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Introducció

La irrupció i penetració de les tecnologies de la informació i de la comunicació

(TIC) ha donat lloc a un volum ingent de literatura que s’ha ocupat de refle-

xionar sobre les conseqüències de la seva aplicació generalitzada en els diver-

sos àmbits de la societat. Els fenòmens polítics no han quedat al marge

d’aquestes reflexions i en els últims anys ha sorgit un tipus de literatura que

s’ha ocupat específicament d’analitzar l’impacte de l’aplicació de les TIC en els

processos polítics i també en les institucions polítiques. Dins del conjunt

d’aquesta literatura, es distingeixen diferents posicions segons el potencial

transformador que s’atribueix a les TIC.

D’una banda, destaca una perspectiva optimista que tendeix a atribuir a les

noves tecnologies un potencial revolucionari que per si sol pot transformar la

política tal com la coneixem actualment i conduir a la realització d’ideals llar-

gament anhelats que permetin l’articulació de formes de democràcia directa.

D’altra banda, destaca una perspectiva realista que entén que l’impacte de les

TIC tendirà a reforçar o, com a màxim, a ampliar les forces i els processos ca-

racterístics de l’organització política de les societats democràtiques avançades.

Més enllà dels punts de vista precedents, podem convenir que hi ha tres àmbits

diferents de la política que es poden veure afectats per les noves tecnologies: 1)

el vinculat a les relacions entre els ciutadans i els governants (o dimensió ver-

tical de la política); 2) el relatiu a les relacions que s’estableixen entre els matei-

xos ciutadans (o dimensió horitzontal de la política); i 3) el referit a la forma

d’organització o morfologia de les institucions polítiques bàsiques (parla-

ments, governs...). En el context d’aquests tres àmbits, el curs pretén discutir i

avaluar empíricament les conseqüències polítiques derivades de l’aplicació de

les tecnologies de la informació i de la comunicació i, d’aquesta manera, inten-

tar contrastar la validesa dels diferents posicionaments teòrics.
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Objectius

1. Definir amb precisió i rigor els conceptes que constitueixen els eixos verte-

bradors de l’assignatura.

2. Conèixer els elements clau que permeten identificar –i valorar– els efectes

de les TIC sobre diferents processos polítics democràtics. En concret sobre:

a) L’acció política individual i col·lectiva

b) L’estructura i funció dels partits polítics

c) L’activitat parlamentària

d) L’activitat governamental

3. Combinar la reflexió teòrica amb l’anàlisi empírica o l’estudi de cas.
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Continguts

Mòdul didàctic 1

Perspectives teòriques

Albert Batlle Rubio

1. La literatura en el seu conjunt

2. Les perspectives normatives

3. Les teories positives

Mòdul didàctic 2

Acció política i TIC

Albert Batlle Rubio

1. Acció política individual i TIC

2. Acció col·lectiva i TIC

Mòdul didàctic 3

Partits polítics i TIC

Albert Batlle Rubio

1. La discussió teòrica

2. La contrastació empírica

Mòdul didàctic 4

Parlaments i TIC

Albert Batlle Rubio

1. La democràcia electrònica

2. El vot electrònic

Mòdul didàctic 5

L'administració electrònica

Agustí Cerrillo i Martínez

1. L’impacte de les TIC en les administracions públiques

2. Govern electrònic i administració electrònica

3. Estratègies per a la implantació de l’administració electrònica

4. Evolució i estat actual de l’administració electrònica
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