MANIFEST
BLOCAIRES.OSONA
El bloc, una eina del nostre temps
El bloc és ja un element imprescindible de comunicació en l’era de la informació on
estem installats en ple segle XXI.
El bloc forma part de la segona generació d’Internet, aquesta noció interactiva de la
xarxa, on el qui escriu i qui llegeix estableixen una relació en el marc del bloc.
En la política, la comunicació és bàsica, és un element central d’aquella. Fer arribar un
missatge, ja sigui en forma d’anunci, reflexió o resposta, ja sigui per acció o per reacció, és
imprescindible en l’acció política, entesa aquesta de forma integral: fan política els partits,
però també els mitjans de comunicació, els sindicats, la ciutadania, entre d’altres.
El bloc és immediatesa i interrelació, és l’espai on l’individu s’expressa i s’emmarca
on lliurement vol. El bloc representa anar més enllà de la premsa escrita, la televisió, la
ràdio i fins i tot els portals d’Internet. El bloc permet el contacte directe amb el creador
d’opinió.
El bloc és una eina del seu temps, del nostre temps, un símptoma del canvi, també en
la política, una nova manera de fer política, una nova generació política.

La comunitat blocaire d’Osona
Osona és un territori on hi ha una comunitat blocaire importat, plural, on trobem
diferents perfils, com ara polítics, militants de base, periodistes o simples ciutadans
interessats en l’actualitat política.
Osona té el seu espai propi de debat i de creació d’opinió a la Xarxa, però cal cohesionar
aquesta comunitat blocaire, cal donar-li sentit com a comunitat amb un element central,
l’adscripció a un territori, a una realitat política comuna.
És per això que volem promoure la creació de Blocaires.Osona, per cohesionar la
comunitat de blocaires d’Osona i impulsar la comunitat per tal que els blocs es
consolidin com espais de creació d’opinió pública a la nostra comarca i, alhora, per
reforçar el paper dels blocaires osonencs en la Catosfera, la comunitat catalana de
blocaires.

BLOCAIRES.OSONA per...
 Estimular i reivindicar la cultura blocaire prenent el bloc com a instrument interactiu
d´opinió i participació directe entre el creador i el lector, entre el polític i el ciutadà.
 Donar forma i contingut a la rica comunitat blocaire política d´Osona, per projectar-la
amb força a la Catosfera.
 Visualitzar una nova generació de joves polítics compromesos amb els pobles, ciutat, i
nació.

