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Història dels blogs
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Obrir un blog
○

○

●

Web+log
Bloc?!
Sorgí per a publicar enllaços, cromos del trobar a la Xarxa
■ Potser ara es fa més amb el microblogging tipus Twitter
Format: ordenat per dates, menú, comentaris
Ara és simplement una forma fàcil de publicar
■ Tret fonamental: és fàcil publicar converses de persones
(http://cluetrain.com), tot i que també n'hi ha d'empreses

Serveis que els donen: Blogger (històric) WordPres (lliure).
■ N'hi ha més, però avui tractarem aquests.
■

Blogger
● Com era al començament:
○ http://web.archive.org/web/19991012022531/http://blogger.c
om/
○ El vaig provar a l'estiu del 2000. No podia obrir cap blog
aleshores, però tampoc n'havia trobat en català. Era un blog
per a explicar que era fàcil obrir un blog.
○ http://bitassa.com/blog/beta/

■

WordPress
● En català, lliure
● Programa + hosting: http://wordpress.com
● Programa: http://wordpress.org

És important poder canviar de lloc, que ningú no ens esborri ni
tanqui el blog
■ WordPress.com deixa copiar la base de dades. Podem instal·lar el
programa a un servidor propi, és programari lliure.
■ Hosting: a partir d'uns 6 Eur al mes; domini a partir d'uns 6 Eur
l'any.

Promocionar un blog
○

Comentaris, llocs que reben el ping, cercadors especialitzats en
blogs, planetes i directoris (portades de granges de blogs).

○

Els cercadors t'estimen: cercar Sineu blog OR bloc
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■

●

○

Enllaços entre llocs donen rellevància als blog
■ El «nofollow» l'evita
■ «Memes» un truc per aconseguir enllaços

○

Hi ha de tot entre els motius de promoció
■ Gent que cerca promoció personal o professional al blog
■ Gent que conversa, cerca debat, depurar idees
■ Gent que explica coses...
■ Gent que es conforma amb que els llegeixin els amics, i en fan
«xarxa social»
■ Com a eina de comunicació d'empreses, associacions, partits,
professionals, polítics

Els mites
○

La influència dels blogs
■

○

No: és la influència de publicar a Internet. Els fòrums per correu i
web també són una forma de publicar que té molta rellevància.
● Cas menéame: dues de les noticies més sonades que hi han
circulat, venien de fòrums:
■ http://meneame.net/story/empieza-estampidapocerolandia
■ http://meneame.net/story/fincas-corral-cierra-320-oficinas

Periodisme ciutadà?
■

■

●

Els RSS hi tenen a veure.
● Què són? Ho veurem al final
● Les eines de lectura de RSS al web solen ser propietat de
cercadors. Els hi són molt útils per assabentar-se de quins
blogs hi ha, i quan populars són pels lectors que tenen

Tipus de blogaires dels que solen posar al gènere «periodisme
ciutadà»
● D'opinòlegs n'hi ha molts, possiblement són els més honestos,
però no és freqüent que tenguin opinions interessants totes les
setmanes --i ni tant sols tots els semestres.
● Què toquen la flauta, per casualitat, de la noticia interessant:
alguns, i molt de tant en tant.
● Regulars i amb feines periodístiques de qualitat: ben pocs i
sovint te n'assabentes que han estat, són o es troben a les
portes de l'ofici.
Possiblement el periodista professional al «periodista ciutadà» és
el que el xef professional, cada dia als fogons d'una cuina, que ha
de donar qualitat, al cuiner hàbil afeccionat. A casa, si un dia no li
ve de gust, basta preparar un parell d'ous estrellats.

Els RSS
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○
○

○

●

Trobar-los
Apuntar-s'hi
■ Comentaris també!
● http://sineuersindependents.wordpress.com/comments/feed
● http://esquerrasineu.blogspot.com/feeds/comments/default
● http://nnggdesineu.blogspot.com/feeds/comments/default
● http://ppdesineu.blogspot.com/feeds/comments/default
Estadístiques dels RSS
■ Cal posar al blog el servei de Feedburner, perquè són males de
saber per les estadístiques convencionals
● WordPress.com ja té té estadístiques de RSS per separat

Preguntes?

3/3

