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Què és un bloc? 
Un bloc és un diari personal. Un púlpit diari. Un espai col·laboratiu. Una 
tribuna política. Un mitjà de notícies de darrera hora. Una col·lecció 
d'enllaços. Els vostres propis pensaments privats. Memoràndums per al món. 

El teu bloc és tot el que vulguis que sigui. N'hi ha milions, de totes les formes 
i mides i, de fet, no hi ha regles. 

En poques paraules, un bloc és un lloc web on escriviu coses sobre la marxa. 
Els escrits nous apareixen a la part superior, facilitant als visitants la lectura 
de les novetats. Després hi fan comentaris, hi enllacen o us escriuen. O no. 

Des que es va inaugurar Blogger l'any 1999, els blocs han redefinit el web, han 
influït en política, trasbalsat el periodisme i han donat veu i permès a milions 
de persones comunicar-se amb altres. 

I estem força segurs que això no ha fet més que començar. 

Publica els teus pensaments 

 
Un bloc us dóna veu pròpia al web. És un lloc per recopilar i compartir allò 
que trobeu interessant, tant si són comentaris polítics, un diari personal o 
enllaços a llocs web que vulgueu recordar. 

Molts usuaris utilitzen un bloc simplement per a organitzar els seus propis 
pensaments, mentre que d'altres controlen grans audiències influents d'arreu 
del món. Els periodistes professionals i amateurs utilitzen els blocs per a 
publicar notícies de darrera hora, mentre que els qui mantenen un diari 
personal revelen pensaments íntims. 

Sigui el que sigui el que hagueu de dir, Blogger us hi pot ajudar. 

 



Impliqueu els vostres amics 
Els blocs són més que no pas posar els vostres pensaments al web. També 
comporten la connexió i el diàleg amb les persones que llegeixen el vostre 
treball i es prenen la molèstia de contestar. Amb Blogger, l'usuari controla qui 
pot llegir i escriure al seu bloc; permeteu que només uns quants amics o que 
tothom pugui veure allò que teniu a dir! 

Els comentaris de Blogger permeten a qualsevol persona escriure comentaris 
sobre els teus missatges des de qualsevol lloc. Pots triar si vols permetre els 
comentaris missatge a missatge, i pots eliminar els comentaris que no 
t'agradin. 

Els controls d'accés us permeten decidir qui pot llegir i qui pot escriure al 
vostre bloc. Podeu utilitzar un bloc en grup amb diversos autors com a eina de 
comunicació excel·lent per a equips petits, famílies i altres grups. O bé, com 
a autor únic, podeu crear un espai en línia privat per recopilar notícies, 
enllaços i idees per a vosaltres mateixos o per compartir amb tots els lectors 
que vulgueu. 

Els perfils de Blogger us permeten cercar persones i blocs que comparteixin 
els vostres interessos. El vostre perfil de Blogger, on podeu llistar els vostres 
blocs, interessos i més coses, permet que altres persones us puguin trobar 
(però només si voleu que us trobin). 

Dissenyeu el vostre bloc 
Tant si inicieu un bloc com si penseu que ja és hora de canviar-ne l'aspecte, 
les senzilles eines d'edició de Blogger us ajudaran a dissenyar fàcilment una 
pàgina amb un aspecte fantàstic. 

Plantilles: La nostra col·lecció de plantilles et permetrà començar 
immediatament amb un lloc atractiu sense haver d'aprendre HTML, tot i que 
Blogger també et permet modificar el codi HTML del bloc sempre que vulguis. 

Colors i tipus de lletra personalitzats: Quan estiguis preparat per realitzar el 
pas següent, pots personalitzar encara més les nostres plantilles per crear un 
disseny que reflecteixi perfectament la teva imatge i la del bloc. 

Arrossegar i deixar anar elements de pàgina: El senzill sistema per 
arrossegar i deixar anar de Blogger us permet decidir exactament on aniran 
els missatges, perfils, arxius i altres parts del bloc a les pàgines. 



Envia fotos 
De vegades, només voleu compartir una foto. A la interfície de Blogger hi ha 
un botó per carregar-ne. Només cal que feu clic al botó de la foto per 
carregar-ne una des del vostre ordinador. Si la foto que voleu posar al bloc ja 
és al web, no passa res. Només cal que ens digueu on és. 

Blogger Mobile us permet enviar fotos fetes amb un telèfon mòbil directament 
al vostre bloc mentre esteu desplaçant-vos. 

Passa a la versió mòbil 
Blogger Mobile us permet enviar fotos i text directament al bloc mentre esteu 
desplaçant-vos. Només cal que envieu un missatge a go@blogger.com des del 
vostre telèfon. No necessiteu cap compte de Blogger. El missatge és suficient 
per crear un bloc nou i publicar les fotos i el text que hagueu enviat. 

Més endavant, si vols reclamar el teu bloc mòbil o canviar els missatges a un 
altre bloc, connecta't a go.blogger.com i utilitza el codi de reclamació que 
Blogger t'ha enviat al telèfon. 

El servei és compatible amb la majoria d'operadors mòbils més coneguts a tot 
el món. Si Blogger Mobile no està disponible al vostre operador, podeu enviar 
missatges al vostre bloc igualment amb Mail-to-Blogger. 

Comenceu 
La manera més ràpida d'entendre els blocs és provant-los. Hem treballat de 
valent per fer-vos-els fàcils. Només cal que feu clic a l'enllaç inferior per 
formar part del fenomen que està transformant el web i els mitjans en una 
activitat participativa, i en menys de cinc minuts. De debò. 

Què passarà? Qui sap! Però pot ser divertit. 

I recorda que: Blogger és totalment gratuït i, si tens problemes, només cal 
que facis clic al botó Ajuda des de qualsevol pantalla per trobar la resposta 
que cerques o fins i tot per demanar el que vulguis al nostre personal de 
suport tècnic 

 
 
Extret de www.blogger.com 
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