
Polítics
a la
xarxa

� Hores abans de l’inici de la
campanya de les eleccions al Par-
lament de Catalunya, diumenge
passat, dia que la premsa distri-
buïa el polèmic DVD de CiU
Confidencial Cat, les pàgines
personals d’Internet –conegudes
com a blocs o blogs– anaven molt
carregades. La majoria dels 45
blocs escrits per càrrecs de CiU
oferien el documental contra el
tripartit disponible a Youtube,
que és la gran videoteca a la xar-
xa. Els 140 càrrecs del PSC amb
bloc també havien reaccionat, per
contrarestar el cop d’efecte dels
convergents. Liderats per Miquel
Iceta, vicesecretari del PSC, que
actualitzarà el bloc cada dia, els
socialistes responien amb un altre
vídeo en què es mostraven op-
cions per reciclar el DVD, per no
llençar-lo a les escombraries.

La bloquesfera d’esquerres
(PSC, ERC i ICV-EUiA) reaccio-
nava com un tsunami, i faltaven
poques hores per al tret de sortida
d’una campanya que tindrà a In-
ternet un dels grans camps de ba-
talla. Els blocs són la novetat de
les eleccions, juntament amb els
vídeos i els continguts de televi-
sió que CiU, el PSC i ICV oferei-
xen a les seves pàgines. Augmen-
ten les visites als webs dels par-
tits, que ofereixen més continguts
a lectors i blocaires de la corda.

SAÜL GORDILLO

CAMPANYA VIRTUAL. Líders,
candidats i militants obren diaris
personals a Internet per esgarrapar
vots i difondre els seus arguments.

Artur Mas, José Montilla, Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira i Joan
Saura tenen web pròpia amb el
domini .cat, i cal recordar que
l’exministre hi té alguna part de
mèrit, en això. Però Carod ha anat
més enllà, i ha obert un diari per-
sonal en què anota i reflexiona
diàriament sobre la campanya. És
el primer presidenciable blocaire.
De la mateixa manera que Pas-
qual Maragall ha estat el primer
President amb bloc. Efímer i car,
però bloc al cap i a la fi.

La campanya pel referèndum
de la reforma de l’Estatut va posar
de manifest la importància estra-
tègica dels blocs. Cap contesa
electoral es podrà afrontar, a par-
tir d’ara, al marge de la xarxa i
dels diaris personals. Amb el no a
l’Estatut, ERC va demostrar el
predicament que té entre els blocs
polítics. Els republicans són la se-
gona força amb més quaderns en
xarxa: 90. Primer són els socialis-
tes, i tercers, els nacionalistes,
mentre que els ecosocialistes en
tenen 25 i el PP, només10.

En el conjunt de l’Estat, Cata-
lunya és un referent per la densa
xarxa política de blocs, molt en-
trelligada en funció d’afinitats i
sigles polítiques. La segona insti-
tució del país, el Parlament, allot-
ja al seu web un bloc del president
Ernest Benach, que precisament
aquests dies l’ha aturat per dina- J
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Miquel Iceta. Viceprimer secretari i portaveu del PSC
http://www.iceta.org/blog.htm

«Valoro la fidelitat del lector»
� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Vaig obrir-lo el 31 d’agost de
2003 per comentar diàriament la cam-
panya de les eleccions al Parlament de
Catalunya. Ja tenia web des del 1997.»

— Amb quina periodicitat l’ac-

tualitza?

— «Quan el vaig obrir i fins a finals
de desembre d’aquell any, l’actualitza-
va diàriament; ara, setmanalment. Li
dedico sis hores per setmana, que in-
clouen el temps dedicat a respondre el
correu electrònic que genera.»

— Què trobarà el

lector al seu bloc?

— «Fonamental-
ment qüestions relati-
ves a l’actualitat políti-
ca catalana; també hi
trobarà referències a la
política espanyola i eu-
ropea, i alguna reflexió
de caire més personal.»

— Admet comen-

taris dels lectors?

— «No, però habi-
tualment recullo en els
meus post comentaris o referències a
textos o suggeriments dels lectors.»

— No creu que es limita una de

les potencialitats dels blocs?

— «Depèn. Jo prefereixo l’inter-
canvi i la bidireccionalitat amb els vi-
sitants que m’aporten idees, crítiques o
propostes. Els contesto tots. Dels in-
sults, passo.»

