
Curs 2014 

NOUS FORMATS per a 
COBERTURES SOCIALS

El periodisme de dades i el periodisme 
multimèdia ofereixen moltes 
possibilitats a l’hora d’abordar 
problemàtiques socials, nacionals o 
internacionals. Com aprofitar-les? 

Com convertir tants informes i 
dades sobre pobresa, conflictes o 
desigualtats en bons reportatges?

Com convertir l’interès per una 
problemàtica concreta en un tema 
noticiable o en un nínxol professional? 

Hi ha més informació valenta i 
compromesa gràcies a les xarxes socials? 

Pensa, planifica i retransmet diferent 
un periodista multimèdia? 

El curs té una orientació pràctica. 
A totes les sessions s’analitzaran casos 
pràctics i/o treballs realitzats.Imatge original: www.iloveclicks.es 

Tota la formació hauria d’estar sustentada en 
tres pilars mestres: la prioritat de les aptituds 
i les vocacions, la certesa que la investigació 
no és una especialitat de l’ofici sinó que tot el 
periodisme ha de ser investigador per definició, 
i la consciència que l’ètica no és una condició 
ocasional, sinó que ha d’acompanyar sempre 
al periodista com el brunzit al borinot 

El mejor oficio del mundo, G. Garcia Márquez

Xarxa de periodistes i professionals 
de la comunicació per al 
Desenvolupament

Per participar:  
catalunyadevreporter.wordpress.com

Seguiu:  
@CatDevReporter  
@LaFCONG

 LLOC 
Col·legi de 
Periodistes 
Rambla Catalunya, 10

CURS GRATUÏT  
inscripcions per 
rigorós ordre de 
reserva de plaça

INSCRIPCIONS 
Giorgio Mosangini 
gmosangini@fcong.cat

ADREÇAT A  
periodistes amb 
moltes inquietuds 
socials i poques ganes 
de rendir-se :)



ORGANITZEN

Curs 2014 

NOUS FORMATS per a 
COBERTURES SOCIALS
20 de maig de 10 h a 14 h

Introducció al 
periodisme de 
dades
Paco Martin
Comissió de Periodisme Solidari  

Bases de dades per 
a professionals de la 
informació: Com, per què 
i com funciona Diverscat

Eduard Martin-Borregon
@emartinborregon

Periodista especialitzat en 
Periodisme de Dades. Co-autor de 
Landquestinternews.org

Professor a diversos màsters

Periodisme induït per 
dades i Visualització 
de dades: com treure 
històries de bases de 
dades

22 de maig de 10 h a 14 h

Els blogs com 
a mitjà de 
comunicació
Jordi Pérez Colomé
@jordipc

Periodista, autor del blog 
Obamaworld.es, professor de la UIC 

Microperiodismes 
digitals: el periodisme de 
qualitat que els lectors i 
les lectores volen pagar i 
compartir

Iolanda Fresnillo
@ifresnillo

Activista i investigadora, autora del 
blog Haitiotrosterremotos

Què va passar amb Haití 
després del terratrèmol? 
De l’activisme al 
periodisme especialitzat

27 de maig de 10 h a 14 h

Reporterisme 
digital
JuanLu Sánchez
@juanlusanchez

Subdirector de Eldiario.es, director 
del Màster d’Innovació Periodística 
de l’Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, cofundador de Periodismo 
Humano, i especialista en nous 
mitjans.

Cròniques i continguts 
multimèdia per a cobrir 
conflictes i mobilitzacions: 
noves eines per a noves 
narratives polítiques

Cristina Mas
@cristinamas_

Redactora de l’Ara.cat, autora 
de “Melilla, la porta del darrere 
d’Europa” 

Com dissenyar, treballar 
i publicar reportatges 
multimèdia

29 de maig de 10 h a 14 h

Investigació i 
reportatges a 
partir de bases 
de dades
Daniele Grasso
@danielegrasso

Periodista de dades a El Confidencial 
i coautor de The Migrant Files  

Quants immigrants han 
mort a les costes europees 
des de l’any 2000? 
Periodisme internacional 
en xarxa amb eines open 
source

Jesús Escudero
@jescuderoma

Periodista de dades a El Confidencial 
i coautor de ayudaaldesarrollo.es

Donar-li forma a la 
investigació: web 
d’històries, reportatges, 
gràfiques i mapes 
interactius

FINANCEN


