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18/03/14 Hack the newsroom: mucho camino por recorrer    /    Silvia Cobo 9 2

17/03/14 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre una cobertura electoral    /    La Vanguardia 11 1

16/03/14 L'eina per cobrir unes eleccions de l'equip de la CCMA queda segona en els Hackdays del Col·legi de Periodistes de
Catalunya    /    324.cat

12 1

14/03/14 El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre una cobertura electoral    /    Una Página de
Noticias

13 1

14/03/14 El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre una cobertura electoral    /    Noticias.com 14 1

14/03/14 La aplicación de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays'    /    La Vanguardia 15 1

14/03/14 El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre una cobertura electoral    /    actualidades.es 16 1

12/03/14 Un equip de la CCMA participarà als Hackadays organitzats pel Col·legi de Periodistes de Catalunya    /    324.cat 17 1

12/03/14 El Col·legi de Periodistes de catalunya organitza els seus primers hackdays    /    Agència Catalana de Notícies 18 1

12/03/14 Un equip de la CCMA participa el 13 i 14 de març als Hackdays, organitzats pel Col·legi de Periodistes de Catalunya»    /
presspeople

19 1

11/03/14 Diversos mitjans competeixen al Hackdays per crear noves eines periodístiques    /    Comunicació 21 20 1
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Silvia Cobo
http://silviacobo.com/hack-the-newsroom-mucho-camino-por-recorrer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hack-the-newsroom-mucho-camino-

Dt, 18 de mar de 2014 00:27
Audiència: 2.724

VPE: 10

Tipologia: blogs

Ranking: 4

Pàgina: 1

Hack the newsroom: mucho camino por recorrer

Dimarts, 18 de març de 2014

Hack the newsroom: mucho camino por recorrer Como ya os contaba en el anterior post, la semana pasada
participé como jurado en el Hackathon que organiza la asociación de diarios Global Editors Network (GEN)y
el Col·legi de Periodistes, en esta fase local. El GEN ha venido organizando este tipo competiciones en distintas
ciudades del mundo y la gran final tendrá lugar en junio en Barcelona, coincidiendo con las jornadas mundiales
de editores, que este año vienen a visitarnos. El tema era aplicaciones y servicios para seguir las elecciones
y el equipo de ganador fue el de La Vanguardia, con un análisis de sentimientos en Twitter (ver en: www.
hackdayslv.com). Los otros dos finalistas fueron. Diari Ara: el Inagurometre: un recuento del número de
inauguraciones de obra pública que se suceden antes de las elecciones, utilizando las bases de datos de las
administraciones públicas. CCMA: Una aplicación para mostrar acuerdo o desacuerdo durante un debate
político y a través de una aplicación móvil y utilizando twitter de manera simultanea. Entre los otros proyectos
destacan el de el equipo de El diario.es, que presentaron una aplicación que te permitía descubrir qué partido
político debías votar según tus ideas, o el que presentó el equipo del Wikidiario, que permitía explorar
visualmente los programas electorales (ese oscuro documento que emepezamos a dudar de que realmente
exista, o bien que sea un copypaste del 82) de los diferentes partidos de manera sencilla y comprensible.
También proyectos como el de Data npress que presentaban una manera de visualizar toda la información
de un medio relacionada con las elecciones. El objetivo era que tanto periodista, programador y diseñador
pudieran desarrollar un idea innovadora y sencilla en pocas horas. Para la mayoría de ellos era el primer
Hackathon (menos para Eduard Borregón, que tiene ya un máster) en el que participaban. Después del
concurso los participantes comentaban lo interesante que había sido la experiencia y el buen ambiente que
reinó durante el encuentro. Me contaron por ahí que era la primera vez que el periodista hablaba con el
programador de su medio o la petición común que hacían varios participantes: que ojalá que en sus medios
les dejen llevar a cabo esos prototipos. Es muy interesante hacer algo así durante dos días, pero la verdadera
batalla está en el día a día de los medios. Los peones del diario, periodistas, diseñadores, programadores
han demostrado que hay ganas de crear cosas, solo faltan que las gerencias y las direcciones de estos
medios, apuesten y den confianza, tiempo y recursos a sus equipos. Five ThirtyEight, de blog a medio
Precisamente hoy se estrenaba fivethirtyeight.com  el nuevo viejo blog centrado en la información basada en
datos. Hasta ahora había estado alojado en el Nytimes, pero ahora Nate Silver, fundador y director de esta
nueva etapa con 20 periodistas (hasta ahora eran dos, en el inicio él solo) explica en este interesante artículo
de presentación, qué entiende él por Periodismo de datos, pero viene a decir que al fin al cabo hace periodismo,
aunque sea con una aproximación no convencional: añadir valor. Advierte: Conventional news organizations
on the whole are lacking in data journalism skills, in my view.Que hay mucho camino por recorrer como hemos
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Silvia Cobo
http://silviacobo.com/hack-the-newsroom-mucho-camino-por-recorrer/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hack-the-newsroom-mucho-camino-

