
Delegació

 
del Govern a Catalunya

29 d’abril del 2010

INTERNET COM A ESPAI DE COMUNICACIÓ, 

AGITACIÓ

 
I RELACIÓ

 
SOCIAL



1 | CONTEXT GENERAL

La fi de l’era de la premsa.

De la informació vertical a la horitzontal.

Democratització de la informació.

Nous usos i consums.



1 | CONTEXT GENERAL

Dues crisis en una.

Impera la incertesa.



2 |
 

ADMINISTRACIÓ
 

1.0

Administració

 
allunyada: 

Comunicativament

Poca transparència, massa burocràcia, llenguatge poc entenedor

La societat no percep l’escalf del gestor públic, no hi ha diàleg



3 | ELECTES 2.0

Càrrecs polítics del segle XXI:

Els autèntics 2.0

Els falsos 2.0



4 | CONFLICTES

Polítics 2.0 amb gabinets de premsa 1.0

Descoordinació



5 | OPORTUNITATS

Estalvi

Suplència 

Font com a mitjà

Diversificar discurs 

Resoldre difícil terreny insituticional-polític-partit-ciutadà

Consells de ciberpolítica

Ús de les plataformes 2.0 a l’ACN



1 | CONTEXT GENERAL

Exemple: Nevada 2.0 (#neucat)



1 | CONTEXT GENERAL

Exemple: Rodalia.info

 
(web)

http://rodalia.info/ca


1 | CONTEXT GENERAL

Exemple: Portal de la Generalitat com a resposta de Rodalia.info
(web)

http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-dgac/menuitem.e626db236a2776cd84276c10b0c0e1a0/?vgnextoid=a22a3aa13b966210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=a22a3aa13b966210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


1 | CONTEXT GENERAL

Exemple: Fotocasa, visita virtual a un pis

 
(web)

http://www.fotocasa.es/piso/barcelona-capital/gracia-corsega-122649300?opi=29&tti=1&pagination=1&RowGrid=7


2 |
 

ADMINISTRACIÓ
 

1.0

Exemple de bona pràctica a Catalunya: Tràmits per Internet del 
Departament de Salut.



2 |
 

ADMINISTRACIÓ
 

1.0

Exemple: Bloc de la Casa Blanca en què

 
proposen temes de 

discussió

 
a la ciutadania (web)

http://www.whitehouse.gov/blog


2 |
 

ADMINISTRACIÓ
 

1.0

Exemple de bona pràctica a Catalunya 1: TMB, consulta de webs 
per a dispositius mòbils (web)

http://www.tmb.cat/ca_ES/siterelated/tmbmulticanal/tmbmulti.jsp


2 |
 

ADMINISTRACIÓ
 

1.0

Exemple de bona pràctica a Catalunya 2: Bloc de la DPTOP.

 
(web)

http://twitter.com/ptopcat


3 | ELECTES 2.0

Exemple 1:  Cas Miguel A. Martín

 
-

 
Terribas



3 | ELECTES 2.0

Exemple 1:  Cas Novoa

 
–

 
Marqueta



4 | CONFLICTES

Exemple: Eleccions a Gran Bretanya



5 | OPORTUNITATS

Consells de ciberpolítica

1.

 

Les anotacions, comentaris, fotografies i vídeos que es 
pengen a Internet deixen rastre. 

2. Distingeix entre els missatges curts i els apunts d’un bloc. 

3. Sigues conscient que tot allò que fas o dius a les xarxes
socials és públic i pot ser utilitzat en contra teva.

4. La construcció

 

del propi personatge. En la mesura que
aquestes són eines que permeten fer un relat de la teva
activitat i personalitat, sigues conscient què

 

trasllades al
públic. 

5. El context teu i del partit en què

 

milites.



5 | OPORTUNITATS

Consells de ciberpolítica

6. No siguis sectari. 

7. Parla i escolta. No parlis només tu. 

8. Sigues d’eixe món.

9. Sigues educat. 

10. No posis en perill la teva pròpia seguretat. 

11. Dissimula si algú

 

piula (escriu) a Twitter

 

per tu. 

12. No maregis la gent amb la teva imatge.

13. No posis publicitat ni bàners

 

a les teves pàgines. 

14. Pensa en el telèfon mòbil. 

15. No facis cas dels consells.



5 | OPORTUNITATS

Exemple: L’ús de les plataformes 2.0 a l’ACN

Youtube; Facebook;Twitter

http://www.youtube.com/agenciaacn
http://www.facebook.com/agenciacatalananoticies
http://twitter.com/agenciaacn


Agència Catalana de Notícies
www.acn.cat
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