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Editorial
Assumpció Maresma i Vicent Partal

El futur de VilaWeb
Fa divuit anys vam somniar que la gent al matí es despertaria i
trobaria una portada diferent de les que podia llegir aleshores. No
sabíem encara que les piulades deixarien de ser només una cosa
dels ocells i que els estels baixarien del cel als balcons. Però sabíem
que un gran diari era una nació que parlava amb si mateixa i que el
món esdevindria un país petit, gràcies a internet.
Divuit anys després, això és VilaWeb. No sols cada matí, sinó cada
hora i cada minut teniu a les vostres mans una portada diferent
que conjuga la passió pel país i pel món amb el rigor i la pràctica
del periodisme de qualitat. Som un diari que sap moure’s entre
la immediatesa i la profunditat. Som un diari que no respecta
les fronteres que ens volen imposar. Una publicació que, de cap
manera, no vol ésser un mitjà marginal, sectari o especialitzat. Per
això mateix ha estat capaç d’encapçalar durant divuit anys seguits
els diaris digitals catalans, és un dels emblemes més reconeguts i
respectats de la internet en la nostra llengua i un model de referència
periodística a Europa.
Arribar fins ací ha estat un viatge extraordinari, però no sempre
fàcil. Internet i el periodisme canvien a una velocitat enorme i això
ens ha motivat per ser sempre en la primera línia de la innovació.
Des de la creació dels blocs fins a la proposta central per al nostre
futur de +VilaWeb, aquest diari sempre s’ha avançat al temps. I
això, que també ens ha portat on som, ens fa creure en la nostra
capacitat de ser encara més forts en el futur. Un futur que creiem
sincerament que, tant per al periodisme com per al país, necessita
més que mai l’esperit i la manera de fer de VilaWeb.
En la vida, els divuit anys marquen el pas de la infantesa a la
majoria d’edat. Als nostres divuit mantenim intacta la il·lusió i ens
sabem també més madurs que mai, disposats a assumir encara
responsabilitats més grans.

18 anys lluitant pel periodisme,
18 anys servint els Països Catalans,
gràcies a vosaltres!

Però el periodisme no és res sense lectors. I per això, ara que fem
divuit anys, volem remarcar aquesta obvietat per donar-vos les
gràcies i demanar-vos que continueu fent-nos costat. VilaWeb no
existiria sense l’esforç professional, diari i compromès de tota la
gent que hi ha treballat durant aquests divuit anys. VilaWeb tampoc
no seria res sense els centenars de milers de lectors que ens sou
fidels i que constantment ens llegiu, ens escriviu, ens motiveu.
VilaWeb no seria res especialment sense aquestes més de 2.500
persones que ja han decidit d’ajudar-nos també econòmicament,
implicant-s’hi com a membres de +VilaWeb. I això, ara que enfilem
els vint anys, té un valor molt especial.
VilaWeb ara ha de projectar-se cap a les dècades vinents, seguint
els valors que l’han definit, que l’han fet ser què és i servint tots els
ciutadans del nostre país, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
Els grans diaris del món són institucions que persisteixen i l’esforç
fet durant aquests anys trobarà la millor justificació en un VilaWeb
consolidat com un actor fonamental de la comunicació en català,
com un pilar del nou país que ja anem fent.
Aquest pas que hem de fer només serà possible si els lectors ho
voleu. No hi ha fórmules màgiques ni camins fàcils. Si la comunitat
de lectors de VilaWeb ho voleu, aquest diari entrarà en la tercera
dècada més fort que mai i més disposat que mai a complir els
objectius que volíem assolir quan el vam fundar.
Per això, seguint una petició que molts lectors ens heu fet arribar
reiteradament, des d’avui ampliem les possibilitats que teniu de
donar suport a aquest diari oferint-vos també l’opció de fer una
donació econòmica esporàdica.
Som a les vostres mans. I sabem, perquè ens ho han ensenyat
aquests apassionants divuit anys, que podem confiar en vosaltres.
Perquè junts som molt forts.
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Sofia Cabanes, corresponsal de Catalunya Ràdio a les Terres de l’Ebre