Dt, 18 de mar de 2014 00:27
Audiència: 2.724

VPE: 10

Tipologia: blogs

Ranking: 4

Pàgina: 2

comprobado, pero no pongamos más piedras en el camino.
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La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20140314/54403651112/lavanguardia-hackdays-aplicacion-cobertura-electoral.html

Dl, 17 de mar de 2014 12:02
Audiència: 1.966.620

VPE: 11.623

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre una cobertura
electoral

Dilluns, 17 de març de 2014

Barcelona. (Redacción).- El equipo de La Vanguardia ha sido finalmente el ganador de la Editors Lab- Col·
legi de Periodistes de Catalunya Hackadays , la competición organizada por este colegio junto a  Global
Editors  Network (una red mundial que trabaja para el desarrollo y la inovación de la información en las nuevas
tecnologías) que retaba a los participantes a crear una aplicación para la cobertura de un periodo electoral con
un tiempo máximo de 48 horas y con un equipo de profesionales formado por tres personas: un técnico, un
diseñador y un periodista.     En el concurso, que se ha desarrollado los días 13 y 14 de este mes y que este
año ha celebrado su primera edición, se han presentado diez equipos de los principales medios de
comunicación de Catalunya. El equipo de La Vanguardi a lo han formado Jordi Marquès, Natàlia Palazón y
Jordi Canyissà.    La competición también se desarrolla en diferentes países del mundo y los mejores proyectos
de cada país se enfrentarán en una gran final, que tendrá lugar en Barcelona entre el 11 y el 13 de junio,
coincidiendo con la celebración del Congreso de Periodismo Internacional que organiza Global Editors
Network. La organización del concurso en Barcelona ha contado con la colaboración de Google y CaixaBank.
El concurso es único a nivel mundial y tiene como objetivo la innovación dentro de las redacción y facilitar
nuevas ideas a través de las colaboraciones entre los distintos medios.
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324.cat
http://www.324.cat/noticia/2335274/ciencia/Leina-per-cobrir-unes-eleccions-de-lequip-de-la-CCMA-queda-segona-en-els-Hackdays-del-Collegi-de-Periodistes-de-

Dg, 16 de mar de 2014 00:27
Audiència: 123.928

VPE: 669

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

L'eina per cobrir unes eleccions de l'equip de la CCMA queda segona en els
Hackdays del Col·legi de Periodistes de Catalunya

Diumenge, 16 de març de 2014

Quaranta-vuit hores de temps, tres professionals per equip i un repte: crear una aplicació per cobrir un període
electoral. Sota aquesta premissa deu equips dels principals mitjans de comunicació presents a Catalunya,
entre ells la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), han competit aquesta setmana en la primera
edició de l'Editors Lab-Col·legi de Periodistes de Catalunya Hackadays.   La proposta de l'equip de la CCMA,
integrat per Victòria Miró, redactora del 324.cat, Ivan Serrano, dissenyador de Mitjans Digitals, i Rafael
Bermúdez, desenvolupador de Mitjans Digitals, va quedar en segona posició amb una menció especial del
jurat per darrere del projecte de "La Vanguardia". Els representants del diari "Ara" van rebre una altra menció
especial.   El Hackadays és una competició a escala mundial que té com a objectiu innovar dins de les
redaccions i facilitar noves idees a través de les col·laboracions entre els diferents mitjans de comunicació.
El projecte sorgit de l'edició catalana, organitzada pel Col·legi de Periodistes i Global Editors Network, amb
la col·laboració de Google i CaixaBank, s'enfrontarà entre l'11 i el 13 de juny a la gran final, que tindrà lloc a
Barcelona coincidint amb la celebració del Congrés de Periodisme Internacional que organitza el Global Editors
Network.   Els altres equips professionals participants provenien de "Data'nPress", eldiario.es, "El País", "El
Periódico", "La Vanguardia", Rac1, "Vilaweb" i "Wikidiari".   0   Escriu el teu comentari   Normes de participació:
Per fer un comentari al portal 324.cat, has de ser usuari registrat.   Tots els comentaris passen per un procés
de moderació, per això poden trigar uns minuts a aparèixer publicats.   Normes d'ús:   No s'admeten comentaris
insultants, ni racistes, ni contraris a les lleis vigents   No es publicaran comentaris que no estiguin relacionats
amb la notícia   No es publicaran els comentaris que incompleixin les normes de participació que asseguren
una participació de qualitat i respectuosa.
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Una Página de Noticias
http://www.paginanoticias.es/n/Informatica/750c0kc5g/El-equipo-de-La-Vanguardia-gana-el-Hackadays.htm

