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Hi ha vida més enllà de les eleccions
L’augment de visites al bloc en el primer any lliure d’eleccions on em presento demostra que 
les campanyes electoral tenen un pes relatiu en l’audiència dels continguts  

COMPARATIVA 2006-2008 DE VISITES AL BLOC
El 2008 haurà estat el primer dels 
darrers tres anys en què no he estat 
candidat a cap elecció. El 2006 ho 
vaig ser al Parlament i el 2007 a 
l’Ajuntament de Girona. I, en canvi, 
el 2008 haurà estat l’any que el 
meu bloc ha tingut més visites 
que mai. Per a mi és una notícia 
molt recomfortant: hi ha vida més 
enllà de les eleccions.Vull dir que 
contràriament al que alguns polítics 
pensen i practiquen, la importància 
del bloc és major fora de períodes 
electorals que no pas com a truc de 
campanya. El compromís de mante-
niment, el seguiment de l’actualitat 
de manera regular, no poden ser mai 
estratègies merament electorals. 
Si ho són, fracassen i provoquen 
decepció. Jo entenc el bloc com un 
espai d’informació pública i perso-
nal necessari per a la meva feina i 
responsabilitat. Agraeixo a tothom la 

fidelitat en la lectura, els comentaris 
i les sindicacions d’enllaços. Per a 
aquest 2009 continuaré treballant 
per millorar el bloc i oferir contin-
guts d’interès. El meu objectiu no 
és incrementar les visites cada any. 
L’any 2006 em va semblar que eren 

moltíssimes, i ara ja les he doblat. 
No vol dir res. L’any que ve poden 
baixar. El que vull és que el que 
publico continuï interessant la gent 
que dedica un temps de la seva vida 
a llegir-me. Per això dono les gràcies 
a tothom, de tot cor.

Contingut centralitzat per 
a  múltiples plataformes
Eficiència. Aquesta és una de les grans oportunitats 
de les eines 2.0. Crear un únic contingut i publicar-lo 
en diverses plataformes és la clau

Gràcies a la proliferació 
d’aplicacions 2.0 avui és 
possible obtenir un alt grau 
d’eficiència en la gestió dels 
continguts. El temps invertit 
en la creació d’un contingut 
obté un rendiment màxim, 
perquè és possible publicar-
ho en diverses plataformes 
disponibles. Jo he triat les 
aplicacions que em semblen 

més útils per al meu propòsit. 
Una de les més recents és la 
versió mòbil del meu bloc, 
que permet llegir els contin-
guts des de qualsevol dispo-
sitiu mòbil d’una forma àgil i 
ràpida. He creat una adreça 
pròpia per a l’aplicació mòbil 
(m.carlespuigdemont.cat), on 
també hi ha una versió exclu-
siva per a l’iPhone.

L’any del 
Facebook
La rapidesa que caracteritza 
l’espai de les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
és implacable. L’any 2008 ha 
estat el de l’eclosió mundial 
de la xarxa social Facebook, 
que s’ha estès com un virus. 
Malgrat que no és, ni de lluny, 
l’eina d’Internet 2.0 que més 
m’apassioni, també hi he 
obert el meu espai. Tinc uns 
700 amics i hi he enllaçat les 
meves aplicacions habituals: 
bloc, twitter, twitxr, picasa, 
youtube. No en sóc un gran 
admirador, del Facebook; sóc 
molt crític amb el seu servei 
de missatgeria, lent i limitat, 
molt poc útil per a usos que 
vagin més enllà de l’estricta 
relació social immediata. 
Crec que l’email és ara ma-
teix insuperable com a servei 
de correu. També trobo que 
el Facebook és caòtic però 
alhora molt rígid quant al 
disseny, i no pot competir en 
aquest sentit amb els magní-
fics editors de blocs com són 
el Blogger o el WordPress.
No obstant i això, defenso 
que cal ser present al Face-
book i que en cal saber fer 
ús. Jo el contemplo com un 
aparador que em serveix per 
exposar allò que jo vaig i fer-
ho visible a molta més gent. I 
en aquest sentit els resultats 
que n’obtinc són extraordina-
ris, perquè s’ha incrementat 
notablement el nombre de 
visites al meu bloc provinents 
del Facebook. Gràcies als au-
tomatismes disponibles puc 
assegurar el manteniment 
de l’espai facebook sense 
haver d’incorporar cap acció 
de més en la meva rutina 
informativa diària.
Ja veurem quina evolució 
tindrà al llarg de 2009. Fer 
prediccions és molt arriscat. 
Jo crec que com a agitador de 
moviments a la xarxa anirà 
perdent gas, però reforçarà la 
seva naturalesa inicial: xarxa 
social. Que ja és molt!

Estadístiques recollides pel comptador del meu bloc