— Explica tot el que vol al seu

bloc o s’autocensura?

— «Tot i que sóc portaveu d’un
partit i molta gent utilitza el meu bloc
com a referència oficial, també hi ha
molt de visió pròpia. No trobareu en el
bloc missatges xifrats o críptics. Valo-
ro molt la fidelitat dels lectors i el sentit
pràctic i útil dels meus post. Per això,
malgrat la dificultat d’escriure cada

SAÜL GORDILLO

� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Vaig començar-lo pels comi-
cis del 2003, en forma de diari de cam-
panya. Després, en ser escollit presi-
dent del Parlament i obrir un apartat en
el web del Parlament, en primera ins-
tància hi vam incorporar un apartat ti-
tulat Pensament Obert, una mena de
bloc bastant intemporal i que barrejava
crònica i opinió. Més tard va esdevenir
Bloc del President.»

— Amb quina periodicitat l’ac-

tualitza?

— «Hi ha hagut
èpoques de tot. Des
d’un cop a la setmana
fins a dos cops per set-
mana, i ara, que intento
fer-ho cada dia. Com a
mínim m’he proposat
cinc dies per setmana.»

— Què trobarà el

lector al seu bloc?

— «De tot. Molta
reflexió personal, so-
bretot de coses que em
passen. Ara també hi
incorporo el discurs polític.»

— Admet comentaris?

— «Al bloc que utilitzava a Presi-
dència, no. Tanmateix, hi havia un
apartat per adreçar preguntes i consul-
tes. En el bloc que hem fet per a la cam-
panya, sí que accepto comentaris.»

— Quines satisfaccions n’obté?

Hi veu algun risc?

— «La satisfacció principal és
constatar la participació dels lectors.
Les opinions sempre són interessants,
així com les aportacions. I de riscos en
donar veu al lector, n’hi ha, però sem-
pre són relatius. Depèn de la maduresa
de tots plegats. Penso que, efectiva-
ment, la potencialitat dels blocs depèn
de qui els escriu i de qui els llegeix. En
el cas de webs institucionals com la del

S.G.

«La ‘bloquesfera’ creix»

Ernest Benach. President del Parlament de Catalunya
http://benach.blocsesquerra.cat/

Parlament, és difícil encaixar-ho bé.
No dic que sigui impossible i, certa-
ment, m’agradaria trobar la fórmula.»

— Explica tot el que vol al seu

bloc o s’autocensura?

— «Entre explicar tot allò que vols
i l’autocensura, hi ha un món. Lògica-
ment, quan ho faig com a president,
haig d’actuar de manera institucional.
Però no pas perquè faci un bloc. Senzi-
llament perquè ho faig així sempre. En
un bloc més personal, penso que la
creativitat hi ha de tenir un paper més
important.»

— Com veu l’univers de blocs

polítics de parla cata-

lana?

— «Creixent. És impa-
rable i, com diu la dita, a
la taula del Bernat, qui
no hi és, no hi és comp-
tat. També és cert que
encara cal tenir una mica
de paciència. No podem
demanar canvis de men-
talitat, de xip, de cos-
tums, de tot alhora.»
— Si disposés de més

temps, què hi faria?

— «Escriure més sovint, allargar-
me més en els textos, elaborar-los més
i posar-hi més referències i enllaços.»

— Recomani’m cinc blocs d’al-

tres polítics.

— «És obligat i de referència el del
Miquel Iceta. També m’agrada pel seu
rigor el bloc de l’Oriol Amorós
(http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/
6305). I d’altres polítics que són de re-
ferència pel que representen. Lògica-
ment, no em perdo mai què diuen el
Carod i el Puigcercós. També en miro
molts d’altres. El Campanaret
(http://blocs.mesvilaweb.cat/ggort) és
sempre cita obligada, com ho és el del
Saül Gordillo, l’Eduard Vallory
(http://eduardvallory.blogspot.com)...
La llista seria interminable.»

setmana un post amb referències i do-
cuments, no fallo. S’ho mereixen.»

— Com veu l’univers de blocs

polítics de parla catalana?

