, women’s 

rights, equal pay. Doing what’s right. Doing unto others. 

That’s what it’s about.79 

 

@TheDemocrats 25 oct 2012 

If you, like Colin Powell, stand with our commander in 

chief for four more years, commit to vote: 

j.mp/RY9fKV80 

                                                             
79 El nostre futur està a risc, sigui per l’educació, els drets de les dones, la 

igualtat del sou. Fer allò que és correcte. Fer-ho per als altres. D’això es 

tracta. (Democratic Party, USA). 
80 Si t’agrada Colin Powell, posat al costat del nostre comandat per quatre 

anys més, compromet-te a votar. (Democratic Party, USA). 



 
 
 
 
 
 
 
 

[CAPÍTOL 5]  
ELS RESULTATS DE LA RECERCA 
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5.1 - Anàlisi estructural de les pàgines web 
 

L’anàlisi de les pàgines web consisteix en mesurar la puntuació 

que cada partit va obtenir en les diferents categories estructurals. 

Aquesta puntuació va ser calculada fent una proporció entre els 

indicadors de cada categoria i els elements efectivament presents 

en les pàgines web analitzades. Per permetre la comparació, el 

resultat va ser després normalitzat en un valor entre 0 (completa 

absència dels indicadors) i 1 (completa presència dels indicadors). 

 

Els resultats demostren clarament que, durant ambdues 

campanyes, l’objectiu primari de les pàgines web del partits va ser 

la difusió d’informacions.  

 
Gràfic 1: Índex general categories d’anàlisi a les pàgines web, campanyes 

2010 i 2012 
 

 
Font: elaboració pròpia 

 
Durant la campanya del 2010 es va registrar la presència, en 

diferents nivells, de tots els elements d’anàlisi, des dels més 

senzills fins als més sofisticats. El partit que va realitzar la pàgina 

0,7	  

0,2	  

0,5	  
0,65	  

0,15	  
0,3	  

informació	   interactivitat	   mobilització	  

2010	   2012	  
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web més completa, assolint l’índex més elevat, és ICV: el 

ecosocialistes van posar a disposició dels usuaris una àmplia 

gama d’eines per estar al dia de l’actualitat del partit.  

 

En relació als elements amb un baix nivell de sofisticació, la 

presència més recorrent va ser aquella de les notes de premsa i 

del programa electoral. Altres seccions populars van ser la història 

del partit, l’agenda i les informacions sobre el vot, absents només a 

la plana web del PPC, l’únic partit que va demostrar més atenció 

cap als elements complexes i va descuidar d’aquells més 

immediats. 

 

Pel que fa els elements amb un alt nivell de sofisticació, la 

presència mitjana general és més baixa i la pàgina web amb 

menys components d’aquest grup és la de C’s. L’indicador present 

a tota la mostra és el canal vídeo, seguit pel rss i la newsletter. Els 

talls de veu van ser emprats exclusivament per ICV i només CiU i 

PSC van crear una app per a mòbils. Cal mencionar, pel que fa a 

aquesta categoria, l’ús que va fer el PP dels jocs. El 16 de 

novembre 2010 els Populars van presentar “Rescate”, un videojoc 

en què la candidata Alícia Sánchez Camacho es transformava, fent 

referència a Lara Croft protagonista del videojoc Tomb Raider, en 

Alicia Croft, una heroïna amb la missió de solucionar els problemes 

de Catalunya. El resultat però va ser que Alicia Croft, a cavall de la 

gavina Pepe, acaba disparant a immigrats il·legals i a un zepelí 

independentista, entre d’altres. El videojoc va generar, com era 

d’esperar-se, moltes crítiques. En un primer moment, els Populars 

van dir que les municions de l’Alicia Croft eren idees i no pas bales 

i van desviar la responsabilitat a l’empresa realitzadora, culpable 

d’haver posat immigrats irregulars en lloc de genèriques màfies 
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il·legals genèriques, demanant-ne la substitució. No obstant això, 

el joc va ser finalment retirat. 

 

 
Figura 52: Alicia Croft, el videojoc del PPC (2010) 

 

La campanya 2012, com l’anterior, va estar manifestament 

orientada a la difusió d’informacions. Tret d’alguna petita variació 

segons el partit, els índexs d’aquesta categoria van mantenir-se 

prou constants, a diferència dels altres que veurem més endavant.  

 

En quant als instruments de baixa sofisticació, la CUP va ser 

l’única formació en cobrir tots els indicadors i, al igual que el 2010, 

tots els partits disposen de notes de premsa i programa electoral. 

El PPC continua sent l’únic partit que no presenta un apartat 

dedicat a la seva història i ERC no publica l’agenda d’actes 

electorals. En quant als elements més sofisticats, no es tornen a 

proposar ni aplicacions per a mòbils ni jocs, en canvi tots els partits 

van confiar en la seva newsletter i en obrir un canal vídeo per 

emetre els espots de campanya i el streaming de mítings, 

entrevistes i altres esdeveniments. 
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Taula 6: Categoria Informació, índex per partit, campanyes 2010 i 2012 
 

 Baixa sofisticació Alta sofisticació 

 2010 2012 2010 2012 

CiU 0,9 0,9 0,6 0,4 

PSC 0,9 0,9 0,5 0,75 

PPC 0,9 0,9 0,75 0,75 

ICV 0,25 0,4 0,6 0,5 

ERC 0,9 0,6 0,6 0,6 

C’s 0,75 0,5 0,25 0,25 

SI 0,75 - 0,5 - 

CUP - 1 - 0,6 
 

Font: elaboració pròpia 

 

La segona funció amb més èxit va ser aquella de fer servir les 

pàgines web com a eina per animar els usuaris a implicar-se en la 

campanya. 

 

En la campanya 2010 es va registrar fins i tot un bon nivell de 

mobilització descentralitzada. Per exemple, totes les pàgines web 

presents a la mostra van donar la possibilitat de descarregar 

material de campanya i un altre instrument molt popular va ser el 

botó per compartir continguts per correu electrònic o a les xarxes 

socials. A banda d’això, les eines més avançades de mobilització 

en línia van estar proporcionades per aquells partits, tots menys SI, 

que van construir espais en línia específicament dedicats a la 

campanya.  

 

CiU va crear Cativistes, una xarxa amb més de 2.000 membres. 

Exactament com en el cas de MyBO, des de Cativistes cada dia es 

proposaven accions per ajudar el partit a guanyar les eleccions, 
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com ara compartir un recordatori per un acte de campanya a 

Facebook o votar en alguna enquesta que s'estigués duent a terme 

a la xarxa i es van prometre premis als Cativistes més actius. 

Continguts com ara vídeos o missatges podien ser publicats tant 

per l’equip de comunicació de CiU com per qualsevol altre usuari. 

A més es va crear la figura de l’Assessor 2.0 que ajudava per 

correu electrònic o xat a resoldre qualsevol dubte al voltant de l’ús 

de les eines digitals. 

 

 
Figura 53: xarxa Cativistes (CiU 2010) 

 
El PSC va fer servir Sociates, una plataforma oberta a tothom amb 

un to informal, com demostra el mateix nom: “sociates” de fet és un 

terme per identificar sovint de forma despectiva el militants 

socialistes transformat en aquest cas en marca d’orgull. A través 

de la pàgina web, el partit va generar una campanya de 

participació que demanava als electors de proposar eslògans i 

cartells de campanya o enviar fotos d’ells mateixos amb el lema “M 

de Montilla”. 
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Figura 54: xarxa Sociates (PSC 2010) 

 

El PPC va posar a disposició dels seus seguidors Populares en 

red, una xarxa on els usuaris podien registrar-se amb diferents 

perfils. El Clicker era l’usuari bàsic que es dedicava a realitzar 

tasques mínimes, sobretot pel que fa a la difusió a la xarxa de les 

idees i propostes del partit. L’Agent, en canvi, representava un 

nivell més avançat d’activisme: podia col·laborar en la creació de 

tota mena de continguts, participar en fòrums i defensar les 

posicions del PPC, promoure la presència en línia del partit i fer de 

tràmit entre el partit i la ciutadania recollint queixes i altres 

instàncies. Finalment hi havia el Militant, que com tal havia de ser 

afiliat i podia supervisar les tasques dels Agents, participar en el 

desenvolupament de les pàgines web de les agrupacions al territori 

i col·laborar en la preparació de propostes polítiques. 
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Figura 55: xarxa Populares en Red (PPC 2010) 

 

ICV va aglutinar tota l’activitat 2.0 en la pàgina Jo faig campanya 

per l’Herrera, on es convidaven el usuaris a registrar-se i 

involucrar-se en activitats com ara compartir a la xarxa les 

posicions del partit o també participar en la campanya de manera 

més activa enviant vídeos explicant per què votaran Joan Herrera. 

A més ICV va ser l’únic partit que va permetre organitzar trobades 

amb el candidat: els ciberactivistes podien omplir un formulari per 

proposar que Herrera fes parada als seus municipis durant la 

campanya, assegurant un nombre mínim de participants. 
 

 
Figura 56: xarxa Jo faig campanya per l’Herrera (ICV 2010) 
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ERC, en canvi, va optar per una plataforma que no necessitava 

registració. A través de la  pàgina web Gent Valenta els usuaris 

podien estar al dia de l’agenda del partit, compartir en xarxa 

material electoral o descarregar-lo i també podien formar part de la 

imatge de la campanya enviant vídeos o fotos sota el lema 

republicà. Un gran nombre de cartells va ser no només penjat a la 

plana web sinó que va ser també traslladat al carrer, afegint un 

valor tangible a la filosofia participativa 2.0. 

 

 
Figura 57: pàgina web Gent Valenta (ERC 2010) 

 
C’s va disposar d’un espai per ciberactivistes però no va ser 

comptabilitzat en aquesta recerca perquè estava reservat només 

als afiliats. De tota manera, com es pot llegir en les normes d’ús de 

l’espai, les activitats eren limitades i estaven estrictament 

controlades des de dalt : 

 

Existe un grupo de coordinadores que se encargan de 

dirigir el activismo. Estos coordinadores seleccionan las 
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noticias y las comunican mediante correo electrónico a 

los activistas, quienes reciben correos de forma regular 

con instrucciones dirigidas a votar o comentar noticias 

aparecidas en los medios de comunicación digitales.  
(www.ciudadanos-cs.org/jsp/publico/participa/activismo.html) 

 

Pel que fa a instruments més tradicional de mobilització 

centralitzada la possibilitat d’afiliar-se al partit va estar present en 

totes les pàgines web analitzades. Tots els partits menys CiU i 

PPC van recollir diners a la xarxa, sigui en una secció de 

donacions o botiga, i també la majoria va demanar als usuaris de 

fer donacions o d’apuntar-se com a voluntari per mítings o carpes 

al carrer. 

 

El 2012, en canvi, es registra una baixada de l’índex general de la 

mobilització. Pel que fa als instruments centralitzats, molts partits 

no deixen més fer aportacions econòmiques en línia i C’s i CUP 

fins i tot no tenen un enllaç per l’afiliació, cosa que es pot entendre 

en el cas de la CUP, degut a la seva forma assembleària, però 

sorprèn més en el cas de C’s que és un partit amb un model de 

militància més clàssica. Pel que fa a l’autonomia dels usuaris, 

desapareixen totes les plataformes per ciberactivistes i per tant 

dels instruments de mobilització descentralitzada queden només 

els enllaços per compartir continguts per correu o a les xarxes 

socials i en alguns casos un apartat per descarregar materials de 

campanya. L’única pàgina web de ciberactivisme que no 
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desapareix del tot és Cativistes però el juny 2012 va transformar-

se en una xarxa per afiliats81 i per tant no va ser inclosa en l’anàlisi. 

 
Taula 7: Categoria Mobilització, índex per partit, campanyes 2010 i 2012 

 

 Mobilització centralitzada Mobilització descentralitzada 

 2010 2012 2010 2012 

CiU 0,4 0,4 0,75 0,25 

PSC 0,6 0,4 0,6 0,25 

PPC 0,4 0,4 0,6 0,25 

ICV 0,4 0,2 0,5 0,25 

ERC 0,4 0,8 0,6 0,1 

C’s 0,6 0,4 0,4 0,1 

SI 0,6 - 0,25 - 

CUP - 0,4 - 0,4 
 

Font: elaboració pròpia 

 

La categoria amb la puntuació més baixa va ser la interactivitat. 

