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EL BLOC COM A MITJÀ DE COMUNICACIÓ CIUTADÀ.  
REALITAT O UTOPIA? 

 
Terrassa, 4 de desembre de 2007 

 
 

Em presento: periodista i blocaire o periodista blocaire o blocaire periodista. 

 

- Lluny de la realitat, però no és cap utopia.  

Minoritari, poc visitat, vanitós, sectari, poc interactiu i de llenguatge analògic. 

 

- Els blocs comuniquen, però no són “mitjans de comunicació” en el sentit tradicional. 

 

- Què és bloc? Un dietari personal, amb major o menor voluntat de comunicar al públic. 

 

- Què és un mitjà? Un producte adreçat al públic, amb unes coordenades i interessos. 

 

- Comunicació social (web 2.0), l’explosió dels blocs, eines ciutadanes coincideixen amb 

una certa crisi dels “mitjans tradicionals” (diaris paper pagament) i boom dels digitals. 

 

“Información, democratización radical y activismo político son inseparables del 

nacimiento de los medios sociales.” 

Juan Varela 

 

- La informació s’ha democratitzat en El asalto de los medios sociales (Juan Varela). 

 

“Las noticias están siendo producidas por gente normal que tiene algo que decir y 

mostrar. Ya no son sólo difundidas por los medios oficiales que han decidido 

tradicionalmente cómo será el primer esbozo de la historia. Ahora el primer 

borrador de la historia lo escribe la antigua audiencia.”  

Dan Gillmor (We the media, 2004) 
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“Los medios son demasiado distantes, demasiado institucionales y están muy 

alejados del público común.” 

Juan Varela 

 

“El periodismo participativo no es sólo una revolución mediática, es una revolución 

democrática.” 

Juan Varela 

  

 Exemple: 11-M (mòbils), 18-F (coreu-blocs) i 1-D (fotolocs-YouTube: web 2.0). 

 

Exemple: El silenci de TV3 contrasta amb el clam ciutadà a la xarxa. 

 

 

- Els periodistes encara no estan a l’alçada. 

 

“El periodismo y los periodistas españoles son aún poco conscientes de lo que 

ocurre en la Red.” 

Juan Varela 

 

“Mientras los periodistas profesionales discuten un estatuto restrictivo de la 

profesión, el mundo está repleto de gente que quiere compartir información 

gratis.” 

Juan Varela 

 

- Llibre: Periodisme a la xarxa. Llenguatge nou d’un ofici vell (Josep Lluís Micó). 

 

 Fragments del llibre 

 

- Concepte Periodisme 3.0 etiqueta equivocada, incompleta (Ramón Salaverría). 
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No tota la comunicació social és periodisme. Fenomen de comunicació social en 

un pla personal: comunicació massiva d’un mateix. Els individus s’expressen 

massivament, però en poques ocasions té un caràcter periodístic. 

 

Es confon el periodisme amb aquesta nova forma de comunicació social portada a 

terme per ciutadans. Tret d’excepcions, no hi ha ciutadans periodistes: no hi ha 

ciutadans que facin cobertura sistemàtica i rigorosa de l’actualitat en totes les 

seves esferes. Sí que hi ha experts que interpreten l’actualitat del seu camp; 

persones que ocasionalment aporten algun contingut d’interès periodístic i 

blocaires que s’estan professionalitzant i convertint en periodistes. 

 

 

- Els mitjans col·laboratius o socials aporten continguts de resposta i no de proposta. 

 

Salaverría diu: De proposta n’hi ha pocs, i la qualitat no és massa bona. La majoria 

són continguts de resposta al que ja publiquen els mitjans tradicionals. (Els blocs 

comenten els digitals tradicionals, articles de premsa, etc. Exemple: Editorial d’El 

País d’ahir).  

 

- En el futur: convivència entre mitjans tradicionals (que ara s’obren més) i ciutadans. 

  

Salaverría diu: Continguts d’origen ciutadà poden millorar la qualitat dels mitjans 

tradicionals, multipliquen les opinions i això és saludable i democràtic. Obliga els 

mitjans tradicionals a perfilar el seu nínxol, perquè fins ara tenen una clara crisi 

d’identitat, no saben qui són, on van ni quina funció compleixen. Obliga a extremar 

cauteles deontològiques per garantir la veracitat de la informació que ve de l’esfera 

personal i el respecte per la intimitat de les persones.  

 

- La competència és saludable i obliga els mitjans i els periodistes a posar-se les piles. 

 



   www.saul.cat 

Veure les condicions de reproducció especificades al final del document. 4

 

- Crítica als blocs, per tancar (falten eines, discurs, participació, conversa…). 

 

Salaverría diu: Els dos últims anys no s’han produït novetats importants als blocs. La gran 

majoria dels blocs no generen informació nova, no creen notícies, sinó que s’alimenten de 

la informació que han creat els mitjans tradicionals. 

 

 

 