— «El PSC ha consolidat una pre-
sència a la xarxa i en xarxa de gran acti-
vitat que comparteix força continguts a
través de diverses fórmules de sindica-
ció. Diuen que el PSC és el partit amb
més blocaires a la xarxa espanyola...,
però el que és important per a nosaltres
és l’acció política constant a través de
la xarxa i dels seus instruments. Espero
també que, a poc a poc, anem travant
xarxes més transversals en el conjunt

de l’esquerra que des-
bordin les fronteres de
partit. Hem de construir
un activisme en xarxa i
transversal de l’esquer-
ra catalanista.»
— Si disposés de més

temps per al seu bloc,

què hi faria?

— «Escriure més so-
vint, incorporar-hi més
referències i estar més
al cas del debat progres-
sista mundial.»

— Recomani’m cinc blocs d’al-

tres polítics.

— «Diria Dominique Strauss-
Kahn (http://dsk.typepad.com/dsk),
un exemple francès a seguir; Josep
Maria Àlvarez (http://www.josepma-
riaalvarez.org/blog), un sindicalista;
Eduardo Madina (http://molinospa-
pel.blogspot.com), un jove amb futur;
Jéssica Fillol (http://chesi.redprogre-
sista.net), activista de les més prepara-
des, i Ramon Bassas (http://ramonbas-
sas.blogspot.com), blocaire mataroní.
I més enllà dels polítics, trobo impres-
cindibles els blocs de Juan Varela
(http://periodistas21.blogspot.com),
Ignacio Escolar (http://www.esco-
lar.net) i Juan Freire (http://noma-
da.blogs.com/jfreire).»

mitzar un altre de menys institu-
cional i de campanya. Joan Puig-
cercós, tàndem de Carod, escriu
setmanalment un quadern molt
seguit per l’univers independen-
tista a la xarxa, especialment de
les JERC. ERC ha atrapat el PSC
en dinamisme. Els socialistes te-
nen un conseller, Xavier Sabaté,
de Governació; alcaldes de ciu-
tats importants i força diputats
–ara candidats– amb pàgines per-

AQUESTA
CAMPANYA
ELECTORAL NO
S’ENTENDRIA
MEDIÀTICAMENT
SENSE EL PAPER
DELS BLOCS
POLÍTICS NI
DELS VÍDEOS
QUE ES DIFONEN
A TRAVÉS
D’INTERNET

sonals a Internet, a part d’unes jo-
ventuts (JSC) molt animades.

El proselitisme domina en el
món dels blocaires, però entre el
mig miler d’autors de blocs polí-
tics dels Països Catalans hi ha
agradables excepcions. Pàgines
escrites amb qualitat i enginy,
gens sectàries i addictives.

És habitual llegir com un polí-
tic polemitza amb un altre a través
dels diaris personals i veure com

els ciutadans aprofiten la proxi-
mitat i facilitat per comunicar-se
amb els electes deixant comenta-
ris llegibles o enviant-los correus
més discrets. Els blocs trenquen
barreres i fan més fàcil i permea-
ble la relació polític-ciutadà.

Els cinc polítics que aparei-
xen entrevistats en aquest repor-
tatge –un per cada gran partit– i
Benach com a representant dels
quaderns més institucionals, són

només un exemple de la riquesa
de l’univers de blocs catalans.

Els blocs han revolucionat In-
ternet. Proliferen a una velocitat
de vertigen i ja s’han convertit en
una eina imprescindible en
aquesta societat del segle XXI
dominada per la informació. Són
un autèntic fenomen a la xarxa,
que ha passat de ser una gran bi-
blioteca a convertir-se en una
gran conversa. Afavoreixen la co-
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«Responc els comentaris»
� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Vaig obrir el bloc el novembre
del 2004. Els que ens dediquem a la po-
lítica tenim el deure de donar a conèi-
xer què opinem de les coses de cada
dia, com reaccionem, amb què ens
emocionem, què ens rebel·la... I això,
l’única manera de fer-ho és a través del
bloc. Així tenim l’oportunitat de fer ar-
ribar el nostre criteri i l’opinió lluny de
l’esloganisme que massa sovint domi-
na els diaris i la televisió. Cada vegada
més, els ciutadans valoren saber el per-
fil propi dels polítics.»

— Amb quina pe-

riodicitat l’actualit-

za? Quant temps hi

dedica?