Durant la campanya 2010, el nivell de implicació dels usuaris va 

ser generalment baix. Totes les web presentaven elements bàsics 

com ara els enllaços a pàgines de xarxes socials o donaven 

telèfons i email de contacte; en canvi, només CiU i C’s van 

permetre al usuaris avaluar els continguts publicats i per tant van 

registrar una puntuació més alta en aquesta categoria (taula 8).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Com es pot llegir en la nota de prensa de Convergència Democràtica 

del 22 de juny de 2012 l’aplicació móvil va tenir la mateixa sort i va 

convertir-se en una eina d’ús exclusiu dels militants 

http://www.convergents.cat/premsa/cativistes-es-converteix-en-una-eina-

del-partit-difondre-els-seus-missatge-travs-de-les  



	   173 

Pel que fa als instruments per la promoció d’una interactivitat non 

unidireccional, feta excepció pel PSC que va habilitar els 

comentaris a les notícies publicades (figura 58), no va haver-hi cap 

altre exemple durant tota la campanya, tampoc entre aquells 

elements amb un nivell mitjà d’interactivitat com la publicació de 

les respostes als formularis o els xats amb els candidats. 

 

 
Figura 58: Comentaris a continguts publicats, PSC (2010) 

 

Durant la campanya 2012 la incidència de la interactivitat va ser 

encara més baixa. Es va registrar només la presència d’apartats 

d’interactivitat bàsica, o sigui els enllaços per seguir els partits a 

les xarxes socials i en algun cas les dades genèriques de contacte 

o els formularis per suggeriments. En cap cas es van obrir xats o 

fòrums i fins i tot el PSC va treure la possibilitat de comentar 

notícies i continguts.  
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Taula 8: Categoria Interactivitat, índex per partit, campanyes 2010 i 2012 
 

 Interactivitat baixa Int. mitjana Interactivitat alta 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 0,8 0,8 0 0 0 0 

PSC 0,6 0,6 0 0 0,5 0 

PPC 0,6 0,6 0 0 0 0 

ICV 0,6 0,6 0 0 0 0 

ERC 0,6 0,6 0 0 0 0 

C’s 0,8 0,6 0 0 0 0 

SI 0,4 - 0 - 0 - 

CUP - 0,6 - 0 - 0 

Font: elaboració pròpia 

 
 
5.2 - Anàlisi estructural de les xarxes socials 
 
5.2.1 - Twitter 

 
El 2010 CiU va ser el partit amb més seguidors i el PSC la 

formació que va tuitejar més durant les dues setmanes de 

campanya. Pel que fa a les reaccions dels usuaris, no es va 

registrar cap número significatiu. Sobre un total de 2141 tweets 

només 120 van estar marcats com a preferit i cap ho va ser per 

més de dues vegades; tampoc la mitjana de retweets rebuts va ser 

alta. Els dos missatge més retuitejats van ser aquests d’ERC (17 

rt) i x de CiU (15 rt): 
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RT Ernest Benach  @ebenach 16 Nov 2010 

Us enllaço el discurs que he fet a la UNESCO per la 

declaració dels #castellspatrimoni Immaterial de la 

Humanitat http://bit.ly/9kIFgy 

 

@ciu 21 Nov 2010 

Debat TV3. Artur Mas retreu a Cs i PP que divideixin la 

societat per temes lingüístics. http://ves.cat/anlY #e10 

#unacatalunyamillor #28n 

 
Taula 9: campanya 2010 a Twitter 

 

  

Seguidors 

Total 

tweets 

Mitjana 

retweets per 

tweet 

 

Comentaris 

rebuts 

 

Respostes 

CiU 2846 405 1,3 74 11 

PSC 2347 574 0,9 140 19 

PPC 1352 188 0,2 40 16 

ICV 1173 280 1,4 31 11 

ERC 1933 111 1,4 14 1 

C’s 1594 314 1,6 74 18 

SI 1520 269 1,5 44 4 
 

Font: elaboració pròpia 

 
En general el tweets senzill van ser el 74% i els retweets només el 

22%. D’aquests el 71% van consistir en retweets des de comptes 

d’usuaris del mateix partit i el 23% de mitjans de comunicació.  

 

El partit que va retuitejar més va ser CiU. SI va retuitejar també 

missatges de ciutadans no afiliats i l’únic retweet d’un altre partit va 

ser el de C’s quan el 25 novembre publicar un tweet del PSC 
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condemnant l’atac a una carpa al carrer de la formació d’Albert 

Rivera:  

 

RT @socialistes_cat: Condemnem rotundament l'atac 

contra un punt d'informació de Ciutadans ahir a 

Barcelona | http://ow.ly/3flEZ #28N 

 

Pel que fa a les respostes públiques, el PPC va ser el partit més 

atent i va contestar en el 40% dels casos; a l’extrem oposat se 

situen ERC i PSC (taula 9). Les respostes van representar el 4% 

del total de tweets. La majoria van ser respostes a les micro 

entrevistes que alguns mitjans van llençar a Twitter: 

 

@icveuia 14 Nov 2010 

@lamallacat Educació i formació qualitat joves: batxillerat 

nocturn i escoles-taller, +beques mobilitat i matrícula, 

beques-salari #tweetp 

 

Només el 20% de les respostes van estar dirigides a ciutadans i 

sovint van ser comunicacions de servei com aquesta: 

 

@PPCatalunya 20 Nov 2010 

Sí! És www.alicia2010.com RT @polcasals @PPCatalunya 

L'Alícia Sánchez-Camacho té web pròpia i no la de partit? 

 

Tot i això cal mencionar que també van haver-hi respostes més 

enfocades al les propostes polítiques, com la següent:  
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@socialistes_cat 19 Nov 2010 

@dconstanti Bon dia! T'adjuntem el nostre programa 

electoral http://ow.ly/3clYD. Moltes gràcies, seguim en 

contacte. #28N #garantiadeprogres 

 

La incidència de les mencions va ser del 22% sobre el total de 

missatges i la majoria (87%) feia referència a membres del mateix 

partit.  

 

@ciutadans_cs 16 No 2010 

Hoy @Albert_Rivera comienza una intensa ronda de 

medios con un desayuno en Directe.cat (11:00h) #Rebelate 

#csteam 

 

El 6% de les mencions anaven dirigides a altres partits i van estar 

utilitzades per atacar-los. 

 

@solidaritatcat 23 Nov 2010 

@ciu no és independentista, algú encara ho dubta? El 

vídeo: http://ves.cat/ansc Ciu no és la resposta al TC. No 

tornem enrere. #votaSI 
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Gràfic 2: retweets, respostes i mencions, campanya 2010 
 

 
Font: elaboració pròpia 

 
L’ús de continguts multimèdies va estar limitats, només el 9% dels 

tweets anava acompanyat per una foto i el 3% per un vídeo. Pel 

que fa als enllaços, el 26,5% dels missatges presentava un enllaç 

intern, el 10% un enllaç extern. SI sobretot va fer servir enllaços 

externs (al 21% de les publicacions) publicant articles de premsa 

per comentar l’actualitat de campanya. 

 

@solidaritatcat 15 Nov 2010 

El suport a la independència de Catalunya s'enfila fins el 

42,3% http://bit.ly/9JGLat #votaindependencia #28N 

#eleccions 

 

A la campanya 2012 el partit amb més seguidors va ser ERC 

(27.000), en canvi el PSC va ser la formació que va créixer menys i 

en va tenir només 6.480. Sobre un total de 3.271 missatges, el 

partit que va tuitejar més va ser CiU (792) i el PPC, en canvi, va 

publicar només 85 tweets, gairebé sis al dia.  

71%	  

0,2%	   2,8%	  
23%	  

3%	  2,5%	   0%	  
20%	  

77,50%	  

0%	  

87%	  

6%	   0,2%	   6%	   0,8%	  

mateix	  partit	   altre	  partit	   ciutadans	   mitjans	   no	  
classiAicables	  

retweets	   respostes	   mencions	  
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En quant a la resposta per part dels usuaris, incrementa el nombre 

de retweets rebuts i destaquen especialment dos missatges de la 

CUP que van ser retuitejat, respectivament, 168 i 176 vegades: 

 

@cupnacional 14 nov 2012 

La CUP exigeix la dimissió de Felip Puig per les actuacions 

dels mossos durant la vaga general #felippuigdimissió 

 

@cupnacional 18 nov 2012 

A les 21:50 David Fernàndez participa en el #debatTV3 via 

streaming http://www.unitatpopular.cat  #éslhoradelaCUP 

#ocupemeldebat 

 

Marcar com a preferit és una funció de Twitter que segueix sense 

tenir èxit, destaca entre tots, aquest tweet d’ERC que en va obtenir 

només 19, una xifra molt petita si comparada amb el creixement de 

l’ús dels retweets per part dels usuaris: 

 

@Esquerra_ERC 18 nov 2012 

Aeroports sense avions, autopistes sense cotxes, trens 

sense passatgers... i nosaltres sense connexió amb ample 

europeu @junqueras #debattv3  

 

Respecte al 2010, baixa la relació entre preguntes o comentaris i 

respostes, els partits que més interès demostren en aquest sentit 

són C’s i ERC però que van contestar, respectivament, només en 

el 6,5% i 6% dels casos. 
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Taula 10: campanya 2012 a Twitter 
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CiU 20515 792 0,4 7,3 930 9 

PSC 6480 627 0,2 3,7 467 2 

PPC 6503 85 0,3 6,5 191 1 

ICV 6755 601 0,4 5,5 89 1 

ERC 27000 415 1,7 15,5 286 18 

C’s 9632 444 0,6 5,7 672 44 

CUP 15495 308 1,3 22,5 191 4 
 

Font: elaboració pròpia 

 
El 2012 puja la incidència de tweets senzills sobre el total de 

publicacions (84%): en el cas de CiU aquesta tipologia va 

representar el 99% dels missatges. Els retweets baixen al 13,5% i 

d’aquests la majoria són d’usuaris del mateix partit i la resta de 

mitjans de comunicació (16%) mencionant el partit o d’usuaris que 

no es van poder classificar (3%). El 2% de retweets de missatge 

de usuaris no afiliats va ser tot de C’s. 

 

Com esmentat anteriorment les respostes baixen en volum (2,5%) i 

el 98% d’aquestes van dirigides a ciutadans demanant sobretot per 

l’agenda de campanya 

 

@ciu 23 Nov 2012 

@oriolmolist L’hora d’inici prevista és les 19:30h 

#totsambelmpresident #25N 
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i només en 9 casos sobre 79 van ser respostes al voltant del 

programa electoral:  

 

@ciutadans_cs 13 Nov 2012 

@its_pipo @Albert_Rivera Te invitamos a leer nuestras 

propuestas para reactivar la economía y generar empleo 

http://ow.ly/ff2J4. 

 

En quant a les mencions, es confirma el percentatge elevat 

d’usuaris del mateix partit i puja aquella dels mitjans. 

 
Gràfic 3: retweets, respostes i mencions, campanya 2012 

 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Registra un petit increment la presència de vídeos (3,8%) i alhora 

baixa la presència de fotos (4%), l’únic partit que en segueix fent 

un ús regular és el PPC (al 52% de les publicacions). 

 

Estable la presència d’enllaços interns (26,5%) i creix aquella dels 

enllaços externs (13%), emprats sobretot per ERC (42%) i la CUP 

(41,5%). 
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En totes dues les campanyes l’ús dels hashtags va ser força 

estàndard. Sovint els més populars van coincidir amb els lemes de 

campanya de cada partit: 

 

@Esquerra_ERC 16 Nov 2010 

Els nostres impostos a Catalunya vs Els nostres impostos 

a Madrid. Tu tries! #gentvalenta http://twitpic.com/37c5ls 

 

Els hashtags també van ser etiquetes genèriques com ara #28N el 

2010 i #25N durant el 2012 o bé l’etiqueta per fer seguiment de 

moments específics de campanya com ara #debatTV3 

 

@icveuia 18 Nov 2012 

"Estic molt orgullós d'un país que no es resigna: durant la 

diada o amb la vaga ganeral. No acceptarem 

l'immobilisme" @herrerajoan #debattv3 
 

En el cas de candidats que no tenien compte propi, l’hashtag en va 

substituir la firma i alhora va ser un mecanisme per generar 

visibilitat: 

 

@ciu 9 Nov 2012  

#PresidentMas "A partir del #25N Catalunya serà mirada 

amb lupa. Cada pas ha d'estar ben fet, pensant en guanyar 

el respecte internacional" 
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5.2.2 - Facebook 
 

SI va ser el partit amb els seguidors82 més nombrosos i més actius. 