Carles Rabadà, CEO d’Appledroid i co-fundador d’Atombit

Carta oberta a Brauli Duart: ‘Ja us
anava bé la nostra precarietat’

Facebook ataca el cor d’Android

Després d’anunciar que
m’acomiadaran, via correu
electrònic, el passat 3 d’abril com
a corresponsal de Catalunya Ràdio
a les Terres de l’Ebre, he pogut
saber que vostè mateix, tal com
ja va fer quan van prescindir de
les productores que cobrien Terres
de l’Ebre, Pirineu i la Catalunya
Nord per a TV3, ha remès una
missiva dirigida als ajuntaments
dels territoris afectats a fi, suposo,
d’apaivagar els ànims i justificar les
seues accions.

Definir-ho d’aquesta manera m’ha
costat més que no us penseu.
Dijous a la tarda, hora catalana,
Facebook, la xarxa social de Mark
Zuckerberg, presentava en un
gran acte als Estats Units una nova
aposta, una aposta agressiva:
Facebook Home i, alhora, el primer
terminal del mercat amb Facebook
Home integrat completament, HTC
First.

Francament, no espero que vostè
es dirigisca a mi per explicar-me
les causes dels acomiadaments,
ni tant sols que m’arribe a agrair
els més de 3 anys de dedicació
plena a la ràdio de tots. Sí que he
comprovat, però, com el mateix
dia que em comunicaven que
a partir de l’1 de maig deixaria
de formar part de la ràdio més
nacional de Catalunya, vostè
s’afanyava a explicar als alcaldes
que ‘Catalunya Ràdio reforçarà el
seu desplegament a les comarques
de Catalunya’ amb l’objectiu
‘de millorar la seva proximitat i
arrelament al territori’.

‘Per fer-ho’, diu, ‘la ràdio nacional
de Catalunya comptarà amb tres
nous centres territorials –als
Pirineus, la Catalunya Central
i les Terres de l’Ebre–, amb
professionals que tindran dedicació
plena en demarcacions on fins ara
no hi havia periodistes de la pròpia
plantilla’ i afegeix més avall que ‘el
Grup d’Emissores Catalunya Ràdio
assoleix així una cobertura més
efectiva del territori, tot garantint
una informació de qualitat i de
proximitat, amb la voluntat de
refermar el compromís per uns
mitjans públics amb més presència
a les nostres comarques…’.
O siga que, segons vostè, els
corresponsals que fins ara hem
cobert Terres de l’Ebre –entre
d’altres territoris– no ens hi
hem dedicat ‘plenament’ i ara
encarregarà aquesta tasca a
‘professionals’ per millorar el
servei. De veritat creu que ‘el
professional’ que destinaran a
l’Ebre podrà fer el mateix que
fèiem tres periodistes?
Li diré que des del primer dia que
vaig agafar el micro de Catalunya
Ràdio, un 20 de febrer de 2010,

m’hi he deixat la pell i que no
deixaria mai de fer-ho, si no fos
perquè vostès han decidit ‘reforçar
el desplegament a les comarques’
o, altrament dit, trencar totes les
relacions professionals amb els
corresponsals, a partir de l’1 de
maig.
Se’m fa difícil explicar la mena
d’orgull i responsabilitat que tens
quan saps que exerceixes un servei
públic, el d’informar a un país que
t’estimes. Explicava recentment
la Blanca Busquets en un article
que ‘a Catalunya Ràdio hi ha, en
general, la sensació de sentir-nos
tots integrants d’una gran família’.
A mi m’hi van integrar des del
primer dia, amb totes les coses
bones, i no tan bones, que això
ha implicat. Primer, perquè ‘els
periodistes de la pròpia plantilla’,
com vostè els anomena, sempre
m’han considerat una més a
l’equip. L’inconvenient, que tot això
ho he fet en condicions d’absoluta
precarietat laboral, sense horaris,
ni dies festius, sempre pendent del
telèfon i a tant la peça, com tots
els corresponsals.
Llegir l’article complert