— «Normalment
l’actualitzo diverses
vegades per setmana.
Intento escriure només
quan tinc alguna cosa a
dir i fugir d’escriure
perquè toca fer-ho. És
evident, però, que tam-
bé cal marcar-se una
disciplina, perquè, si no, és molt fàcil
anar-lo abandonant. No hi dedico gaire
més d’un quart d’hora o vint minuts ca-
da vegada que m’hi poso.»

— De quins temes escriu?

— «Bàsicament escric de política,
però també de llibres, muntanyes i si-
tuacions quotidianes. De vegades de
temes més concrets, immediats. Al-
tres, de temes de fons; obro reflexions
que després potser no tanco però que
en certa mesura reflecteixen una pre-
ocupació. Per mi, el bloc és un híbrid
entre un diari personal, una roda de
premsa i un índex d’idees de llibres
que mai no arribaràs a escriure.»

— Admet comentaris?

— «Sí, des del primer dia. I a més
intento respondre’ls tots o gairebé tots.

SAÜL GORDILLO

� — Des de quan té bloc i per què

el va obrir?

— «Des de l’agost del 2005. El
vaig obrir com un mitjà d’expressió de
les meves idees i reflexions sobre dife-
rents aspectes de la vida, però espe-
cialment la política. També com un
mitjà per participar en el debat polític i
social des de la xarxa.»

— Amb quina periodicitat l’ac-

tualitza? Quant temps hi dedica a

la setmana o al dia?

— «Depèn dels períodes. Sempre
que puc ho faig cada dia, però no sem-
pre és possible. Jo diria
que hi dedico una mitja-
na d’una o dues hores al
dia.»

— De quins temes

escriu? Què trobarà el

lector al seu bloc?

— «Principalment
sobre política, però tam-
bé escric d’economia,
cinema, teatre, llibres,
viatges, etcètera.»

— Admet comen-

taris dels lectors?

— «No, almenys de moment.»
— Per què? No creu que és li-

mitar una de les potencialitats dels

blocs?

— «Crec que si s’admeten comen-
taris s’ha de tenir el temps de llegir-los
i, si escau, contestar-los. Ara com ara
jo no disposo d’aquest temps. D’altra
banda, no m’agrada que es puguin fer
comentaris anònims o amb pseudò-
nim. Crec que tothom hauria de donar
la cara i signar amb el seu nom i donar
el seu bloc o correu electrònic per tal
que se li pugui contestar. Tampoc
m’agraden aquelles persones que,
quan no estan d’acord amb algú, fan
comentaris agressius o insultants. Ac-
tualment això és difícil d’evitar als
blocs. Si es poguessin superar aques-

S.G.

«Una o dues hores al dia»

Antoni Soy. Alcalde d’Argentona per ERC
http://blocs.mesvilaweb.cat/joandeserrallonga

Jaume Ciurana. Regidor de CiU de Barcelona
http://blocs.mesvilaweb.cat/jaumeciurana

tes limitacions, evidentment considero
que els comentaris als blocs poden ser
una cosa positiva i enriquidora.»

— Explica tot el que vol al seu

bloc o s’autocensura?

— «Conscientment o inconscient-
ment, crec que qualsevol persona sem-
pre s’autocensura una mica. Jo procu-
ro fer-ho al menys possible.»

— Com veu l’univers de blocs

polítics de parla catalana?

— «Hi ha blocs molt actius i molt
interessants. N’hi ha que són un punt
de referència indispensable. D’altres
l’han obert per cobrir l’expedient, per-

què els blocs s’han po-
sat de moda.»
— Si disposés de més

temps per al seu bloc,

què hi faria que ara

no pot fer?

— «Moltíssimes co-
ses, però d’entrada mi-
llorar el seu format, i
actualitzaria i millora-
ria els enllaços.»
— Recomani’m cinc

blocs d’altres polítics.

— «No és el mateix ‘al-
tres blocs polítics’ que els ‘blocs d’al-
tres polítics’. Jo prefereixo recomanar
els ‘altres blocs polítics’ que més
m’interessen, tenint en compte el
temps de què disposo per seguir-los.
Recomano Bloc sense fulls, de Saül
Gordillo (http://blocs.mesvila-
web.cat/sgordillo); el bloc Fent la viu-

viu (http://viu-viu.blogspot.com/); el
del president d’ERC, Josep-Lluís Ca-
rod-Rovira (http://www.carod.cat/
seccions/bloc/bloc.asp); el del secreta-
ri general d’ERC, Joan Puigcercós
(http://puigcercos.blocsesquer-
ra.cat/); el del portaveu del PSC, Mi-
quel Iceta (http://www.iceta.org/
blog.htm), i el del filòsof Josep Maria
Terricabras (http://www.terricabras-
filosofia.info/cat/weblog.asp).

