
DIALEG: 
eGovern I eDemocracia: realitat i repte. 

Maria Jesús Fernández, responsable del web de l’Ajuntament de Saragossa 
Quim Gil, creador d’Interactors 

Modera: Adela d’Alòs-Moner 

Després d’una introducció en la qual la moderadora explica les principals diferències 
entre eGovern, eDemocracia i “eGovernança”’ i indica quina ha estat l’evolució en 
l’àmbit mundial sobre aquests temes en els últims anys, inicia el debat amb els dos 
participants. 

Tot i que els dos participants tenen posicions bastant distants: Maria Jesús Fernández 
treballa directament amb una web municipal i Quim Gil va crear un grup “virtual” crític 
amb l’eGovern, en molts aspectes mantenen posicions bastant pròximes i una visió 
crítica, tot i les diferències entre ells. 

Principals conclusions a destacar: 
- Els dos conceptes –eGovern i eDemocracia- són encara més un repte que una 

realitat. De tota manera hi ha experiències, realitats en àmbits concrets que cal 
tenir en compte i que expressen una voluntat d’algunes administracions 
d’introduir elements de democràcia participativa a través d’Internet. És el cas 
de l’Ajuntament de Saragossa que va impulsar una recollida d’opinions a través 
de la web sobre què fer en una plaça de la ciutat i va assumir el compromís de 
dur a terme el resultat que sortís. 

- Possiblement, es pot parlar d’experiències en eGovern però amb més 
limitacions d’eDemocracia. Per a que hi hagi realment eDemocracia és 
indispensable que els ciutadans estiguin informats; és a dir que hi hagi 
transparència i, que tingui la formació suficient.  Per últim és necessari que 
disposin d’equips d’accés als continguts digitals que proporciona 
l’administració. Estem encara lluny d’una transparència de la informació 
pública i hi ha importants mostres de fractura digital.  

- La complexitat i els reptes possiblement recauen en un model d’estructura 
política que sovint respon a esquemes o models obsolets. En aquest sentit, 
s’indica que calen canvis en profunditat en l’administració. 

Al diàleg entre els dos ponents va seguir un debat molt viu entre els assistents. 