Dv, 14 de mar de 2014 22:20
Audiència: 14.665

VPE: 70

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre
una cobertura electoral

Divendres, 14 de març de 2014

Viernes, 14 de Marzo de 2014 (hace 1 hora)   Barcelona . (Redacción).- El equipo de La Vanguardia ha sido
finalmente el ganador de la Editors Lab-Col·legi de Periodistes de Catalunya Hackadays , la competición
organizada por este colegio junto a  Global  Editors  Network (una red mundial que trabaja... » Acceso original
artículo de noticias  Más noticias: Informática   Twitter  Comentarios
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Noticias.com
http://www.noticias.com/el-equipo-de-la-vanguardia-gana-el-hackadays-con-una-aplicacion-sobre-una-cobertura-electo.2293272

Dv, 14 de mar de 2014 22:01
Audiència: 54.470

VPE: 294

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre
una cobertura electoral

Divendres, 14 de març de 2014

El equipo de La Vanguardia ha sido finalmente el ganador de la Editors Lab- Col·legi de Periodistes de
Catalunya Hackadays , la competición organizada por este colegio junto a Global Editors Network (una red
mundial que [...]       Compartir  |        Lee la noticia completa en la fuente original (La Vanguardia)
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La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20140314/54403651112/lavanguardia-hackdays-aplicacion-cobertura-electoral.html

Dv, 14 de mar de 2014 21:41
Audiència: 1.966.620

VPE: 11.623

Tipologia: online

Ranking: 7

Pàgina: 1

La aplicación de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays'

Divendres, 14 de març de 2014

Barcelona. (Redacción).- El equipo de La Vanguardia ha sido finalmente el ganador de la Editors Lab- Col·
legi de Periodistes de Catalunya Hackadays , la competición organizada por este colegio junto a  Global
Editors  Network (una red mundial que trabaja para el desarrollo y la inovación de la información en las nuevas
tecnologías) que retaba a los participantes a crear una aplicación para la cobertura de un periodo electoral con
un tiempo máximo de 48 horas y con un equipo de profesionales formado por tres personas: un técnico, un
diseñador y un periodista.     En el concurso, que se ha desarrollado los días 13 y 14 de este mes y que este
año ha celebrado su primera edición, se han presentado diez equipos de los principales medios de
comunicación de Catalunya. El equipo de La Vanguardi a lo han formado Jordi Marquès, Natàlia Palazón y
Jordi Canyissà.    La competición también se desarrolla en diferentes países del mundo y los mejores proyectos
de cada país se enfrentarán en una gran final, que tendrá lugar en Barcelona entre el 11 y el 13 de junio,
coincidiendo con la celebración del Congreso de Periodismo Internacional que organiza Global Editors
Network. La organización del concurso en Barcelona ha contado con la colaboración de Google y CaixaBank.
El concurso es único a nivel mundial y tiene como objetivo la innovación dentro de las redacción y facilitar
nuevas ideas a través de las colaboraciones entre los distintos medios.
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actualidades.es
http://actualidades.es/noticias/el-equipo-de-la-vanguardia-gana-el-hackadays-con-una-aplicacion-sobre-una-cobertura-electoral

