
 

ZW núm. 38  Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 
http://www.pointblog.com
 
Si la setmana passada parlàvem de la bloguesfera hispana avui ho fem de la 
bloguesfera política francesa, tema que ocupa part de les notícies d’actualitat 
internacional darrerament. El magazine Pointblog.com, un dels primers blocs 
francòfons dedicats al fenomen bloc i la rellevància d’Internet en els nostres dies, 
ofereix (a més d’un interessant apartat sobre llibres relacionats amb el tema o un 
altre sobre com construir el propi diari) un seguiment sobre l’activitat dels polítics i 
els seus blocs. 
 
En aquest context, Pointblog era dels primers en fer-se ressò de l’estudi impulsat 
per PolitiBuzz, una iniciativa centrada en l’anàlisi de les audiències i les 
informacions que circulen a la xarxa a través dels blocs i en saber de quin polític es 
parla més i en quin sentit. PolitiBuzz realitza estudis concrets en diverses etapes, 
observant les grans tendències de la dreta i de l’esquerra, de què i de qui se’n 
parla, quina és la cartografia dels blocs i la seva retroalimentació, quins són els 
blocs més influents a l’hora de crear opinió, què es diu i en quin sentit dels 
prinicipals politics francesos, quina evolució van tenint al llarg de l’estudi, etc.  
En aquesta línia, un altre dels casos a destacar seria l’Estudi de la Universitat de 
Tecnologia de Compiègne (UTC) que va tractar la interrelació dels blocs a favor del 
Sí i del NO i la seva influència en els resultats finals del referèndum francès sobre la 
Constitució Europea. 
 
Tornant a l’actualitat, la socialista Ségolène Royal és una de les protagonistes de la 
bloguesferea francesa amb el seu bloc “Désirs d’avenir”, un fòrum obert a la 
participació i opinió sobre qüestions diverses. Té l’objectiu d’escoltar i atendre els 
comentaris per actuar d’una manera més eficaç, desenvolupant aquelles iniciatives 
que puguin  ser viables i suposin una millora per als ciutadans; els blocs de Nicolas 
Sarkozy, Dominique Strauss-Khan, Le Blog de Pierre Moscovici, Le Blog de Lionel 
Jospin o Le Blog de Socialisme & Democratie Jeunes són altres dels blocs que es 
referencien. 
 
Per acabar, ampliant la informació sobre la bloguesfera, en aquest cas des de casa 
nostra, apuntar-vos un nou document per saber més del fenomen bloc i les seves 
especificitats: Blogosfera: les bitàcoles i l'audiència (Enric Gil i Garcia).
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