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 A. La difusió de la informació de les administracions 

a través d’Internet 

 

Internet ha potenciat de manera espectacular el concepte de l’anomenada 
Societat de la Informació, que implica, entre moltes altres coses, una societat en 

la qual l’ús de la informació electrònica i les comunicacions es converteixen en la 
peça central que mou tot el desenvolupament de les societats modernes.  

 

Com afirma Montserrat Tintó i Gimbernat en la seva tesi doctoral L’administració 
pública en la societat de la informació, la tecnologia de la informació seria 

l’equivalent a les noves fonts d’energia que originaren la revolució industrial. En 
els darrers anys hem estat testimonis d’una revolució informativa que encara es 
troba en plena efervescència. L’impacte d’aquesta nova revolució s’evidencia 

molt clarament en totes les facetes de la societat, tal com posa en relleu 
l’aparició de nous termes o expressions, com poden ser els d’administració 

electrònica, tele-treball, comerç electrònic, etc. 

 

En aquest context d’avanç tecnològic imparable, Internet sobresurt amb escreix. 
Es pot definir com un conjunt de milers de xarxes que estan connectades entre 

elles i que són capaces d’operar conjuntament, ja que,  independentment de qui 
les faci servir, comparteixen entre elles els mateixos estàndards de comunicació. 

Aquestes xarxes han trencat els espais físics tradicionals i les institucions, les 
persones, les empreses han guanyat espai virtual. S’elimina la distància com a 
límit a l’hora d’accedir a la informació, de gestionar els nostres estalvis, de fer un 

tràmit administratiu. Seguint aquesta mateixa línia, Internet esdevé un mitjà únic 
per a la superació de fronteres nacionals, ja que Internet és global i no entén de 

banderes i, a més, afavoreix la democratització de la informació, ja que tothom 
que tingui accés a la xarxa pot, no només obtenir informació, sinó que pot 
expressar la seva opinió sense cap censura prèvia (aquest punt és controvertit. 

La manca de control a la xarxa pot ser molt positiu i, a la vegada, molt negatiu).  

 

La xarxa constitueix un sistema de comunicacions i de distribució de la 

informació sense precedents en la història de la humanitat, que esta afectant a 
tots els àmbits de la societat i canviant la forma en què ens comuniquem, ens 
entretenim, treballem, negociem, aprenen, comprem, obtenim informació i, 

evidentment, tots aquest canvis afecten el funcionament de les administracions 
públiques. 

 

Aquesta revolució tecnològica que ens ha conduït a la societat de la informació 

no ha deixat indiferents els poders públics. L’administració pública ha adoptat un 
paper actiu per tal d’impulsar tots aquests avenços.  Sense cap mena de dubte, 

una de les raons principals d’aquest suport és de caire econòmic, ja que Internet 
i les noves tecnologies de la informació es creu que seran el nou motor de 
creixement econòmic del segle XXI.  
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Així, cada vegada és més habitual que les administracions públiques difonguin 
tot tipus d’informació a través d’Internet. Aquest mitjà s’està emprant per tal de 

potenciar la transparència i la interactivitat en l’actuació administrativa, fent 
possibles nous serveis i noves vies d’accés a la informació per al ciutadà. Les 
pàgines web dels organismes oficials son, sense cap mena de dubte, unes fonts 

d’informació imprescindibles per trobar dades estadístiques, informes oficials, 
documents legals... 