Des de la seva fundació el juliol 2010 fins al final de la campanya, 

el partit de Laporta va tenir 14.530 seguidors i, tot i no tenir un 

nombre elevat de publicacions totals, cada contingut va obtenir una 

mitjana de 45 “m’agrada” i 726 comentaris. De fet, en tota la 

campanya, la publicació que va rebre més m’agrada (171) va ser 

un missatge de SI: 

 

Solidaritat Catalana per la Independència 20 nov 2010 

Solidaritat Catalana per la Independència és ja un fenomen 

social que ni els blocs electorals aconsegueixen parar! Hem 

sortit avui al telenotícies vespre, PASSA-HO! 

 

En canvi, el PSC va ser el partit que més va publicar al llarg de la 

campanya però va rebre una mitjana de només 7,8 “m’agrada” per 

contingut. El PPC va ser el partit amb menys seguidors (1304) i C’s 

aquell amb el menor nombre de publicacions (63). Cap partit va 

contestar als comentaris dels usuaris que en total van ser 1893. El 

total de les publicacions durant els dies 12 – 26 novembre van ser 

717. 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Es parla de seguidors i no pas d’amics perquè els partits van estar 

presents amb pàgines públiques i no amb perfils d’usuaris. 
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Taula 11: campanya 2010 a Facebook 
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CiU 3.800 78 14,5 161 0 

PSC 7219 234 7,8 392 0 

PPC 1304 86 7,5 111 0 

ICV 4580 92 6,7 60 0 

ERC 4074 77 22,5 148 0 

C’s 3162 63 24,3 295 0 

SI 14530 87 45,3 726 0 
 

Font: elaboració pròpia 

 
Pel que fa a la tipologia de publicacions, van ser totes senzilles i no 

va haver-hi cap contingut compartit des d’altres usuaris. Només en 

el 7% dels casos es van etiquetar els candidats o els partits dins 

dels textos. 

 

El 8% del continguts anava acompanyat o consistia només en 

fotos, el 5,5% en vídeos. Les publicacions amb enllaços a altres 

recursos en línia dels partits va ser el 43%, només el 13% 

presentava enllaços a pàgines web gestionades per altres 

subjectes.  

 

L’únic element que destaca de la campanya 2010 a Facebook és 

el Bocaorella, l’aplicació de Solidaritat Catalana que permetia una 

competició entre usuaris en relació al nombre de persones que 

s’havien convençuts a votar SI, especificant el nom i també el tipus 

de relació, ja fossin amics, familiars, veïns o companys de feina. 
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Figura 59: Aplicació Boca-Orella (SI 2010) 

 

En la campanya 2012 els partits van produir gairebé el mateix 

nombre de publicacions total: 708. El partit amb més publicacions 

va ser la CUP (196) i el menys actiu el PPC (44). CiU va ser la 

formació amb els seguidors més nombrosos (10.556) i més actius: 

cada publicació va rebre una mitjana de 233 “m’agrada” i va ser 

compartit 155 vegades per diferents usuaris. La publicació amb 

més m’agrada (960) va ser aquesta foto del candidat a la 

presidència Artur Mas acompanyada d’un eslògan: 

 

 
Figura 60: Convergència i Unió 16 novembre 2012 
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Augmenta doncs el volum de les reaccions dels usuaris, com 

demostra el creixement del total dels comentaris rebuts pels partits 

(7074) però que segueixen sense interactuar amb els usuaris, 

contestant només en 22 ocasions. 

 

Taula 12: campanya 2012 a Facebook 
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CiU 10.556 51 233 155 2547 3 

PSC 8647 158 37 18 1100 9 

PPC 3772 44 16,5 3,2 108 1 

ICV 5600 71 28,5 21,6 67 1 

ERC 8712 115 47,3 18,8 248 3 

C’s 6026 73 120 24,8 1663 0 

CUP 8967 196 149 84,41 1341 5 
 

Font: elaboració pròpia 

 

En quant a la tipologia de publicacions, es confirma gairebé 

inexistent la presència de publicacions compartides, només 8 (1%), 

i baixa lleugerament l’ús de l’etiquetatge a les publicacions (6%), 

en ambdós casos totes provinents de perfils associats als partits.  

Creix en canvi la presència de fotos (39%) i vídeos (20%). En 

aquest cas destaca sobretot CiU que va acompanyar gairebé cada 

publicació amb una foto (90%). Finalment, augmenta també la 

presència d’enllaços tot i que el 62% de les publicacions presenta 

enllaços interns i només el 17% són enllaços externs.  
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5.3 - Anàlisi discursiu 
 

Abans de presentar els resultats de l’anàlisi discursiu cal precisar 

que en el cas de la personalització i de la meta comunicació els 

percentatges que apareixen al gràfics poden superar el límit del 

100% si sumats. Això es deu al fet que els indicadors d’aquestes 

categories no són exclusius: per exemple, una publicació que 

relata el discurs d’un candidat president durant un acte explicant la 

posició del seu partit sobre polítiques social, si tots aquests 

elements estan especificats, compta com a candidat principal + 

partit + cobertura de la campanya + propostes. 

 

Pel que fa a la personalització, les dues campanyes registren un 

nivell alt, tot i que va haver-hi alguns matisos segons la plataforma 

utilitzada. 

 

En el cas de Twitter, el focus dels partits està en candidats 

específics, especialment el candidat a la presidència, més aviat 

que en el partit com a entitat col·lectiva, amb un creixement a la 

campanya 2012. Si sumem les publicacions dedicades a les 

diferents individualitats a l’intern dels partits, aquestes superen en 

volum els continguts pertanyents als partit de 20 i 30 punts 

percentuals respectivament per cada campanya. 
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Gràfic 4: nivell de personalització general a Twitter, campanyes 2010 i 

2012 (categories non exclusives) 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Si el 2010 només el PPC presentava un percentatge d’atenció al 

candidat principal clarament més alt (67%) de la resta, durant 2012 

també CiU i ICV se sumen a la tendència. El 71% dels missatges 

de CiU i el 72% d’aquelles d’ICV eren declaracions dels respectius 

candidats 

 

@PPCatalunya 12 Nov 2010 

Alícia Sánchez-Camacho: "vamos a hablar claro de lo que 

les preocupa a los catalanes" #solucions 

 

@ciu 11 Nov 2012 

#PresidentMas "Qui triarà el camí no serà un líder, serà el 

poble català" #totsambelpresident #25N 

 

@icveuia 9 nov 2012 

"Aquestes eleccions van de drets. De tots els drets. Això és 

el que està en joc, això és el que decidim el proper dia 

25N" @herrerajoan 
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El PSC, juntament amb ICV el 2010, va ser un dels partits que van 

donar millor cobertura de la resta de candidats de les seves llistes 

 

@icveuia 21 Nov 2010 

Dolors Camats demana "un pacte entre generacions" per 

mantenir l'Estat del Benestar http://bit.ly/bc6ycW 

 

@socialistes_cat 22 nov 2012 

.@nuriaparlon:"El PSC arriba al final de campanya #25N 

amb la força de la nostra gent. Gràcies!" 

#alternativasensata 

 

En canvi ERC, C’s, SI i la CUP van ser els usuaris més partito-

centrícs. 

 
Taula 13: Nivell de personalització a Twitter per partit, 2010 i 2012 

 

 Candidat principal Altres candidats Partit 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 44% 71% 17,5% 15% 42% 18% 

PSC 47,5% 36% 27% 32,5% 35% 39,5% 

PPC 67% 75,5% 5% 6% 15,5% 50,5% 

ICV 37% 72% 33% 16% 36% 16% 

ERC 33% 30% 17% 13,5% 50,5% 58,5% 

C’s 41% 45% 9% 15% 51% 47% 

SI 22% - 18% - 62% - 

CUP - 12% - 12% - 76% 
 

Font: elaboració pròpia 
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També a Facebook la incidència de la personalització és alta. El 

2012, tot i que el percentatge dels altres candidats baixi, hi ha un 

petit creixement del candidat principal, per tant la dada agregada 

està al voltant del 58% contra el 48% dels candidats. 

 
Gràfic 5: Nivell de personalització general a Facebook, campanyes 2010 i 

2012 

 
Font: elaboració pròpia 

 
El partit amb la taxa més alta de personalització és el PPC, 

sobretot pel que fa a la seva presidenta i candidata principal Alícia 

Sánchez Camacho que el 2012 arriba a tenir presència en el 91% 

de les publicacions.  

 

Partido Popular de Cataluña 21 Nov 2010 

Alícia Sánchez-Camacho ya está en maquillaje! 

Preparada para el debate en TV3! 

 

Partido Popular de Cataluña 13 Nov 2012 

Fotos de nuestra presidenta Alícia Sánchez-Camacho 

esta tarde presentando las propuestas de agricultura en la 

Cooperativa Fruits de Ponent de Alcarràs 
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En general, com demostra el gràfic 5, la diferència entre l’atenció 

prestada al candidat president i la resta de candidats s’agreuja 

d’una campanya a l’altra. De la mateixa manera que a Twitter, el 

2010 el partit menys personalitzat va ser SI i el 2012 la CUP. El 

PSC es confirma com un dels partit que en ambdues campanyes 

va donar més cobertura a la resta de candidats. 

 
Taula 14: Nivell de personalització a Facebook per partit, 2010 i 2012 

 

 Candidat principal Altres candidats Partit 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 53% 70% 6% 2% 50% 30% 

PSC 44% 63% 20% 12% 45% 35% 

PPC 74,5% 91% 13% 0% 27% 9% 

ICV 59% 82% 7,5% 0% 37% 20% 

ERC 41,5% 52% 3% 7% 57% 44% 

C’s 55,5% 53,5% 11% 4% 43% 63% 

SI 39% - 3,5% - 57,5% - 

CUP - 12,5% - 10% - 77,5% 
 

Font: elaboració pròpia 

 
En quant a la meta-comunicació, en les dues campanyes hi ha una 

clara prevalença de missatges de cobertura de campanya o 

eslògans tant a Twitter com a Facebook.  

 

Com es pot veure en el gràfic 6, la diferència entre la discussió 

sobre propostes concretes o accions realitzades i la repetició 

d’eslògans i recordatoris per actes de campanya incrementa d’una 

campanya a l’altra. 
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Gràfic 6: nivell de meta-comunicació general a Twitter, campanyes 2010 i 

2012 
 

 
Font: elaboració pròpia 

 
El 2010, dels tres socis del tripartit, PSC i ICV són els únics que 

parlen del treball fet, tot i que amb una incidència molt baixa sobre 

el total de tweets.  

 

@socialistes_cat 19 Nov 2010 

9 dies pel #28N! 9 és el nombre de vegades que hem 

multiplicat l’energia eòlica en els darrers 7 anys 

http://ow.ly/3clXl #garantiadeprogres 

 

El PSC és la formació amb el nivell de meta comunicació més baix. 

De fet el volum de la discussió sobre propostes i objectius 

realitzats supera aquell de la cobertura de campanya i del 

soundbite. Al pol oposat en canvi se situa SI. 

 

El 2012, com ja s’ha esmentat, baixa dràsticament el nivell de 

discussió de temàtiques polítiques i el partit que més continua 

explicant les seves propostes és ICV (17,5%). Els ecosocialistes 
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són també els que més reivindiquen la feina feta tan des de 

l’oposició com des del govern, publicant vídeos dels anys anteriors 

a l’enduriment de la crisi econòmica en què el Joan Herrera ja 

abordava en Parlament temes com ara els desnonaments o la 

dació en pagament. 