— Quines satisfaccions n’obté?

Hi veu algun risc?

— «Home, en el cas dels blocs po-
lítics és bàsica una relació en les dues
direccions i així poder contrastar els
criteris i les idees. Des del moment que
admets comentaris, la relació es fa més
fluida i els lectors passen a formar part
del bloc. És una bona fórmula per es-
curçar la distància que massa sovint se-
para els polítics de la gent.»

— Explica tot o s’autocensura?

— «M’autocensuro. Molt poques
vegades explico coses de l’esfera pri-
vada. Però políticament també he de

fer l’esforç de no escriu-
re en calent. No puc dei-
xar de pensar que el que
pugui dir implica, en
part, la força política
que represento, i això té
servituds.»
— Com veu l’univers

de blocs polítics de

parla catalana?

— «Molt animat, tant
pels que ens dediquem
professionalment a la
política com pels que

fan servir els blocs per fer sentir la seva
veu. Els blocs fets per gabinets de
premsa no acaben de funcionar i per-
verteixen la mateixa idea de bloc. És el
cas del bloc del president Maragall.»

— Si disposés de més temps,

què hi faria que ara no pot fer?

— «Hi introduiria enllaços, imat-
ges, poliria més els textos.»

— Recomani’m cinc blocs.

— «Xavier Tomàs (http://xto-
mas.blocat.com); Carles Campuzano
(http://carlescampuzano.blogs-
pot.com); Ignasi Guardans
(http://www.guardansxeuropa.org/
blogPage.php); Jordi Xuclà
(http://www.xucla.blogspot.com/) i
Carme-Laura Gil (http://blocs.mesvi-
laweb.cat/bloc/6290).»

municació i la participació, de-
mocratitzen la xarxa. Trenquen
l’esquema clàssic dels grans mit-
jans que emeten missatges a re-
ceptors passius i, per contra, con-
fereixen al ciutadà un paper més
crític i actiu. La comunicació ha
canviat gràcies a aquests diaris
personals, que són molt fàcils
d’obrir i de manejar. En pocs mi-
nuts qualsevol persona pot dispo-
sar d’un web propi gratuït. Un ca-

CAROD-ROVIRA
ÉS EL PRIMER
CAP DE LLISTA
AMB BLOC EN LA
PRIMERA
CAMPANYA DELS
CANDIDATS
«.CAT»,
GRÀCIES AL
DOMINI DE
L’ÀMBIT
LINGÜÍSTIC

nal de comunicació originari de
la xarxa que té el primer antece-
dent als Estats Units el 1992 però
que apareix formalment el 1997.

Més de catorze milions de
persones d’arreu del món dispo-
sen de diari personal a Internet.
Cent milions de persones –una
tercera part de l’univers actiu de
la xarxa– llegeixen blocs habi-
tualment. Cada dia se n’obren
75.000 de nous al món, és a dir, un

cada segon. Diàriament, els au-
tors d’aquests diaris interactius
escriuen entre 700.000 i 1,3 mi-
lions d’articles, és a dir, 33.000
cada hora. I cada mig any es du-
plica la població blocaire, que
avui ja és 60 cops més gran que fa
tres anys.

De l’univers de blocs dels
Països Catalans no en tenim da-
des exhaustives. El febrer del
2006, el català era la segona llen-

gua del món amb més blocs, al
darrere de l’anglès, segons el Ni-
cle Weblog Census. Hi hauria
123.320 blocs en català, contra
els 83.950 en francès o els 80.509
en espanyol. Cal desconfiar ober-
tament del rigor d’aquest cens,
però és simptomàtic de l’activis-
me dels blocs en català.

El bloc és un espai a Internet
en què, com si es tractés d’un die-
tari tradicional, es van escrivint
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«Vull reduir un dèficit»
� — Des de quan té bloc i

per què el va obrir?

