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http://www.observatorioelectoral.org/

Llatinoamèrica desenvoluparà aquest 2006 un nombre d’eleccions presidencials 
sense precedents, amb un total de 10 processos electorals que han de definir el 
futur de diversos països, en concret, i de Llatinoamèrica en el seu conjunt. Des dels 
passats processos de Xile, Bolívia i Hondures fins a les properes eleccions a Costa 
Rica (febrer), Perú (abril), Colòmbia i República Domincana (maig), Mèxic (juliol), 
Brasil i Equador (octubre) i Nicaragua (novembre). 

Des de l’ espai Observatorio Electoral es vol oferir  una àmplia informació, anàlisi i 
debat sobre els processos electorals i la temàtica associada en el context 
llatinoamericà, oferint informes diversos classificats per països. També podreu 
consultar una visió històrica dels resultats electorals dels últims anys. 

Una altra font d’informació imprescindible és el Latinobarómetro, un estudi d’opinió 
pública que s’aplica anualment al voltant de 20.000 entrevistes a 18 països 
d’Amèrica Llatina representant a més de  400 milions d’habitants. L’Informe 
Latinobarómetro 2005 mostra l’evolució de 10 anys d’investigacions en profunditat. 
El suport a la democràcia es manté estable segons els últims estudis, tot i que la 
satisfacció en relació amb el seu funcionament continua sent baixa.  

Altres referències per aprofundir en l’àmbit polític llatinoamericà serien: el Centro 
Interamericano de Gerencia Política que desenvolupa el Programa de Capacitació 
per a Líders Democràtics, realitzat amb el suport de l’Organització d’Estats 
Americans (OEA) i del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), a més 
d’impulsar la diplomatura de Direcció Avançada de Campanyes Polítiques, amb la 
Universitat Iberoamericana. I l’argentí Directorio del Estado. El portal del gobierno 
electrónico, que centra el seu interès en aquells aspectes vinculats al e-government 
i la creació d’una comunitat iberoamericana que permeti investigar i avançar en 
aquesta línia d’acció. 
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