 

@icveuia 16 Nov 2012 

(VÍDEO) Vols veure que diem nosaltres de la llei hipotecària 

des de 2005? http://ow.ly/fkVDS 

 
Taula 15: Nivell de personalització a Twitter per partit, 2010 i 2012 

 

 Cobertura 

campanya 

Eslògans 

electorals 

Posicions i 

propostes 

Treball fet 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 60% 23,5% 31% 70% 15,5% 6% 0% 1% 

PSC 44% 49% 6% 38% 47,5% 15% 5% 1% 

PPC 57% 73% 23% 30% 15% 6% 0% 0% 

ICV 43,5% 34% 30% 49% 26% 17,5% 4% 5% 

ERC 55% 61% 31% 31% 14,5% 9% 0% 1% 

C’s 45,5% 58% 16% 36% 38,5% 7% 0% 0,5% 

SI 50% - 45% - 7% - 0% - 

CUP - 68 - 27% - 6,5% - 1,5% 
 

Font: elaboració pròpia 

 
A Facebook també la influència de la meta-comunicació és evident 

però el 2012 les publicacions sobre propostes són més que 

duplicades i en canvi baixen els eslògan electorals. 

 

Elevada és en ambdós casos la cobertura de la campanya. Si a 

Twitter baixava d’una elecció a l’altra, en aquest cas puja, potser 
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perquè Facebook proporciona la possibilitat de mirar més fàcilment 

des de qualsevol dispositiu aquells continguts, com ara foto i vídeo, 

que sovint acompanyen els actes públics. 
 

 
Figura 61: publicació amb vídeo (Facebook, ERC 2012) 

 

Gràfic 7: nivell de meta-comunicació general a Facebook, campanyes 

2010 i 2012 

 
Font: elaboració pròpia 

 

El 2010 El PSC torna a ser gairebé l’únic partit que parla de la 

feina feta i ICV, una vegada més, és el partit que més espai dedica 

a l’explicació del seu programa electoral. En canvi el 2012 cap 

formació va fer cap al·lusió al passat. CiU passa de 0 al 36% de 

cobertura de propostes, superada només per la CUP amb el 40%.  
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Taula 16: Nivell de personalització a Facebook per partit, 2010 i 2012 
 

 Cobertura 

campanya 

Eslògans 

electorals 

Posicions i 

propostes 

Treball fet 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 53% 57% 63% 28% 0% 36% 0% 0% 

PSC 51% 49% 47% 25% 18,5% 34,5% 8% 0% 

PPC 56% 58% 32,5% 42% 19% 0% 0% 0% 

ICV 66% 60,5% 18,5% 21,5% 26% 27% 0% 0% 

ERC 56% 65% 23,5% 20% 23,5% 24,5% 1,5% 0% 

C’s 71,5% 67,5% 28,5% 34% 8% 5,5% 0% 0% 

SI 72,5% - 29% - 2% - 0% - 

CUP - 53,5% - 19% - 40% - 0% 
 

Font: elaboració pròpia 

 
Queda estable entre les dues eleccions el nivell de campanya 

negativa, que en general no és massa elevat, tot i que a Facebook 

els atacs cap als oponents superen el 10%. Els partits més 

agressius van ser PSC, PPC i ICV. 

 

Iniciativa per Catalunya Verds - ICV 12 Nov 2012 

El candidat d'ICV-EUiA, Joan Herrera, recorda que CiU i 

PP volen retallar drets socials mentre "nosaltres volem 

retallar privilegis" 
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Gràfic 8: Nivells de campanya negativa a Twitter i Facebook 2010 i 2012 

 
Font: elaboració pròpia 

 

No va resultar massa explicita la crida a la mobilització que es va 

llençar a les xarxes socials, tant pel que fa a formes tradicionals 

com menys convencionals. Els partits que més conviden els 

seguidors a votar són ICV, ERC i SI, mentre pel que fa a la 

implicació activa del ciutadans, durant la campanya 2010 

destaquen CiU e SI, sobre tot gràcies a la ja mencionada aplicació 

Boca-Orella, i C’s el 2012. 

 

Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía 11 Nov 2012 

¡¡Una encuesta que se publicará mañana en La 

Vanguardia nos da hasta 8 diputados!! Este 25N con tu 

voto lo haremos posible :) #MejorUnidos 
 

Taula 17: nivell de mobilització a Twitter i Facebook, 2010 i 2012 
 

 Crida al vot Crida a implicar-se 

 2010 2012 2010 2012 

Twitter 3,5% 1,3% 0,5% 1% 

Facebook 4,5% 5% 2,5 3% 
 

Font: elaboració pròpia 
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Finalment, pel que fa a la tipologia de relacions que els partits van 

establir amb els usuaris de les xarxes socials, la modalitat més 

utilitzada va ser aquella de la distància non pedagògica. Com 

demostren els gràfics 9 i 10, d’una campanya a l’altra es va 

registrar una baixada de la categoria Complicitat a favor sobretot 

de la Distància pedagògica en el cas de Twitter i també de la 

Distància non pedagògica en el cas de Facebook. 

 
Gràfic 9: Relació emissor/emissari a Twitter, percentatge general 

 
Font: elaboració pròpia 

 

Gràfic 10: Relació emissor/emissari a Facebook, percentatge general 

 
Font: elaboració pròpia 
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Pel que fa a l’anàlisi per partits, aquests no semblen tenir una 

estratègia comuna en les dues xarxes socials. Per exemple, CiU el 

2010 va fer servir molt més la complicitat a Facebook que no pas a 

Twitter i en la mateixa línia trobem ICV. 

 

ERC va ser partit més proper tant el 2010 com el 2012 en Twitter, 

el PPC en canvi va resultar el més distant el 2010 i el 2012 va ser 

sorprenentment la CUP que registrar aquest rècord. 

 

@cupnacional 15 Nov 2012 

Acte central de campanya de la CUP-Alternativa d'Esquerres 

http://ow.ly/fjAcS 18 de novembre, 18h, Barcelona 

#éslhoradelpoble #hovolemtot 

 
Taula 18: Relació emissor/emissari a Twitter per partit 

 

 Distància non 

pedagògica 

Distància 

pedagògica 

Complicitat 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 84% 68% 11% 24% 5% 8% 

PSC 82% 86,5% 7% 8% 11% 5,5% 

PPC 92% 88% 3% 2,5% 5% 9,5% 

ICV 85% 82% 5% 12% 10% 6% 

ERC 62% 73% 20% 9% 18% 18% 

C’s 90% 68,5% 1,5% 20% 8,5% 11,5% 

SI 71% - 21% - 8% - 

CUP - 92% - 4% - 4% 

Font: elaboració pròpia 

 

El PPC va mantenir la mateixa actitud de distància també en 

Facebook i el 2012 fins i tot va registrar un nivell 0 de complicitat 

(taula 19).  
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Partido Popular de Cataluña 22 Nov 2012 

Fotos de Alícia Sánchez-Camacho ayer en el debate de 8tv 

donde se demostró que es la única alternativa al 

separatismo de CiU 

 

El canvi més evident va ser aquell de CiU que va passar d’una 

campanya amigable el 2010 a una altra més institucional i 

“presidencial” el 2012. 

 

Convergència i Unió 22 Nov 2010 

Bon dilluns! A 6 dies pel canvi, encetem la darrera 

setmana de campanya amb molta força. Per cert, què us 

va semblar el debat de TV3 d'ahir a la nit? *;-) 

 

Convergència i Unió 9 Nov 2012 

"El president Mas ha ininciat avui, en una roda de premsa 

a Barcelona, que, si torna a presidir el govern de 

Catalunya, proposarà una Declaració solemne al 

Parlament de Catalunya sobre el dret a decidir 

http://bit.ly/Tx9sDT" 

 

El 2012 el partit que més va buscar una entesa emotiva amb els 

electors va ser C’s que també va tenir el nivell més baix de 

Distància non pedagògica. Pel que fa a la Distància pedagògica, 

en canvi, ICV va ser el partit amb la incidència major, situant-se al 

36,5%. 
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Iniciativa per Catalunya Verds – ICV 22 Nov 2012 

Vols conèixer els suports d'organitzacions polítiques 

d'arreu del món que ha rebut Joan Herrera? (enllaç) 

 
Taula 19: Relació emissor/emissari a Facebook per partit 

 

 Distància non 

pedagògica 

Distància 

pedagògica 

Complicitat 

 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

CiU 60% 86% 12% 12% 28% 2% 

PSC 73,5% 71,5% 19% 24% 7,5% 4,5% 

PPC 86% 80% 1% 20% 13% 0% 

ICV 64% 58% 14% 36,5% 22% 5,5% 

ERC 69% 82% 15,5% 9,5% 15,5% 8,5% 

C’s 66% 48% 17% 19% 17% 33% 

SI 69% - 17% - 14% - 

CUP - 86% - 8% - 6% 
 

Font: elaboració pròpia 



 
 
 
 
 
 
 

 

[CAPÍTOL 6]  
CONCLUSIONS 
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6.1 - Les hipòtesis i els resultats 
 
Pel que fa a les finalitats d’ús de les eines en línia, els resultats de 

la recerca demostren clarament que la tendència dominant va ser 

aquella a la difusió d’informacions. Els partits ho van fer tant a 

través de les pàgines web com de les xarxes socials de forma prou 

innovadora, emprant recursos multimèdies i multiplataforma amb 

l’objectiu d’estar al pas amb les mutacions en les modalitats de 

fruïció dels continguts per part dels usuaris.  

 

El nivell de sofisticació assolit va ser alt i per tant la hipòtesi 1.1 

queda confirmada. Tot i que amb nivells diferents, totes les 

pàgines web de la mostra d’anàlisi van ser més que transposicions 

electròniques de pamflets de paper. Es va desplegar una gran 

varietat d’instruments des dels més tradicionals, com la presència 

del programa electoral i altre informacions generals, fins als més 

avançats, com ara la transmissió en directe o la retransmissió en 

diferida d’actes i entrevistes. Cal remarcar una vegada més que 

informar la ciutadania és un prerequisit fonamental per un vot 

conscient i per tant l’ús de la xarxa per incrementar-ne la 

conscienciació política s’ha d’interpretar positivament: és important 

arribar als usuaris a través de canals diferents siguin els rss, la 

newsletter o l’aplicació per a mòbil.  

 

Igualment important per posar a l’abast dels ciutadans una 

experiència informativa enriquidora va ser la publicació de fotos i 

vídeos a les xarxes socials, en creixement sobre tot a Facebook 

que és la plataforma 2.0 on aquesta tipologia de continguts és 

fruïble de manera més directa. Per altra banda també va haver-hi 

una discreta riquesa de les fonts de la informació gràcies a la 
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presència, no gaire elevada però en creixement, d’enllaços externs 

a recursos de partit en els missatges publicats a Twitter i a 

Facebook.  

 

En termes de responsiveness (hipòtesi 1.2), els partits no es van 

implicar realment en reduir la distància amb els ciutadans. Els 

resultats de l’anàlisi proven que no es va registrar reciprocitat entre 

els dos pols i que els partits es van demostrar més interessats en 

obtenir el feedback dels usuaris més aviat que en promoure el 

debat. En quant a les pàgines web la categoria Interactivitat va ser 

la que va obtenir l’índex més baix, tant el 2010 com el 2012. Tots 

els partits van demanar als ciutadans de seguir-los també a les 

xarxes social però cap es va comprometre en organitzar espais de 

discussió.  

 

Fins i tot a Facebook els usuaris no van poder publicar missatges 

als perfils dels partits i l’única formació que va deixar el propi mur 

obert va ser C’s. També pel que fa a les xarxes socials, destaca 

l’absència de compromís en respondre als comentaris i a les 

preguntes dels usuaris. A més, de les respostes publicades, 

aquelles dirigides als ciutadans es van fer servir per donar 

informacions sobre actes en la gairebé totalitat de les 

circumstàncies i només en el cas de les micro-entrevistes dels 

mitjans de comunicació a Twitter els partits van contestar sobre 

temes polítics. 

