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L'any que ve o d'aquí a vint anys encara serà possible consultar, 
tal i com eren, les pàgines web creades per la campanya a 
l'Eurocambra del 7 de juny de 2009. La Biblioteca Nacional de 
Catalunya participa en un projecte amb set biblioteques nacionals 
d'arreu de la UE per preservar els recursos digitals creats per 
partits polítics, mitjans de comunicació i institucions durant la 
campanya de les eleccions europees. 

Les pàgines web i els recursos digitals que els partitius polítics, 
les institucions i els mitjans de comunicació van crear amb motiu 
de la passada campanya de les eleccions europees no 
desapareixeran al cap del temps, com sol ser habitual, sinó que 
quedaran conservades al dipòsit digital monogràfic que ha creat 

la Biblioteca de Catalunya. En total, son més de 165 recursos digitals, capturats en diferents moments entre els 
mesos de maig i juny que ofereixen una visió global de l'evolució de la campanya electoral a Catalunya i a 
Espanya. 

El projecte, desenvolupat a través de PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya), forma part d'un projecte 
europeu que la Biblioteca de Catalunya realitza conjuntament amb les biblioteques nacionals d'Alemanya, Gran 
Bretanya, Àustria, Dinamarca, França, Polònia i la República Txeca. 

Així, des del monogràfic d'Eleccions Europees de PADICAT es pot accedir, per exemple, a l'edició de la jornada 
electoral de mitjans digitals com l'AVUI, Euronews, El Periódico o Cafè Babel; als webs de campanya i blogs 
personals dels candidats de tots els partits que es presentaven a l'Estat o les pàgines creades per les 
institucions, com el web d'eleccions del Parlament Europeu o el canal YouTube de l'Eurocambra. 

L'objectiu és assegurar la consulta dels recursos digitals creats amb motiu de les eleccions europees de 
2009 un cop aquestes han finalitzat, tenint en compte la importància, cada cop major, de l'ús d'Internet en 
l'estratègia política dels partits i en les campanyes electorals en general. 
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