
 

ZW núm 241. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

http://www.padicat.cat/eleccions2010.php  

 

PADICAT Eleccions 2010 és un monogràfic sobre les pàgines web de referència 

vinculades a la recent campanya electoral a Internet al Parlament de Catalunya del 

28N. Durant tota la campanya electoral, la Biblioteca de Catalunya ha capturat, dintre 

de la plataforma (PADICAT, Patrimoni Digital de Catalunya) més de 21.000 imatges 

de les pàginas web d’interès, procedents de 480 recursos digitals, que inclouen: 

- Webs dels partits polítics que actualment tenen representació parlamentària 

- Webs dels partits polítics sense representació parlamentària 

- Blocs, webs, Facebook i Twitter dels caps de llista de cada formació política per a 

cada demarcació electoral 

- Blocs, webs, Facebook i Twitter dels principals candidats (no caps de lista) de cada 

demarcació electoral dels partits que actualment tenen representació parlamentària  

- Institucions públiques, com el Parlament de Catalunya, el Departament de 

Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, etc. 

- Mitjans de comunicació d’abast nacional 

- Selecció de blocs de ciberactivistes amb presència intensiva a la xarxa 

  

A partir d’aquestes captures, és factible dur a terme una anàlisi sobre la presència 

digital dels candidats, així com de les línies de cerca relatives a les campanyes 

electorals a Internet. Ja es va realitzar una recollida de webs durant les eleccions 

municipals de l’any 2007. En resum, "PADICAT eleccions 2010" és una memòria visual 

d’allò que ha succeït a la xarxa durant aquesta recent campanya. I recull referències a 

articles del meu bloc i d’altres com els de: l’Albert Medrán, Xavier Peytibi, Pau 

Canaleta, Jose Rodríguez, Edgar Rovira, etc. També cita molts dels recursos que vaig 

compilar a l’apartat Eleccions catalanes 2010, on recentment s’ha incoporat 

l’actualització del widget Parlament 2.0. 
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