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Creix el nombre de visites al bloc,
i el novembre bat el rècord històric
L’any 2007 s’han superat les 24.000 pàgines vistes, mentre que l’any anterior van ser 15.031

COMPARATIVA 2006-2007 DEL BLOCLes dades del comptador que
hi ha instal·lat al bloc perso-
nal demostren que l’any 2007
s’ha superat de llarg el regis-
tre d’un any abans, i que
l’evolució dels trimestres del
2007 ha estat sempre a
l’alça. Així, el mes de
novembre passat, el bloc va
registrar el seu pic històric de
visites en un mes, en situar-
se a les 3.295 (superant les
3.184 del mes de març).
Durant l’any 2007 he
incorporat un seguit de
millores al bloc que han
contribuït a fomentar-ne la
lectura i l’ús. He afegit

blocaires destacats a través
del sistema Feevy, he
incorporat una galeria

d’imatges d’accés directe al
meu àlbum de Picasa i he
obert una finestra al vídeo.

Els Videocomentaris, la novetat
El canal de vídeo obert a YouTube és una nova eina que
facilita la comunicació amb els ciutadans
El 4 d’agost, en plenes
vacances d’estiu, vaig decidir
obrir un canal de vídeo al po-
pular servei de YouTube, amb
la idea d’oferir periòdicament
comentaris sobre l’actualitat,
encara que no de forma
exlcusiva. Des d’aleshores
ençà hi he penjat una vintena
de vídeos, molts dels quals
els he enregistrat amb la

meva webcam portàtil. El
vídeo més visualitzat és el de
la interpretació del Cant dels
Ocells que vaig enregistrar
durant l’acte d’Òmnium Cul-
tural per la diada (més de
1,000 visualitzacions) i el
segon és el vídeo en què de-
nuncio el fet que Girona sigui
l’única capital del país sense
activar el domini .cat.

Surto a la taula
periòdica de la
catosfera
El blocaire sobiranista Marc
Arza em va fer l’honor
d’incorporar el meu bloc a
la seva interessant «taula
periòdica de la catosfera».
En vaig parlar en el meu
bloc. Trobareu una imatge
d’aquesta taula periòdica en
el meu àlbum d’imatges de
Picasa.

Incorporo el
«Clipmarks»
Fa uns mesos que he
incorporat el sistema
«Clipmarks» que em permet
enviar directament al bloc
retalls de premsa que em
semblen interessants,
directament de la font. Ho
haureu vist perquè
apareixen algunes entrades
amb la indicació «Clipped
from».

Entrades
especials
Créixer a Internet no és un
mèrit extraordinari, perquè
en una xarxa encara en
expansió el més normal és
precisament créixer. Però cal
ser perseverant, perquè el
creixement no ve del cel ni és
gratuït: l’esforç, la constància
i la intuïció hi són imprescin-
dibles. Jo ja tenia bloc abans
de dedicar-me a la política i
en continuaré tenint, perquè
em sembla una eina
fantàstica. D’altres l’han
entès com a una simple eina
electoral i l’han abandonada
poc després, potser perquè
no han cregut mai en les
noves formes de comunicar
ni en les noves formes de fer
política. En qualsevol cas no
tinc cap dubte que les
eleccions del 2011 l’ús de la
xarxa (sobretot dels vídeos)
deixarà de ser l’excepció i
serà l’estàndard. No és tan
senzill com sembla, però té
una part de disciplina perso-
nal que, un cop l’adoptes,
facilita molt el manteniment
de la pàgina i la publicació
d’entrades.
D’entre les desenes
d’entrades que he publicat al
meu bloc no hi ha dubte que
unes són més rellevants que
d’altres: ho són per a l’autor
però de vegades ho són
sobretot per al lector.  La més
important, la més especial,
és la que vaig penjar el dia
de Sant Joan, poques hores
després que hagués nascut
la meva filla Magalí. Vaig
voler publicar la primera foto
que li vaig fer, tot just arriba-
da a la nostra habitació de
la clínica. El 2007 és l’any de
moltes coses: de les
eleccions municipals que
han obert les portes a la
victòria de CiU al 2011, el de
l’adjudicació de les obres del
TAV a la nostra ciutat... però
per a mi i la meva dona és
per damunt de tot l’any en
què la Magalí ha vingut al
món.


