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Què és
la tecnopolítica?

La tecnopolítica és l’ús de tecnologies
digitals amb objectius polítics.
Les eines participatives basades
en aquestes tecnologies estan orientades
a incrementar el nombre, la varietat
i la paritat dels actors que prenen part
en el govern de la ciutat. A més,
aquestes eines permeten noves formes
de mediació entre ciutadania i institucions
i obren nous espais de negociació
i producció de discursos.
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El concepte engloba
dos corrents principals,
que poden acabar
convergint:

02

1
Les pràctiques institucionals millorades a través
de la tecnologia que intenten apropar-se a la ciutadania facilitant mecanismes de participació ciutadana.
Alguns exemples podrien ser la introducció de la votació electrònica o les plataformes online de participació ciutadana (e-govern).

2
L’ús de les eines digitals liderades per la ciutadania
activa amb l’objectiu d’incidir en la política i que
contribueixen a repensar els espais polítics i el seu
impacte en les institucions. Alguns exemples són
la utilització de xarxes socials per organitzar manifestacions o l’ús del micromecenatge per obrir una
causa jurídica contra un acte polític considerat injust.
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En què es caracteritzen
les pràctiques tecnopolítiques?
Més enllà del marc més o menys institucional des
del qual es desenvolupin aquestes pràctiques, comparteixen, a grans trets, una sèrie de característiques:

››

Es fonamenten en la lògica de la innovació
democràtica i l’experimentació.

PARTICIPACIÓ TECNOPOLÍTICA LOCAL

04

››

Poden emmagatzemar, elaborar i analitzar
dades a temps real per produir coneixement
rellevant per a l’ús públic.

››

Permeten visualitzar diferents posicionaments,
tant individuals com col·lectius.

››

Tenen més capacitat per monitoritzar l’acció
de govern, generar transparència i coproduir
polítiques públiques (com per exemple la producció col·lectiva de lleis).

››

Faciliten les formes de participació
directa ciutadana, sense intermediació
d’organitzacions.

››

Trenquen amb la idea tradicional de la representació associada a una organització o identitat
única, i donen pas a la representació per acció.

››

S’activen per resoldre una problemàtica
ciutadana concreta.

››

Hibriden els espais online i offline
en l’acció política.

››

Faciliten l’accés a la informació.

››

Afavoreixen la despersonalització i l’anonimat
en la producció dels discursos.

››

Possibiliten l’experiència transmèdia, produïda
i transmesa en diferents canals tecnològics.

››

Comparteixen l’acció entesa en xarxa amb
grups autònoms però vinculats.

››

Permeten una organització flexible, fàcilment
adaptable i redueixen considerablement
el cost de les actuacions.

››

Connecten realitats locals amb àgores globals
en l’acció política.
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Conceptes significatius des
de la perspectiva tecnopolítica

La tecnopolítica seria difícil d’entendre sense alguns
conceptes fonamentals com els que s’exposen
a continuació. Les definicions següents s’adapten,
en aquest cas, a la perspectiva de participació
en el món digital:
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Dades obertes

Conjunt de dades de lliure accés que poden
ser reutilitzades.

Transversalitat

Funció organitzativa que permet assolir objectius
comuns i crear majories polítiques compartides entre
agents de diferents identitats, territoris, àmbits
d’actuació, etc.

Seguretat

Garantia de no cessió de les dades personals
a tercers, evitant així tant les finalitats comercials
com les de vigilància o control polític.

Concepte

Definició

Privacitat

Garantia del dret a la intimitat, a la reserva
i a l’anonimat.

Transparència

Informació rellevant sobre el procés participatiu exposada de manera clara, precisa i oportuna. S’oposa
al concepte d’opacitat.

Participació
augmentada

Combinació de participació presencial amb informació derivada de big data, destinada a aprofundir
en la diagnosi i a millorar la presa de decisions
en processos participatius.

Historial de la participació en un context determinat,
a través del qual es poden localitzar els temes clau
tractats o l’origen de les decisions preses.

Capacitació digital

Formació i acompanyament en els usos tecnològics,
per tal de garantir la igualtat en l’accés, especialment
entre els grups socials més exclosos.

Ciència
participativa

Construcció col·lectiva i col·laborativa de coneixement
a través de tecnologies digitals, tant en la creació
d’informació rellevant com en el seu tractament
i la seva anàlisi, per incidir políticament.

Traçabilitat

Integritat

Programari lliure

Respecte al contingut generat per la ciutadania,
sense manipular o alterar.
Codi que pot ser estudiat, copiat, modificat i ser
difós de manera gratuïta.
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Desplegament de la participació
tecnopolítica a escala local
En l’àmbit local, la tecnopolítica suposa el desplegament d’eines ben diverses, tant des de les institucions com des de la ciutadania. Algunes d’aquestes
eines són:

››

Vot electrònic

››

Campanyes de comunicació digitals

››

Peticions de signatures online

››

Plataformes digitals de participació

››

Micromecenatge online

››

Eines d’escolta activa

››

Ús de xarxes socials amb l’objectiu
d’incidir en la política

››

Eines digitals col·laboratives

››

Anàlisi de big data

Però les eines digitals no asseguren per elles
mateixes i de manera automàtica la qualitat democràtica. Convé evitar els plantejaments deterministes i reduccionistes de caràcter tecnològic.
El potencial transformador d’aquesta nova generació
d’eines per a la participació depèn en gran mesura
d’alguns elements clau:
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››

Elaborar un codi de garanties democràtiques
o un reglament de participació que inclogui
la visió tecnopolítica.

››

Definir amb claredat les funcions i els rols
que pot assolir l’administració local en el marc
de la tecnopolítica (lideratge però també acompanyament, facilitació, etc.).

››

Establir una estratègia de desenvolupament
per fases i descentralitzada que permeti una
organització flexible i la generació de comunitats autònomes.

››

Centrar-se en objectius finalistes a l’hora
de plantejar espais participatius online i evitar
plantejaments generalistes o difusos.

››

Preveure els recursos (humans, financers, temporals) necessaris per a la seva implementació.
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››

Obrir espais de formació entorn de pràctiques
de tecnopolítica (escolta activa a les xarxes,
plataformes de participació, eines digitals de treball
col·laboratiu, etc.) destinats tant a perfils tècnics
municipals com a la ciutadania en general.

››

Acompanyar en la dinamització durant els moments deliberatius online i activar els espais
de trobada presencials combinats amb els virtuals.

››

Generar mecanismes d’inclusió que eliminin
les dificultats d’accés de part de la població
degut a l’escletxa digital.

››

Traduir la informació rica i complexa en una
comunicació comprensible, amb un llenguatge
planer i gràfic que ajudi a entendre i sintetitzar
tot el procés participatiu. Contextualitzar la ciutadania en tot moment respecte a aquestes
qüestions: de qui és la iniciativa?, què s’ha fet?,
on estem?, què volem aconseguir?
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EN TOT MOMENT
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››

Activar mecanismes d’escolta activa a través
de les xarxes socials i protocols d’actuació
per detectar focus de debat, preocupacions
de la ciutadania, etc.

››

Posar atenció a l’experiència transmèdia
en tot moment, ja que la participació es produeix
de manera sincrònica a través de diferents canals.

››

Desenvolupar o participar en xarxes de col·laboració i cooperació entre municipis per compartir reflexions conjuntes, la resolució de dubtes, etc.
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