 

Per concloure amb l’anàlisi estructural, la hipòtesi 1.3 està 

parcialment confirmada. La campanya de 2010 va estar 

caracteritzada per un bon nivell de descentralització: gairebé tots 

els partits van tenir una àrea dedicada a l’organització de les 
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tasques diàries i els ciberactivistes van disposar també 

d’autonomia per proposar i realitzar altres activitats no previstes 

per l’equip oficial de campanya. D’aquesta manera tota la 

ciutadania i no només un grup estricte de militants podia sentir-se 

part activa de les estratègies del partit. També es va facilitar a la 

xarxa una manera més directa de realitzar accions més 

tradicionals com per exemple fer donacions. Tota aquesta 

infraestructura va però desaparèixer el 2012 i es pot observar una 

involució cap a la centralització. Encara que fossin eleccions 

anticipades els partits no van tornar ni a fer servir les mateixes 

eines de la campanya anterior i van decidir tornar a una estratègia 

més tradicional.  

 

En quant a la dimensió discursiva, el nivell de personalització dels 

continguts és elevat (hipòtesi 2.1). L’anàlisi dels missatges 

publicats al Facebook i al Twitter va revelar que els partits, des del 

seu propi compte, no parlaven com a entitat col·lectiva sinó que es 

feien portaveus dels diferents candidats, sobretot del candidat a la 

presidència. A Facebook, durant la campanya 2012 va haver-hi 

una inflexió en les publicacions dedicades a la resta dels candidats 

de la llista. Aquest decreixement però no es pot considerar 

positivament per invalidar la hipòtesi de la personalització ja que el 

percentatge de continguts dedicats al cap de llista, sumats amb 

aquells sobre la resta de candidats, va superar aquell del partit de 

totes formes i, paral·lelament, a Twitter aquesta tendència va estar 

en net augment. A més a més, pel que fa a les pàgines web, en 

alguns casos (ICV el 2010 i PSC i ICV el 2012) des de la plana 

web del partit hi havia un redireccionament automàtic cap a les url 

dels candidats i per tornar enrere s’havia de clicar sobre un enllaç. 
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La presència de meta-comunicació és també consistent (hipòtesi 

2.2): en les dues campanyes va haver-hi una clara prevalença de 

missatges de cobertura de campanya o repetició d’eslògans, amb 

un increment el 2012. La mostra d’anàlisi va abundar de 

publicacions recordant esdeveniments futurs i de relats amb 

imatges i vídeos de qualsevol tipus d’acte ja celebrat, publicacions 

per celebrar un nou rècord81 i hashtags llençats a la xarxa amb 

l’esperança de convertir un eslògan en trending topic. Amb 

l’objectiu de no abordar temàtiques conflictives fins i tots els partits 

de govern van oblidar explicar el treball fet en el passat i tot va 

transformar-se en una buida promesa d’un futur millor. 

 

La única senyal positiva pel que fa a l’anàlisi discursiu ve de les 

dades sobre el nivell de campanya negativa (hipòtesi 2.3). Tot i no 

ser completament absent, la campanya negativa no va tenir una 

incidència tan significativa com les altres tendències discursives 

analitzades i es va demostrar pràcticament estable en el passatge 

d’una campanya a l’altra, amb una propensió cap als atacs al 

govern central més aviat que als competidors catalans. 

 

En el capítol 1 s’havia suposat que, tot i la reproducció d’una 

oratòria força tradicional, s’hauria registrat també a nivell de 

discurs un esforç cap al foment de la inclusió i de la proactivitat, en 

línia amb la descentralització i el renovat protagonisme de la 

ciutadania a les campanyes. Desafortunadament, la hipòtesi 2.4 no 
                                                             
81 Com per exemple aquest tweet de SI: <El darrer mes la web de SI ha 

superat el rànking de les 100.000 webs més vistes del món 

http://ow.ly/3eJXo #votaSI #SolidaritatCatalana> (@solidaritatcat 24 nov 

2010). 
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està confirmada. Tot i posar a l’abast dels ciutadans instruments 

per participar activament, presents sobretot en el cas de la 

campanya 2010, els partits no els van mencionar sovint en els 

seus missatges ni van convidar els usuaris a fer-los servir. Més 

freqüents van ser les crides al vot, encara que tampoc la promoció 

d’una participació més clàssica hagi tingut una incisiva presència 

sobre el total de missatges publicats a les xarxes socials. 

 

També la hipòtesi 2.5, sobre la difusió d’un to més informal i més 

proper als ciutadans, es demostra errada. Els resultats de l’anàlisi 

demostren que la modalitat més utilitzada pels partits per adreçar-

se als usuaris va ser la distància non pedagògica. A Facebook 

durant la campanya 2010 va tenir un discret nivell d’us l’estratègia 

de la complicitat però la seva presència es va reduir a la campanya 

següent i en tot cas va ser constantment baixa a Twitter. 

 

Pel que fa a la tercera i última hipòtesi, relativa a l’anàlisi 

comparatiu entre partits majoritaris i minoritaris, els resultats no 

van proporcionar prou elements per poder donar una resposta en 

un sentit o un altre. 

 

Les úniques indicacions clares vénen de l’anàlisi de les pàgines 

web de les eleccions 2010 i aposten per una posició predominant 

dels partits majoritaris. La diferència es nota sobretot pel que fa a 

la presència dels elements més sofisticats com ara els jocs o les 

aplicacions per a mòbils que requereixen recursos humans 

qualificats per ser desenvolupades internament o bé financers per 

ser realitzades externament. La presència o absència i les 

característiques d’aquests espais per ciberactivistes indiquen un 

possible desequilibri entre partits. Per exemple SI no va tenir cap 
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xarxa pròpia, possiblement no per falta de recursos econòmics 

sinó per falta d’estructura organitzativa, i en quant als partits més 

consolidats, Cativistes (CiU) va ser la plataforma més completa. A 

més de la inversió de diners, la sofisticació d’una xarxa de 

ciberactivistes i el seu manteniment depenen d’un gran equip que 

treballi al darrere tant des del punt de vista tècnic com dels 

continguts: en un espai virtual on els usuaris poden penjar 

qualsevol tipus de publicació, els administradors han de controlar 

en tot moment que es respectin els terminis d’ús de la xarxa i no es 

publiquin missatges que puguin resultar ofensius o inadequats. Els 

partits més grans com CiU disposen de figures internes i 

d’ingressos per garantir tant el respecte de les normes com el 

succés de la plataforma. 

 

Durant la campanya 2012, en canvi, totes les web van resultar molt 

més bàsiques que aquelles de 2010 tant pel que fa a la sofisticació 

tècnica com el grau d’obertura de la discussió. 

 

A nivell general, cap partit va explotar les possibilitats més 

complexes i captivadores de la xarxa. Sobretot en el passatge 

d’una campanya a l’altra, el que es pot extreure de les dades de 

l’anàlisi és un anivellament, però en sentit normalitzador. La 

impressió és que qualsevol partit, independentment de les 

estructures organitzatives, la història parlamentària o els recursos 

econòmics, en el fons hagi adoptat un estil tradicional de 

campanya. Per exemple, durant cap de les dues campanyes els 

partits van posar en marxa fòrums o xats, dos recursos avançats 

des del punt de vista tècnic i de les implicacions socials, cosa que 

si per un costat ens priva d’un interessant element de comparació 
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d’estratègies per l’altre dóna indicacions clares sobre l’actitud dels 

actors polítics de diferent provinença. 

 

Tampoc l’anàlisi de les xarxes socials va revelar evidències prou 

clares pel que fa al plantejament de la hipòtesi 3. En termes 

d’atenció al ciutadà i de nivell de engagement, cap dels partits va 

mostrar un interès concret i el volum d’unitats recollides no va 

generar una mostra adequada per poder treure conclusions sobre 

el patró d’ús d’aquestes escasses interaccions. Si ens hem de 

basar en el nombre de publicacions diàries, els més actius al 

Twitter en les dues campanyes van ser els partits majoritaris, 

especialment CiU i PSC, reproduint el que era un dels principals 

focus d’interès de la campanya off line, com demostra per exemple 

el 2010 tota la cobertura que va tenir el possible (i finalment 

anul·lat) cara a cara entre Artur Mas i José Montilla. A Facebook 

en canvi s’observa que en 2010 el PSC es confirma com a més 

actiu mentre que el 2012 ho és la CUP però que fa un ús molt 

limitat de Twitter.  

 

La diferencia està més en les reaccions dels seguidors que no pas 

en els partits. Tot i que aquesta recerca no analitzi en profunditat 

els comportaments de la audiència, les dades que es van poder 

recollir evidencien com els usuaris de les pàgines de les 

formacions minoritàries o extraparlamentàries de fet van 

demostrar-se més predisposats a utilitzar les eines digitals per 

expressar suport, fer preguntes, difondre informacions i participar 

activament en la propaganda electoral que els seguidors dels 

partits majoritaris. A més, pel que fa a les reaccions dels usuaris, 

cal afegir que es va registrar un interès més marcat de les 

persones cap als continguts més emocional, als eslògans i als 
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missatges que s’adreçaven directament a la ciutadania, sobretot a 

Facebook. 

 

 

6.2 – Límits i evolució futura de la recerca  
 
Abans de concloure la recerca amb unes reflexions finals, és 

oportú indicar algunes limitacions d’aquest estudi. Tot i la seva 

importància, cal remarcar que aquestes consideracions no afecten 

els resultats d’aquest treball i s’han de veure més aviat com el punt 

de partida per futures investigacions. 

 

En primer lloc, l’interval temporal de dos anys és inusual en els 

estudis longitudinals. Nogensmenys, es va decidir incloure la 

campanya de 2012 per poder disposar d’una mostra més 

representativa donat que els canvis a l’entorn comunicacional 

digital necessiten de temps més breus si comparats amb aquells 

de les campanyes tradicionals. Els resultats obtinguts constitueixen 

la base per estudis longitudinals més extensos. 

 

En segon lloc, per la seva natura, les campanyes electorals en línia 

són un objecte empíric difícil d’analitzar en solitari: tant pel que fa a 

la recollida de la mostra com la seva codificació un treball de grup 

hauria permès de profunditzar diferents punts de la recerca. 

Sobretot pel que fa a l’anàlisi discursiu, en el futur seria interessant 

poder categoritzar els missatges segons indicadors més específics 

per indicar amb més detall aspectes com ara la construcció de la 

imatge del líder o l’agenda temàtica.  

 



 
 

211 

Finalment, l’absència de dades específiques sobre la participació 

política a Catalunya, com aquelles realitzades pel CIS – Centro de 

Investigaciones Sociológicas a l’àmbit espanyol, no permet 

analitzar elements com ara la comparació de les estratègies dels 

partits amb la percepció dels usuaris, el nivell d’incidència de les 

campanyes en línia sobre la participació política o la integració de 

les activitats en xarxa amb aquelles tradicionals. Investigacions 

futures haurien de considerar l’ús d’enquestes o focus grups amb 

usuaris per poder recollir aquestes dades. 

 

 

6.3 – Reflexions finals 
 

Les dues campanyes analitzades van fer un ús intensiu dels 

recursos en línia. Tot i això l’impacte de les noves tecnologies 

sobre la comunicació electoral va ser més aviat normalitzador que 

no pas innovador. Òbviament aquest discurs no s’aplica a tots els 

partits de la mateixa manera sinó que es tracta d’una tendència 

general però cal destacar que en cap de les dues campanyes va 

haver-hi un subjecte realment innovador. Les campanyes van ser 

clarament orientades a fer notícia més aviat que dirigides als 

ciutadans82. El resultat va ser la producció d’una innovació de 
                                                             
82 Exemples d’aquesta tendència es troben també a la campanya off line, 

com ara els mítings llampecs de José Montilla el 2010. El candidat 

socialista va fer micro-comicis en llocs simbòlics de les seves propostes 

electorals. Aparentment aquests esdeveniments no estaven organitzats 

(se’n donava notícia amb molta poca antelació) però sempre tenien lloc 

en horaris favorables més aviat als mitjans de comunicació (per exemple 

per entrar en la cobertura del telenotícies del migdia) que no pas als 

ciutadans. 
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façana: “els partits van esforçar-se per tenir una presència activa 

en les xarxes socials en intuir que era l’espai on anar a trobar els 

internautes” (Di Bonito, Domingo i Guerrero, 2012) però els canals 

digital van ser el valor afegit d’unes campanyes força tradicionals i 

unilaterals. 