— «El vaig obrir el 24
d’abril de 2006, després de
constatar que jo mateix era un
gran aficionat a consultar-ne.
Vaig pensar que podria reduir
el dèficit informatiu i de debat
que malauradament envolta els
temes europeus. Aspiro a infor-
mar sobre els debats del Parla-
ment Europeu i miro de partici-
par en una clau més catalana.»

— Quant temps hi dedi-

ca?

— «L’ac-
tualització és
gairebé diària.
Malaurada-
ment, això no
sempre és possi-
ble i depèn si
tinc accés a In-
ternet. Malgrat
que no arribi a
penjar-hi un
apunt diari, sí
que hi treballo
diàriament. La dedicació varia
molt segons el dia i la setmana.
No crec que actualitzar el bloc
sigui una obligació, sinó que és
un plaer, i em serveix a més per
ordenar idees i conceptes.»

— Què hi trobarà el lec-

tor al seu bloc?

— «El tema protagonista és
el debat europeu i europeista,
especialment en la vessant eu-
roparlamentària. Intento fer-ho
a partir de qüestions concretes:
medi ambient, drets humans,
immigració, promoció de la
pau, llibertats, drets LGBT, do-
nes i igualtat d’oportunitats...
També hi faig aportacions de
caràcter més nacional català o

SAÜL GORDILLO

� — Des de quan té bloc i per què el va

obrir?

— «Fa un parell d’anys que en tinc, encara
que vaig canviar d’adreça tot just fa un any. El
vaig obrir perquè era una forma senzilla d’arri-
bar a més persones. A més, crec que és bo que
els ciutadans puguin dir-nos el que pensen
d’una manera directa i immediata.»

— Amb quina periodicitat l’actualitza?

Quant temps hi dedica?

— «Depèn de la feina. Procuro que no pas-
sin més de tres dies sense actualitzar-lo.»

— Què trobarà el lector al seu bloc?

— «El lector hi trobarà comentari i refle-
xió política so-
bre els temes
d’actualitat.»
— Admet co-

mentaris?

— «Per des-
comptat. No tin-
dria gaire sentit
fer un bloc on la
gent no pogués
dir-hi la seva.»
— Quines sa-

tisfaccions

n’obté?

— «M’agrada contrastar les meves opi-
nions. De tota manera, quan el vaig obrir vaig
pensar que els ciutadans l’utilitzarien més per
compartir preocupacions o fer propostes que
jo pogués traslladar al Parlament. Malaurada-
ment, la gran majoria dels comentaris són per
criticar el PP sense més ni més.»

— Explica el que vol o s’autocensura?

— «Hi ha una certa autocensura. El bloc és
personal però represento un partit polític...»

— Com veu l’univers de blocs polítics

de parla catalana?

— «Cada dia s’obren més blocs en català.
Jo faig el meu bloc en castellà perquè pugui ser
consultat per moltes més persones.»

— Recomani’m cinc blocs polítics.

— «Recomanaria els blocs de Manel
Ibarz, Jorge Fernández, Rafael López i Jordi
Montanya.»

S.G.

«En castellà»

Daniel Sirera. Diputat del PP
http://www.danielsirera.blog.com.es

Raül Romeva. Eurodiputat d’ICV-EUiA
http://blocs.mesvilaweb.cat/raulromeva

reflexions de caràcter més uni-
versal.»

— Admet comentaris?

— «Sí. La majoria dels co-
mentaris tenen voluntat de par-
ticipar i contribuir al debat, i
miro de respondre’ls. Lamento
que hi hagi qui utilitzi aquest
espai per insultar o per fer-hi
comentaris poca-soltes, cosa
que sovint fa gent que ni tan
sols gosa signar. En qualsevol
cas, no penso que hagin de po-
sar en dubte el valor de mante-
nir una línia oberta.»

— Explica tot

el que vol o

s’autocensura?

— «Miro de
parlar del que
pot tenir interès
públic. Malgrat
que el bloc és un
espai personal i
que la responsa-
bilitat és exclu-
sivament meva,
no puc oblidar
que faig una fei-

na institucional de representa-
ció.»

— Com veu l’univers de

blocs polítics català?

— «Sens dubte, dels més
actius a escala mundial, i no
crec que exageri.»

— Recomani cinc blocs.

