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QUÈ CAL SABER?

Web de QUÈ CAL SABER?
http://www.iecat.net/scb/ saber.htm

DE BLOCS, BLOCAIRES I ALTRES FENÒMENS

El TERMCAT ha aprovat recentment el terme bloc per fer referència al
dietari personal (la diferència entre un diari i un dietari és que en un dietari no cal escriure-hi cada dia) que es publica a Internet com una pàgina
web (noteu que Internet sempre va amb la inicial en majúscula, perquè
és el nom propi duna xarxa única, mentre que intranet sescriu amb la
inicial en minúscula, perquè és un nom comú referit a un tipus de xarxa).
Normalment, els blocs solen tenir un tema principal, i nhi ha de molt
variats. Tothom en pot obrir un de manera gratuïta i començar-hi a escriure
sobre allò que linteressa. Molts periodistes i intel·lectuals en tenen un.
Lauge dels blocs és un fenomen recent (noteu que el mot fenomen, en
singular, no duu accent gràfic) que sha estès molt de pressa (fins i tot hi
ha premis prestigiosos per als blocs més interessants), i com més va
més esdevenen un referent informatiu, ja que han demostrat que poden
ser molt útils com a font de notícies alternativa a loficial en llocs del món
en conflicte, on hi ha una escassa cobertura informativa o una forta censura.
La persona que escriu en un bloc sanomena blocaire, tant si nés
lautor o autora principal com si hi escriu comentaris (la major part de
blocs permeten que els lectors puguin deixar-hi comentaris referents a
les entrades escrites per lautor o autora principal).
El terme anglès blog, del qual prové la forma catalana, és un
escurçament de weblog. En català, cal escriure aquest terme i els seus
derivats amb c (no blog ni blogaire).
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