 

Es va registrar un nivell alt de riquesa informativa, sobretot pel que 

fa a la presència de continguts multimèdies i d’una campanya a 

l’altra va créixer l’impacte a les xarxes socials pel que fa el volum 

de missatges publicats. Rousseau en El Contracte Social (1762) va 

afirmar que la difusió d’informacions és la condició base de la 

democràcia per generar un increment de la discussió col·lectiva i 

alhora educar el ciutadà a la participació activa. Aquests principis 

segueixen sent vàlids avui en dia però, en la era de la network 

society, la transparència i l’accés a la informació haurien de 

progressar juntament amb la condivisió de les idees i la possibilitat 

pels ciutadans d’accedir a l’esfera política.  

 

Els partits van estar fortament influenciats per la por a perdre el 

control sobre els missatges i les estratègies. Les pàgines web 

analitzades van estar dotades sobretot d’instruments per a la 

comunicació asimètrica mentre les oportunitats de comunicació 

simètrica van estar limitades. Elements gràfics captivadors i 

animacions poden convidar els internautes a visitar les web però, 

com ja s’ha explicat en el capítol 4, només generen un sentiment 

de stickiness (Jackson, 2003) i poden influir en la percepció 

d’interactivitat però no es transformen pas en eines per a una 

relació paritària entre emissor i emissari (Lilleker i Malagón, 2007).  
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També a les xarxes socials, que representen una plataforma 

participativa habilitant a l’abast de tothom, la interactivitat i la crida 

a la participació van tenir un rol secundari. A més a més aquesta 

tendència va ser més evident el 2012 que el 2010, contràriament a 

estudis previs que afirmen que amb el pas del temps, tot i que amb 

ritme variable, les campanyes desenvolupen característiques i 

element qualitativament millors (Druckman et al., 2007; Foot i 

Schneider, 2006). En primer lloc, els continguts generats pels 

usuaris van disposar d'un espai gairebé inexistent: a tall d’exemple, 

la campanya Gent Valenta d’ERC de 2010, en la qual es 

convidaven els seguidors del partit a enviar fotos i vídeos 

demostrant el seu suport, no va tenir una gran repercussió viral al 

canals 2.0 dels mateixos republicans. Tanmateix, el nombre de 

retweets o publicacions compartides està molt per sota de la 

mitjana de missatges originats pels partits i també l’impacte de les 

mencions va ser mínim. Aquestes interaccions, quan van produir-

se, van fer referència sobretot a comptes relacionats amb els 

partits amb l’objectiu de generar ressò i no pas diàleg. Feta 

excepció per alguns casos, també per comentar l’actualitat es va 

preferir enllaçar a recursos interns com notes de premsa més aviat 

que a la crònica dels diaris. Finalment,  com ja s’ha comentat, fins i 

tot es van bloquejar els murs de Facebook perquè els usuaris no hi 

poguessin deixar missatges.  

 

Les evidències doncs apunten a un quadre en què es van preferir 

formes bàsiques de participació que poguessin permetre el control 

sobre l’opinió publica, generant però una espiral 

d’autorreferencialitat. En ambdues campanyes es registra 

l’absència d’un plantejament darrera de l’ús dels nous mitjans que 

no sigui aquell de donar una imatge professional i al dia amb el 
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progrés tecnològic. No es van tenir en compte els potencials 

efectes a llarg termini de la participació dels ciutadans i només es 

va fomentar un activisme de baixa intensitat a la xarxa que va 

relegar els ciutadans a un rol força passiu.  

 

En quant a la dimensió discursiva, les estratègies van ser prou 

tradicionals i no van desviar de les tendències rellevades als 

canals de comunicació tradicionals. Des d’aquest punt de vista, el 

primer element a considerar és que només es van presentar 

alguns casos molt concrets de discursos específics per a Internet. 

A més del ja mencionat videojoc del PP, un altre exemple va ser el 

vídeo de CiU, també de la campanya 2010, en què un fals 

telenotícies del dia següent a les eleccions anunciant la victòria del 

tripartit per culpa d’un elector de CiU que no va anar a votar: la 

intel·ligència de l’equip de campanya va estar en aprofitar de la 

viralitat que el vídeo podia tenir a plataformes com Facebook ja 

que la parodia és un gènere amb molt d’èxit a la xarxa (Di Bonito, 

Domingo i Guerrero-Solé, 2012).  

 

A banda d’això, un segon element, com ja hem vist, és la 

tendència a posar el candidat com a eix vertebrador de la 

campanya. Landowski (1999) va afirmar que els ciutadans agafen 

una decisió electoral avaluant dues característiques dels 

candidats: les capacitats de la persona i el seu desig de realitzar el 

programa. En termes semiòtics, en el primer cas es tracta de la 

credibilitat, o sigui del saber fer i del poder fer. El saber fer 

contesta a la pregunta “aquest partit/candidat sap governar?” i 

doncs es refereix a la competència tècnica i professional, sovint 

demostrada per la feina feta i els objectius assolits en el passat. El 

poder fer, en canvi, consisteix en la capacitat pragmàtica del 
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candidat i està més relacionat amb la seva capacitat de ser líder. 

Per altra banda, el desig de realitzar el programa és el nivell de 

fiabilitat del candidat o partit i s’explicita en el haver de fer i en el 

voler fer. L’haver de fer cobreix qualitats com ara l’honestedat, la 

coherència i el compromís moral o sigui qualitats ètiques a nivell 

abstracte que apel·len a l’esfera de les emocions i passions. El 

voler fer en canvi evidencia el compromís personal dels candidats, 

que seran dignes de confiança només si demostren un veritable 

interès en els problemes dels electors. L’èmfasi sobre el poder fer i 

el voler fer expliquen també en certa mesura la tendència a la 

personalització de la campanya. Si no es fa un balanç de la feina 

feta i de les propostes realitzades, la credibilitat d’un projecte 

polític ha de passar per l’afirmació del carisma personal del 

candidat. El que el candidat és o aparenta dóna un punt de 

referència més estable comparat amb la feina feta, donat que les 

prioritats de l’agenda política canvien ràpidament: un candidat 

carismàtic podrà fer el que es proposi, prescindint del que sap fer, i 

això ofereix a l’electorat la possibilitat de preveure de quina 

manera el candidat es portarà en el futur. De la mateixa manera, 

com afirma Vaccari (2007), la modalitat del voler fer indica que: 

 

“la costruzione dell’immagine personale del politico non è 

solo funzionale a logiche di visibilità mediatica, ma serve 

proprio a costruire nei cittadini la percezione della sua 

empatia rispetto a determinati temi e gruppi di cittadini”83  

(Vaccari 2007: 87) 

                                                             
83 La construcció de la imatge personal del polític no respon només a 

lògiques de visibilitat mediàtica sinó que serveix per construir en els 
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És amb aquesta clau de lectura que s’han de mirar les fotos de la 

candidata del PP Alícia Sánchez Camacho de visita a una 

residència de gent gran, els vídeos de ICV amb el Joan Herrera 

parlant dels desnonaments en parlament l’any 2007 o bé les fotos 

dels candidats de la CUP de visita als treballadors de Telefònica 

en vaga de fam el 2012: només qui es preocupa personalment per 

un determinat problema farà alguna cosa per resoldre’l. I per 

construir la seva imatge és suficient que el candidat tan sols 

aparenti interès per una temàtica, com demostra l’escassa 

incidència de la discussió política.   

 

Seguint la tendència que va començar a manifestar-se a la premsa 

escrita i a la televisió durant la campanya electoral de 2006 (Gifreu  

i Gómez, 2009; Gómez i Gifreu, 2012), la presentació dels 

programes electorals va tenir un rol secundari comparada amb el 

seguiment dels actes de campanya. Sovint les propostes polítiques 

van estar construïdes en forma de crítica a les posicions dels 

competidors. Les úniques postures clares van ser aquelles sobre 

temes que els partits (o els sondejos) estimaven com a populars, 

sobretot pel que fa a l’independentisme, els impostos i la 

identificació de l’estat central o de les agències internacionals com 

a fre al desenvolupament de Catalunya. Per exemple, Capdevila i 

Pericot (2012) observen que durant les eleccions de 2010 el tema 

de la recuperació econòmica va tenir escassa presència també als 

espots electorals, demostrant la incidència deficitària als discursos 

persuasius de la realitat que es vivia en el moment de les 

                                                                                                                                          
ciutadans la percepció de la seva empatia en relació a temàtiques i grups 

de ciutadans específics. 
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eleccions. Fins i tot els membres del govern tripartit en càrrec van 

fer referències genèriques a l’acció de govern en aquesta àrea i, 

per no atreure l’atenció sobre la crispació social generada per les 

mesures d’austeritat, van desplegar promeses d’un futur millor 

però no clarament definit. 

 

El recurs freqüent de l’ús d’eslògans és un altre símptoma de 

l’absència de discussió política: els partits van traslladar a Internet 

la lògica televisiva del soundbite. En un estat democràtic fort, en 

canvi, el debat raonat hauria de ser al centre del pacte de 

confiança entre representats i representants i la motivació de les 

decisions polítiques hauria de ser una pràctica habitual i no 

l’extrema ratio.  La distància entre public i policy sphere és a més a 

més emfatitzada per l’ús de discursos dirigits principalment a 

motivar els simpatitzants més aviat que a convèncer ciutadans 

amb altres opcions polítiques o simplement indecisos. 

 

Una última consideració pel que fa a la dimensió discursiva és 

l’escassa incidència d’interactivitat textual. Endres i Warnick 

(2004), a partir del concepte d’heteroglossia de Bakhtin (1981), la 

defineixen com a un mecanisme retòric que imita un diàleg real 

entre dos subjectes i es construeix a través de l’ús d’aquelles 

tècniques que, en aquesta recerca, cauen en les definicions de 

distància non pedagògica i, sobretot, complicitat. A més, per crear 

la sensació d’un espai deliberatiu obert, la campanya a la xarxa 

hauria de donar veu a diferents punts de vista i interlocutors per 

exemple a través de l’ús d’enllaços a fonts d’informacions 

externes, endorsements, declaracions de diferents membres del 

partit i fins i tot dels oponents. Segons els autors, les pàgines web 

interactives serien “a pastiche of voices, speakers, conversational 
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styles, and rhetorical forms”84 (Endres i Warnick, 2004: 336). A les 

campanyes analitzades, en canvi, la baixa presència d’aquests 

elements, sumada a la pobresa del discurs axiològic i a l’absència 

d’interactivitat estructural, va generar una sensació claustrofòbica. 

 

En la relació entre partits majoritaris i minoritaris es va produir un 

efecte d'anivellament pel que fa al desplegament de recursos 

digitals. El 2010 SI va ser més efectiva que els grans partits en 

aconseguir seguidors a les xarxes socials: els seus seguidors a 

Facebook van ser el doble d’aquells dels PSC i tres vegades 

aquells de CiU. El 2012 la CUP va tenir un volum de seguidors que 

superava el d’alguns partits amb un llarg historial de 

representativitat.  

 

El grau d’innovació però no es pot mesurar només en relació a 

quantes persones van donar un “m’agrada” a una pàgina de 

Facebook o van decidir seguir un partit a Twitter. Tampoc s’ha de 

considerar suficient construir una pàgina web que ofereixi 

streaming d’esdeveniments. Totes aquestes són característiques 

tècniques que no suposen un canvi en el model organitzatiu de les 

campanyes. Tots els partits en general van reproduir tant a les 

pàgines web com a Twitter i Facebook una estratègia de 

comunicació unidireccional. Els pocs casos en què la interacció es 

va treballar la podem trobar tant en els partits grans com en els 

petits però les evidències són tan escasses que resulta difícil 

afirmar rotundament que la desigualtat en els recursos disponibles 

no va suposar una barrera per a usos avançats de la xarxa. El 

                                                             
84 “Una barreja de veus, interlocutors, estils conversacionals, i formes 

retòriques”. 
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factor clau en aquest aspecte va ser més l’actitud dels dirigents 

dels partits respecte als nous àmbits digitals de socialització que 

els recursos disponibles. Aquesta desconnexió fa palès que, tot i la 

disponibilitat d’instruments per reduir la distància entre 

representats i representants, els partits encara no han volgut o 

sabut trobar el camí per a repensar aquesta relació. 