Dv, 14 de mar de 2014 21:40
Audiència: 25.140

VPE: 91

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

El equipo de 'La Vanguardia' gana el 'Hackadays' con una aplicación sobre
una cobertura electoral

Divendres, 14 de març de 2014

Barcelona. (Redacción).- El equipo de La Vanguardia ha sido finalmente el ganador de la Editors Lab-Col·legi
de Periodistes de Catalunya Hackadays , la competición organizada por este colegio junto a  Global
Editors  Network (una red mundial que trabaja... ...
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324.cat
http://www.324.cat/noticia/2335274/ciencia/Un-equip-de-la-CCMA-participara-als-Hackadays-organitzats-pel-Collegi-de-Periodistes-de-Catalunya

Dc, 12 de mar de 2014 20:43
Audiència: 123.928

VPE: 669

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

Un equip de la CCMA participarà als Hackadays organitzats pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya

Dimecres, 12 de març de 2014

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, juntament amb Global Editors Network, han organitzat el 13 i 14 de
març l'Editors Lab-Col·legi de Periodistes de Catalunya Hackadays, una competició professional en què
participaran deu equips dels principals mitjans de comunicació catalans.   Un dels equips participants al
Hackadays estarà integrat per tres treballadors de la CCMA: Victòria Miró, redactora del 324.cat, Ivan Serrano,
dissenyador de Mitjans Digitals, i Rafael Bermúdez, desenvolupador de Mitjans Digitals. Tindran com a tema
principal "New tools to cover elections", és a dir, que els participants hauran de presentar noves eines per
cobrir unes eleccions.   El Hackadays és una competició, organitzada pel Col·legi de Periodistes i Global
Editors Network, amb la col·laboració de Google i CaixaBank, en què una desena d'equips formats per
professionals dels mitjans de comunicació catalans de totes les plataformes (digital, premsa escrita i televisió)
han d'aconseguir crear una nova eina per cobrir unes eleccions.   Aquesta competició és única a nivell mundial
i té com a objectiu aconseguir innovar dins de les redaccions i facilitar noves idees a través de les col·laboracions
entre els diferents mitjans de comunicació.   Els mitjans de comunicació que han confirmat la seva participació
i que s'enfrontaran a l'equip de la CCMA són: "Ara", "Data'nPress", eldiario.es, "El País", "El Periódico", "La
Vanguardia", Rac1, "Vilaweb" i "Wikidiari".   Aquest concurs també es desenvoluparà a diferents països del
món i els millors projectes de cada país s'enfrontaran a la gran final, que tindrà lloc a Barcelona entre l'11 i el
13 de juny, coincidint amb la celebració del Congrés de Periodisme Internacional que organitza el Global
Editors Network.   0   Escriu el teu comentari   Normes de participació:   Per fer un comentari al portal 324.
cat, has de ser usuari registrat.   Tots els comentaris passen per un procés de moderació, per això poden
trigar uns minuts a aparèixer publicats.   Normes d'ús:   No s'admeten comentaris insultants, ni racistes, ni
contraris a les lleis vigents   No es publicaran comentaris que no estiguin relacionats amb la notícia   No es
publicaran els comentaris que incompleixin les normes de participació que asseguren una participació de
qualitat i respectuosa.
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Agència Catalana de Notícies
http://www.acn.cat/acn/744182/Noticia/text/Noticia.html

Dc, 12 de mar de 2014 17:31
Audiència: 10.475

VPE: 128

Tipologia: online

Ranking: 5

Pàgina: 1

El Col·legi de Periodistes de catalunya organitza els seus primers hackdays

Dimecres, 12 de març de 2014

Barcelona (ACN).- El Col·legi de Periodistes organitza el 13 i 14 de març els seus primers hackdays, jornades
en què diversos actors vinculats al món de la informàtica treballen de manera conjunta i intensiva en projectes
de software. En aquest cas, els hackdays del Col·legi treballaran a l'entorn de l'epígraf 'Noves maneres de
cobrir unes eleccions'. Així, es crearan diversos equips formats per un periodista, un dissenyador i un informàtic
que hauran de crear un projecte innovador per cobrir mediàticament unes eleccions. La trobada se celebrarà
al CaixaForum i hi participaran diversos mitjans de comunicació com ara 'La Vanguardia', 'El Periódico', 'Ara',
la CCMA o 'El País'.    Llegeix més
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presspeople
http://www.presspeople.com/nota/equip-ccma-participa-13-i-14

