
«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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