 

Els resultats de la recerca suggereixen d'alguna manera un 

increment de la sofisticació de les campanyes que afavoreix 

només la intenció dels partits de controlar la opinió pública i reforça 

la visió popular de la política com a mecanisme oportunista 

incapaç d'oferir als votants opcions clares o significatives. 

 

Per fomentar una veritable obertura de l'esfera pública les 

institucions han de prendre consciència que la seva relació amb la 

tecnologia ha de ser dialèctica: els mitjans digital poden reformar 

els mecanismes democràtic només amb un compromís significatiu 

de tots els actors implicats (Anstead i Chadwick, 2009). L'engany 

del determinisme, sigui social o tecnològic, amb la seva visió “one 

size fits all” (Ward i Gibson, 2009) desvia la nostra atenció de 

factors econòmics i polítics que són crucials per entendre el procés 

d'implantació de les noves tecnologies a arreu del món. 

 

Els partits han de tenir en compte que internet no és només una 

tecnologia sinó la infraestructura d’un nou sistema de societat. 

Com afirma Manuel Castells (2001): 

 



 
 
220 

“Cyberspace is becoming land under dispute, because it is 

a privileged tool for acting, informing, recruiting, 

organising, dominating and resisting domination”85. 

 

Les potencialitats d’internet semblen ser encara 

subdesenvolupades. Per no buidar-les de significat és necessari 

un canvi de cultura política. L'arquitectura de la participació 

proposada per la web 2.0 implica una revolució interna a les 

institucions. L’objectiu hauria de ser aquell de posar a disposició de 

la societat una esfera política on partits i ciutadans puguin 

confrontar-se, aprendre els uns dels altres, implicar-se activament 

en favor de la comunitat. En altre paraules, promoure un model 

basat en la subsidiarietat més aviat que en el predomini de les elits  

que demostri que el poder s’exerceix a través de les persones i no 

sobre les persones. 

 

                                                             
85 “el ciberespai està esdevenint un terreny en disputa, perquè és una eina 

privilegiada per actuar, informar, reclutar, organitzar, dominar i 

contradominar”. 
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The hypothesis and the results 
 

Concerning the use of on line tools, research results show clearly 

that the main trend was the dissemination of information. Parties 

pursued it both through web pages and social networks in a rather 

innovative fashion, making use of multimedia and multi-platform 

resources and aiming at keep themselves up to date with the 

changes affecting the way users consume contents. 

 

The level of sophistication was high, so hypothesis 1.1 has been 

confirmed. Though to a different extent, all the websites of the 

sample were more than electronic billboards. A great variety of 

tools was deployed: from the most traditional, as the presence of 

the electoral program and other general information, to the more 

advanced, as the live streaming or the retransmission of events 

and interviews. It must be pointed out once more, that informing 

citizens is a fundamental precondition for a conscious vote so that 

the use of the Internet must be seen through a positive lens: it is 

important to reach users through different channels, such as rss, 

newsletters or mobile applications. 

 

As much as important to provide citizens with a rich informative 

experience was the issuing of photos and videos through social 

networks, with an increasing rate above all on Facebook, which is 

the platform 2.0, where this kind of contents may be used more 

directly. In addition, both on Facebook and Twitter there was also a 

fair richness of information outlets thanks to the presence, not 

massive but increasing, of links redirecting to sources not 

controlled by the parties themselves. 
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In terms of responsiveness (hypothesis 1.2), parties were not 

seriously involved in narrowing the gap with citizens. The results of 

the analysis show no records of reciprocity between the two sides, 

and parties appeared to be more concerned about receiving 

feedbacks from users rather than foster the debate. As for 

webpages, the Interactivity category was the one that scored the 

lowest index, both in 2010 and 2012. All parties asked citizens to 

follow them on social networks but none of them committed to set 

up a space for discussion.  

 

Even on Facebook users could not post messages on the wall of 

political parties and the only actor who left its wall open was C’s. 

Also on social networks the absence of dedication in answering to 

citizens’ questions and comments stands out. Furthermore, 

amongst all the published answers, those addressed to citizens 

were used to give information about events almost in all 

circumstances. Only in the case of the micro-interviews launched 

by media on Twitter, parties answered about political topics.  

 

To conclude the structural analysis, hypothesis 1.3 has been 

partially confirmed. The 2010 campaign was characterised by a 

good level of decentralization: almost all the parties had an area 

dedicated to the daily organization of assignments and cyber-

activists were provided also with autonomy to propose and 

undertake other activities not foreseen by the official campaign 

team. In this way all citizens and not only a limited number of party 

members could feel able to play an active role within the campaign 

strategies. Also, through the net it was possible to tackle traditional 

tasks, such as donating money, in a more direct way. 

Nevertheless, this entire infrastructure disappeared in 2012 and it 
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can be observed a regression to the centralization. Although it was 

the case of anticipated elections, parties did not even use the same 

instruments from the previous campaign and decided to go back to 

a more traditional strategy. 

 

Regarding the discursive dimension, the level of personalization of 

the contents is high (hypothesis 2.1). The analysis of the messages 

posted on Facebook and Twitter showed that parties, from their 

own accounts, did not talk as a collective body, instead they acted 

as if they were the spokespersons of the different candidates, 

above all the candidate to the presidency. On Facebook, during the 

2012 campaign, there was a decrease of posts related to other 

candidates. This decline, though, cannot be considered positively 

because the percentage of contents about the main candidate, 

added to the messages about the others, was higher than the one 

of contents about the party anyway, and at the same time, the 

trend proved to increase on Twitter. Besides, in some cases 

(namely ICV in 2010 and PSC in 2012), the websites of parties 

were redirecting users to the home page of the candidates and in 

order to come back to the original url, a link was to be followed. 

 

The presence of meta-communication (hypothesis 2.2) is 

consistent, too: during both campaigns there was a clear 

predominance of messages covering the campaign or reiterating 

slogans, with a higher rate in 2012. The sample was full of posts 

reminding future events or talking about past ones with videos and 

photos, messages to celebrate a new record86 or hashtags spread 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Like this tweet posted by SI on November 24th, 2010 <El darrer mes la 

web de SI ha superat el rànking de les 100.000 webs més visitades del 
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through the net in the hope to eventually turn them in trending 

topics. With the purpose of avoiding conflictive topics, even 

governing parties forgot about explaining the work done in the past 

and everything became an empty promise of a better future. 

 

The only positive hint from the discursive analysis comes from the 

evidences about the degree of negative campaign (hypothesis 2.3). 

Though it wasn’t completely absent, negative campaigning didn’t 

have a meaningful presence as for other discursive trends and it 

proved to be constantly low from one campaign to another, with a 

tendency towards attacking the central government rather than 

Catalans rivals. 

 

In chapter 1 we assumed that, although the replication of a rather 

traditional oratory, an effort in the direction of inclusion and 

proactivity could have been perceived, in accordance with the 

decentralization and the renewed central role of citizens within the 

campaigns. Unfortunately, hypothesis 2.4 wasn’t right. Despite the 

fact of providing citizens with instruments to actively participate in 

the campaign, mainly in the 2010 one, parties didn’t mention them 

often in their messages neither encouraged users to use them. 

More recurring was the call to vote, though not even the promotion 

of a classic participation had a sharp presence over the total 

amount of messages posted on social networks. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
món http://ow.ly/3eJXo #votaSI #SolidaritatCatalana> (In the last month SI 

made it to the ranking of the 100.000 websites more visited of the world 

http://ow.ly/3eJXo #voteSI #SolidaritatCatalana)  
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The hypothesis 2.5, about the emergence of a more informal and 

more close to citizen tone, proved to be wrong, too. Evidences 

unveil that the method more used by political parties to speak to 

citizens was the non-pedagogical distance. On Facebook during 

the 2010 campaign it happened to be quite popular the strategy of 

complicity but this presence decreased during the following 

campaign and on Twitter was low on both moments. 

 

Concerning the third and last hypothesis, the one dealing with the 

comparative analysis between big and small parties, results did not 

disclose enough elements to let us give an answer. 

 

The only clear indications are the ones coming from the study of 

the 2010 websites and they lean towards a predominant position of 

bigger parties. The difference is especially in terms of the presence 

of more sophisticated elements such as games or mobile apps, 

which require qualified human resources to be internally 

developed, or money to be made externally. The presence, or 

absence, and the features of the different areas for cyber-activists 

demonstrate a potential disparity between parties.  For instance, SI 

did not have a network on its own, probably not because of the lack 

of funds but because of the lack of an organizational structure, and, 

as for the more established parties, Cativistes (CiU) was the best 

high-standard platform. In addition to the investment of money, the 

sophistication of a network and its maintenance depend on a big 

team working behind both on the technical and content aspects: in 

a virtual space where users can publish every kind of contents, 

admins have to check every moment that terms of use are 

respected and no offensive content is posted. Bigger parties like 
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CiU have at their disposal internal staff and enough capital to grant 

the respect of the rules and the success of the platform. 

 

On the contrary, during the 2012 campaign all the websites were 

more basic than those of 2010, both in terms of sophistication and 

of openness of the discussion.  

 

On the whole, no party capitalized the more complex and 

captivating possibilities of the net. In the shift from one campaign to 

another, what we can draw is an equalization picture but towards 

normalization.  The impression is that – no matter what the 

organizational structure, the parliamentary history or the economic 

resources were – in the end all parties kept choosing a traditional 

style of campaigning. For instance, during both campaigns, parties 

never set up forums or chats, two advanced tools for the technical 

aspects and the social implications. Unfortunately this deprives us 

of an interesting element of strategic comparison. Nevertheless, it 

also shows that all parties relate to citizens in the same way, that 

is, not looking for new interactive channels to connect with people. 	  
 

Neither the analysis of the social networks revealed clear 

evidences about the hypothesis 3. Concerning the attention paid to 

citizens and the levels of engagement, none of the parties showed 

a real interest, and the amount of collected units did not generate a 

big enough sample to let us draw any conclusion about usage 

patterns of this few interactions. If we look at the number of daily 

posts on Twitter, bigger parties were more active during both 

campaigns, above all CiU and PSC, reproducing one of the main 

focuses of attention of the off-line campaign, as shown for instance 

by the coverage about the debate (eventually cancelled) between 
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Artur Mas and José Montilla. On Facebook, instead, it can be 

observed that during 2010 the PSC was the more active party while 

in 2012 it was the CUP (which was very quiet on Twitter instead). 

 

Elements of difference between parties can be found looking at the 

reactions of followers rather than at the parties themselves. Even if 

this research does not focus deeply on the audience behaviour, 

collected data demonstrate that followers of minor or extra 

parliamentary parties actually showed to be more willing to use 

digital tools to show support, make questions, spread information 

and actively participate in the electoral propaganda rather than the 

followers of bigger parties. Furthermore, concerning users’ 

reactions, it has been detected a striking interest towards emotional 

contents, slogans and messages directly addressed to citizens, 

above all on Facebook. 

 

 

Limitations and future research lines 

 

Before ending up with some final thoughts, it is the moment to 

outline some limitations about this study. Despite their importance, 

these assumptions do not invalidate the results presented here and 

have to be considered rather as a starting point for future 

researches. 

 

First of all, the two years gap between the two elections is unusual 

in longitudinal studies. Nevertheless, it was decided to encompass 

the 2012 campaign as well, in order to have a more representative 

sample since changes in the digital communication environment 

need less time to happen in comparison to those of a traditional 
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campaign. The results obtained here may be the basis for more 

comprehensive longitudinal studies. 

 

Secondly, because of their nature, on line electoral campaigns are 

an empiric object onerous to analyse by one person: both for the 

collection of the sample and its coding, a team would have been 

necessary to deepen more items of the research. Mainly in terms of 

discursive analysis, in the future it could be interesting to 

categorize further messages according to more specific indicators. 

This may eventually lead to detail more aspects, such as the 

construction of the image of the leader or the thematic agenda.	  
 