— «Alain Lipietz, d’Els
Verds (http://lipietz.net/
spip.php?breve170); Dolors
Camats (http://www.ca-
mats.blogspot.com); Miquel
Iceta; Miquel Àngel Llauger,
d’Els Verds a Mallorca
(http://bloc.balear-
web.net/615), i Toni Comín, de
CpC (http://tcomin.blogs-
pot.com).

RAMON BASSAS (PSC). Tinent d’alcalde de

Mataró i primer secretari del PSC.

http://ramonbassas.blogspot.com

LOURDES MUÑOZ (PSC). Diputada al

Congrés i dinamitzadora de la xarxa socialista.

http://lourdesmunozsantamaria.blogspot.com

http://blogs.periodistadigital.com/ciudadaniay

politica.php/

JOSÉ A. DONAIRE (PSC). Candidat al

Parlament de Catalunya per Girona.

http://don-aire.blogspot.com

XAVIER SABATÉ (PSC). Conseller de

Governació i Administracions Públiques.

http://blocs.tinet.org/blog/xavier-sabate

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA (ERC).
Bloc de campanya del president d’ERC.

http://www.carod.cat/seccions/bloc/bloc.asp

JOAN PUIGCERCÓS (ERC). Bloc de

campanya del secretari general d’ERC.

http://puigcercos.blocsesquerra.cat/

ANNA SIMÓ (ERC). Bloc de l’exconsellera de

Benestar i Família i candidata al Parlament.

http://simo.blocsesquerra.cat/

IGNASI GUARDANS (CIU). Eurodiputat.

http://www.guardansxeuropa.org/blogPage.php

ANTONI VIVES (CIU). Dirigent de CDC i

director de la Fundació Ramon Trias Fargas.

http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/6382

CARLES PUIGDEMONT (CIU). Alcaldable

de CiU a Girona i candidat al Parlament.

http://www.carlespuigdemont.cat

MÀRIUS GARCIA (ICV). Secretari

d’organització d’ICV.

http://blocs.mesvilaweb.cat/mariusgarciaandrade

DOLORS CAMATS (ICV). Candidata al

Parlament de Catalunya.

http://www.camats.blogspot.com/

IÑAKI ESCUDERO (EUIA). Dirigent a Osona.

http://iescudero.blocat.com/

ALEIX VIDAL-QUADRAS (PP).
Vicepresident del Parlament Europeu.

http://blogs.periodistadigital.com/alejovidalqu

adras.php

JOAQUIM SOLER (CUP). Militant de Vic.

http://quim.blocat.com/

ENRIC BORRÀS (PRC). Fundador del partit.

http://blocs.mesvilaweb.cat/enricborras

JORGE MORAGAS (PP). Diputat al Congrés.

http://blogs.periodistadigital.com/jorgemoraga

s.php

(Llista completa de blocs polítics:

http://blocs.mesvilaweb.cat/sgordillo)

T R I A  D E  B L O C S  P O L Í T I C S

informacions, opinions, cites o sim-
ples apunts, amb enllaços amb altres
quaderns o pàgines web, i acompa-
nyats de fotografies, vídeos o àudios.
L’ordre és cronològic (l’últim article
apareix al principi del bloc) i normal-
ment s’accepten comentaris dels lec-
tors. La majoria dels blocs disposen
d’una llista d’enllaços recomanats i
permeten saber quantes visites es re-
ben diàriament, així com el lloc tele-
màtic d’origen i la seva procedència

geogràfica. La majoria dels blocs te-
nen una audiència reduïda, públics li-
mitats quantitativament que, no obs-
tant això, potencien la seva relació a la
xarxa. Són comunitats amb una gran
cohesió (sensibilitats i interessos co-
muns) i que participen en un diàleg
permanent sobre continguts.

El perfil del blocaire seria aquest:
el 57% són homes i un 48%, menors
de 30 anys; usen banda ampla i són de
classe mitjana alta i tenen un alt nivell

de formació. Un 91% dels blocaires
són adolescents i menors de 30 anys.

Cada dia, però, són més els escrip-
tors, pensadors, periodistes i polítics
que no volen quedar-se al marge
d’aquesta moda. Per què escriuen gra-
tuïtament si la majoria tenen tribunes
als mitjans de comunicació? Perquè
el bloc és interactiu i àgil i propicia
nous i múltiples registres.

Quants polítics poden menysprear
això? Pocs. Cada cop menys.
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