Dc, 12 de mar de 2014 12:50
Audiència: 26.869

VPE: 443

Tipologia: online

Ranking: null

Pàgina: 1

Un equip de la CCMA participa el 13 i 14 de març als Hackdays, organitzats pel
Col·legi de Periodistes de Catalunya»

Dimecres, 12 de març de 2014

Un equip de la CCMA participa el 13 i 14 de març als Hackdays, organitzats pel Col·legi de Periodistes de
Catalunya   Lequip format per Victòria Miró, Ivan Serrano i Rafael Bermúdez haurà de crear en els dos dies
de competició noves eines per cobrir unes eleccions   El millor projecte passarà a la gran final, que tindrà lloc
a Barcelona al juny   El Col·legi de Periodistes de Catalunya, juntament amb Global Editors Network, han
organitzat el 13 i 14 de març lEditors Lab-Col·legi de Periodistes de Catalunya Hackdays, una competició
professional en què participaran deu equips dels principals mitjans de comunicació catalans.   Un dels equips
participants al Hackdays estarà integrat per tres treballadors de la CCMA: Victòria Miró, redactora del 324.cat
, Ivan Serrano, dissenyador de Mitjans Digitals, i Rafael Bermúdez, desenvolupador de Mitjans Digitals. Tindran
com a tema principal New tools to cover elections, és a dir que els participants hauran de presentar noves
eines per a cobrir unes eleccions.   El Hackdays és una competició, organitzada pel Col·legi de Periodistes i
Global Editors Network , amb la col·laboració de Google i CaixaBank, en què una desena dequips formats
per professionals dels mitjans de comunicació catalans de totes les plataformes (digital, premsa escrita i
televisió) han daconseguir crear una nova eina per a cobrir unes eleccions.   Aquesta competició, que tindrà
lloc els dies 13 i 14 de març al CaixaForum de Barcelona, és única a nivell mundial i té com a objectiu aconseguir
innovar dins de les redaccions i facilitar noves idees a través de les col·laboracions entre els diferents mitjans
de comunicació.   Els mitjans de comunicació que han confirmat la seva participació i que senfrontaran a
lequip de la CCMA són: Ara, DatanPress, eldiario.es, El País, El Periódico, La Vanguardia, Rac1, Vilaweb i
Wikidiari.   Aquest concurs també es desenvoluparà a terme a diferents països del món i els millors projectes
de cada país senfrontaran a la gran final, que tindrà lloc a Barcelona entre l11 i el 13 de juny, coincidint amb
la celebració del Congrés de Periodisme Internacional que organitza el Global Editors Network.   Sant Joan
Despí, 12 de març de 2
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Comunicació 21
http://comunicacio21.cat/2014/03/diversos-mitjans-competeixen-al-hackdays-per-crear-noves-eines-periodistiques/

Dt, 11 de mar de 2014 21:29
Audiència: 8.132

VPE: 29

Tipologia: online

Ranking: 4

Pàgina: 1

Diversos mitjans competeixen al Hackdays per crear noves eines
periodístiques

Dimarts, 11 de març de 2014

El CaixaFòrum de Barcelona acull dijous i divendres una eliminatòria de la competició periodística Hackdays
, organitzada per Global Editors Network i el Col·legi de Periodistes de Catalunya . Els equips participants
hauran de presentar noves eines per cobrir unes eleccions, i el projecte guanyador serà un dels 20 participants
de la final, que tindrà lloc a Barcelona de l11 al 13 de juny en el marc del Congrés de Periodisme Internacional
que organitza Editors Lab.    Els equips participants hi ha lAra, CCMA, DatanPress, eldiario.es, El País, El
Periódico, Open Knowledge Foundation, La Vanguardia i Wikidiari. Els equips estan format per un periodista,
un dissenyador gràfic i un programador/desenvolupador.    Lobjectiu del Hackdays és aconseguir innovar dins
de les redaccions i facilitar noves idees a través de les col·laboracions entre els diferents mitjans. En cada
Hackday hi ha sessions de treball i classes magistrals pràctiques per ajudar els participants a desenvolupar
innovadores aplicacions i eines periodístiques.
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