 

Final considerations 
 

The two campaigns were conducted employing an extensive range 

of on line tools. Nonetheless, the impact of new technologies on 

electoral communication was inclined towards normalization rather 

than innovation. Obviously this statement does not apply to all 

political parties in the same manner, representing a more general 

trend. However, it is important to emphasise that no campaign 

presented a real innovating subject. Campaigns were clearly 

oriented to appear on the news rather than talk to citizens87. The 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Proofs of this trend can be found also in the off line campaign, as in the 

case of the flash meetings of José Montilla in 2010. The socialist 

candidate made micro meetings in symbolic places of his electoral 

proposals. Apparently these events were not previously organized (they 

were announced with a short notice) but they always took place during the 

time of the day that was more convenient for the mass media (for example 

to appear on the TV news of midday) rather than for citizens. 
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result was a façade innovation: “els partits van esforçar-se per tenir 

una presència activa en les xarxes socials en intuir que era l’espai 

on anar a trobar els internautes” 88  (Di Bonito, Domingo and 

Guerrero, 2012) but digital channels were the added value of fairly 

traditional and one-way campaigns. 

 

There was a high level of informational richness, mainly in terms of 

multimedia content, and from one campaign to the other the impact 

of messages published on social networks increased. Rousseau in 

the Social Contract (1762) wrote that the spreading of information 

represents the first condition needed to create, in democracy, an 

improvement of the collective discussion while educating citizens to 

participate actively. Those principles still have their validity 

nowadays but, in the era of the network society, transparency and 

access to information should move forward together with the 

sharing of ideas and the possibility for citizen to enter the policy 

sphere. 

 

Parties were strongly concerned about the possibility to lose control 

over messages and strategies. The analysed websites were 

equipped mainly with tools usually designed to encourage 

asymmetrical communication, the chances for symmetrical 

communication instead were reduced. Captivating graphics 

elements and animations may persuade users to visit the site but, 

as already outlined in chapter 4, they only create a feeling of 

stickiness (Jackson, 2003) and can have some impact on the 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 “Parties made the effort to have an active presence on the social 

networks understanding that it was the space were net surfers would be” 
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perceived interactivity but they do not become tools for a matching 

relation between the sender and the receiver. 

 

Even on social networks, which are the most common participative 

platform, interactivity and calls to participation played a secondary 

role and this trend increased in 2012, unlike findings by previous 

researches which maintained that over time, at a variable rate, 

campaigns develop better features and elements (Druckman et al., 

2007; Foot and Schneider, 2006). In the first place, contents 

generated by users had little to no room: just to mention one 

example, the 2010 Gent Valenta campaign by ERC, which invited 

people to send photos and videos to show their support, did not go 

viral not even through the 2.0 channels of the party itself. Besides, 

the number of retweets and shared posts was very low and also 

mentions remained widely unused. These interactions, when 

happened, were mainly addressed to subjects or organizations 

related to the parties, with the aim to generate buzz more than 

dialogue. Besides, with few exceptions, the coverage of current 

issues was made through the use of internal links to parties’ press 

releases and not through external resources such as newspapers. 

Finally, as already mentioned, Facebook walls as well were 

blocked in order to prevent users from posting. 

 

Evidence indicates the development of a context that welcomed 

basic manifestations of participation as they withhold control from 

public opinion, thus generating a spiral of self-referentiality. In both 

campaigns it can be observed the absence of planning in the use 

of new media other than giving an up-to-date and professional 

image. There was no consideration of long terms effects on citizens 
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participation and just the promotion of a low intensity on line 

activism, which relegated citizens to a passive role. 

 

In terms of discourse, strategies followed the tradition and all the 

trends affecting other media. From this point of view, the first 

element to consider is that there were only few cases of contents 

specifically created for the net. Besides the game of the PP, 

another good example was the video by CiU, in 2010, which 

features a fake TV news programme of the day after the election 

announcing the victory of the old government coalition because just 

one person did not vote for CiU. Here, the intuition of the campaign 

team was to exploit the virality that the video could gain on 

platforms like Facebook since parody is a very successful genre on 

Internet (Di Bonito, Domingo and Guerrero-Solé, 2012).  

 

The second element is the tendency to put the candidate at the 

centre of the campaign. Landowski (1999) claimed that citizens 

make their electoral choice assessing two characteristics of the 

candidate: the skills of the person and the eagerness to keep 

promises. In semiotics, the first one represents credibility, or the 

knowing how to do and the being able to do. The knowing how to 

do answers the question “Does this party/candidate know how to 

manage the government?” and is thus referred to professional and 

technical skills, often corroborated by the work done and past 

achievements. The being able to do, instead, represents the 

pragmatic ability of the candidate and is related to his ability as a 

potential leader. In addition, the eagerness to keep promises 

represents the level of trustworthiness of the subject and is 

translated into the having to do and willing to do. The having to do 

includes qualities such as honesty, coherence, moral commitment, 
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which are abstract ethical qualities appealing to the sphere of 

emotions and passions. The willing to do is instead the personal 

commitment of the candidate or the party, which will be awarded 

with trust only if they show a real interest in voters’ concerns. The 

emphasis over the being able to do and the willing to do also 

explains to some extent the trend of the personalization of the 

campaign. If there is no mention of the work done and of the 

accomplished objectives, the credibility of a political project needs 

to rely on the personal charisma of the candidate. What the 

candidate is or seems to be gives a point of reference more steady 

than the achievements because political priorities are constantly 

changing: a charismatic candidate will be able to do whatever he 

decides to do, no matter if he knows how to do, and this nuance 

offers voters the chance to foresee the future behaviour of the 

candidate. Likewise, as Vaccari (2007) points out, the modality of 

willing to do suggests that:  
 

“la costruzione dell’immagine personale del politico non 

è solo funzionale a logiche di visibilità mediatica, ma 

serve proprio a costruire nei cittadini la percezione della 

sua empatia rispetto a determinati temi e gruppi di 

cittadini”89  (Vaccari 2007: 87) 
 

It is through this lens that we should look at the photos of PP 

candidate Alicia Sánchez Camacho visiting a retirement home, the 

videos of ICV featuring Joan Herrera speaking about evictions in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89“The construction of the personal image of the politician is not only 

functional to logics of media visibility, but it is also necessary to instil in 

citizens the feeling of his empathy concerning some topics and social 

groups.” 
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front of the Parliament back in 2007, or the photos of CUP 

candidates visiting Telefónica employees on hunger strike in 2012. 

These images suggest that only the candidate who personally 

cares about particular issues will be willing to do something about 

them. In order to build their images it is enough for a candidate to 

appear to be concerned, as shown by the low rates of real political 

discussion.  

 

Following the trend first appeared on press and television in 2006 

(Gifreu and Gómez, 2009; Gómez and Gifreu, 2012), talks about 

electoral programmes were overshadowed by the coverage of 

campaign events. Policies proposals were often delivered through 

critical remarks to competitors. The only unambiguous stances 

were those around topics that parties (or surveys) thought to be 

popular, mostly in the matter of independence, taxation and the 

identification of central government or international institutions as 

an obstacle for the development of Catalonia. For instance, 

Capdevila and Pericot (2012) found that during the 2010 electoral 

campaign the topic of economic recovery was a rare occurrence in 

electoral spots too, proving that the real life situation of the moment 

had little influence on persuasive messages. Even members of the 

former cabinet made rare and general references to government 

achievements in this matter and, in order to avoid bringing attention 

on social conflicts generated by austerity measures, just turned to 

vague promises of a better future.  

 

The frequent employment of slogans is another symptom of the 

absence of political discussion: parties moved the TV logic of the 

soundbite to the Internet. In a strong democracy, on the contrary, 

reasoned debate should be at the core of a pact of trust between 
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represented and representatives and the accountability of political 

decisions should be the regular habit, not the extrema ratio. The 

distance between public and policy sphere is moreover 

emphasized by the use of messages aiming at motivating 

sympathizers rather than convincing citizens with different political 

stances or simply undecided voters. 

 

A last thought concerning the discursive dimension is the low 

impact of textual interactivity. Endres and Warnick (2004), starting 

from the study about heteroglossic features made by Bakhtin 

(1981), define this kind of interactivity as a rhetorical mechanism 

which reproduces a real dialogue between two subjects and it is 

developed through the use of those strategies that, in this research, 

were labelled as non-pedagogical distance and complicity. 

Furthermore, to create the feeling of an open deliberative space, on 

line campaign should give voice to different points of view and 

interlocutors for instance through links to external information 

outlets, endorsements, statements of various members of the party 

and even opponents. According to the authors, interactive websites 

are “a pastiche of voices, speakers, conversational styles, and 

rhetorical forms” (Endres and Warnick, 2004: 336). The campaigns 

included in the sample, instead, showed very few of these 

elements which, together with the poorness of the axiological 

discourse and the absence of structural interactivity, generated a 

deep sense of claustrophobia. 

 

In terms of the relationship between bigger and smaller parties 

there was an equalisation in the deployment of digital tools. In 2010 

SI was more successful than established parties in gaining 

contacts on social networks: its followers on Facebook were twice 
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as many those of PSC and triple those of CiU. In 2012 CUP had an 

amount of followers way bigger than traditional parties. 

 

The degree of innovation, anyway, can’t be measured just on the 

number of people who give a “like” to a page on Facebook or who 

decide to follow a party on Twitter. Nor it has to be deemed enough 

to set up a website offering a live streaming of events. These are 

technical features that do not posit a shift in the organizational 

model of campaigns. Parties on the whole reproduced on websites, 

Facebook and Twitter a one-way communication strategy. The few 

cases of interactions can be found both in big as well in small 

parties but evidence is so scarce that it is hard to strongly maintain 

that different levels of resources did not affect performance. The 

key factor here is the stance of party leaders about new milieus of 

digital socialization rather than the availability of resources. This 

gap clearly shows that, despite the abundance of tools which could 

get together citizens and their representatives, parties are not yet 

willing to find or are unaware of the path to rethink these relations.  

 

The results of the research suggest to some extent an increase in 

the sophistication of campaigns that only helps parties to hold the 

control over public opinion and strengthen the common view of 

politics as an opportunistic mechanism that is not able to offer 

citizens understandable and meaningful choices. 

 

To promote real openness in the public sphere, organizations 

should understand that their relations must be dialectic: digital 

media may reshape democratic mechanisms only in the presence 

of real commitment of all the subjects involved (Anstead and 

Chadwick, 2009). The hoax of determinism, either social or 
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technological, with its “one size fits all” (Ward and Gibson, 2009) 

approach, deviates our attention from economic and political 

factors, which are crucial to decipher the worldwide process of 

implantation of new technologies. 

 

Parties must consider that Internet is not just a technology but also 

the infrastructure of a new society. As argued by Manuel Castells 

(2001): 
 

“Cyberspace is becoming land under dispute, because 

it is a privileged tool for acting, informing, recruiting, 

organising, dominating and resisting domination” 
 

The potentialities of the net seem to be still underdeveloped. In 

order to prevent them to be emptied of meanings a change of 

political culture is long overdue. The architecture of participation 

proposed by the web 2.0 implies an internal revolution within 

organizations. The purpose should be to offer society a policy 

sphere where parties and citizens may debate, learn from each 

other and actively engage in favour of society. In other words, to 

foster a model based on subsidiarity, rather than the prevalence of 

the élites, which shows that power can be exercised through 

people not over people. 
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Url pàgines web i comptes Facebook i Twitter analitzats 
 

Webs de partit 

http://www.ciu.cat 

http://www.socialistes.cat 

http://www.ppcatalunya.cat 

http://www.esquerra.cat 

http://www.iniciativa.cat 

http://www.ciudadanos-cs.org/ 

http://www.solidaritatcatalana.cat/ 

http://cup.cat/  

 

Facebook dels partits 

https://www.facebook.com/ciu.cat 

http://www.facebook.com/PSC 

http://www.facebook.com/ppcatalunya 

http://www.facebook.com/pages/Iniciativa-per-Catalunya-Verds-

ICV/148299995210754 

http://www.facebook.com/Esquerra.ERC 

https://www.facebook.com/ciutadans.cs 

https://www.facebook.com/solidaritatcat 

https://www.facebook.com/unitatpopular?fref=ts  

 

Twitter dels partits 

http://twitter.com/ciu 

http://twitter.com/socialistes_cat 

http://twitter.com/PPCatalunya 

http://twitter.com/icveuia 

http://twitter.com/Esquerra_ERC 

http://twitter.com/ciutadans_cs 



	  268 

http://twitter.com/solidaritatcat 

https://twitter.com/cupnacional  
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