Perquè ens entenguem: Facebook
ha modificat de cap a cap la forma
d’Android per donar-li la que ells
han volgut. Han creat una capa
superior, on l’usuari en terminals
diferents donarà autorització per
instal·lar-lo i socialitzar el terminal
en tots els aspectes. Una capa
de personalització que, a primer
cop d’ull, agrada a tothom. Als
més experts no tant, perquè salta
qualsevol mena de privadesa (a
l’estil més Facebook).
Facebook Home és una capa
damunt el sistema operatiu de
Google, que funciona idènticament
que la capa d’Android, però
amb el segell de Facebook. Per
tant, centrant la línia de temps,
fotografies, xats i missatges a la

pantalla principal i les aplicacions
que instal·lem del Google Play en
un segon pla, amagant totalment el
sistema operatiu lliure de Google.
HTC First, com vau poder saber
gràcies a VilaWeb, és el primer
terminal de la companyia amb el
seu ‘launcher’, Facebook Home,
i l’ajuda en el maquinari de la
companyia d’HTC. Han presentat
un terminal de 4,3 polzades,
càmera de 5 megapíxels, doble
processador, 1 GB de memòria
RAM i 16 GB d’espai intern, amb la
tecnologia NFC (tan present en el
darrer Mobile World Congress de
Barcelona). Un terminal que per a
alguns no és gaire potent, però que
a molts usuaris de Facebook Phone
ja els farà el fet.
En resum, Facebook ha disparat
sense por a la porta de Google amb
el seu sistema lliure, l’ha modificat
completament per adaptar a la
perfecció el seu Facebook Home en
molts terminals d’alta gamma (com
deia Enric Llonch, per assegurar-se
el rendiment de l’aplicació) i, tenint
com té una xarxa social tan activa,
s’assegura la tirada d’una manera o
una altra.

Des d’Appledroid no volem dir res
fins que no hàgim provat Facebook
Home (perquè arribarà al Galaxy
Note 2 i Galaxy SIII) i, és clar,
volem encoratjar tothom a provarlo. Tant si en rebem bones opinions
com si no, segurament en tindrem
moltes i podrem definir més bé
l’aplicació i el terminal de Facebook
i HTC. Una cosa sí que és clara:
Facebook ha fet el cop d’estat
que Samsung no s’havia atrevit a
pronunciar en veu alta en l’última
presentació del Galaxy SIV sense
anomenar Android i preparant
Tizen (el seu sistema operatiu) amb
compatibilitat amb Google Play.
Ara sí que sí: Google ha de marcar
el pas o s’escaparan amb el seu cor
pertot arreu.

8

VilaWeb
Opinió setembre 2012 número 10

VilaWeb
VilaWebabril
maig2013
2012número
número17
9

9

Quim Torra, advocat, editor i escriptor

Núria Cadenes

El ‘Visca Catalunya lliure!’ de Carrasco i

Passats vint anys, els assassins de Guillem Agulló

Formiguera, a Burgos, fa setanta-cinc anys

no han aconseguit d’assassinar les seves idees

Un dels nacionalistes catalans
amb més procediments i consells
de guerra per la seva actuació
política a favor de Catalunya; un
líder polític que exigia claredat de
doctrina, i que deia les mateixes
coses a Barcelona que a Madrid;
l’únic parlamentari català que en
la discussió de l’Estatut va negarse a acceptar-hi cap mena de
retallada, amb l’argument que el
poble de Catalunya ja havia parlat;
un catalanista que, al Congrés de
Diputats, va dir que considerava
un ‘honor contarme entre los
nacionalistas de Cataluña más
extremistas’; l’home que quan va
redactar el seu ‘Diari de presó’, la
primera vegada que va visitar el
penal de Burgos, l’any 1923, va
escriure: ‘De tot cor demano a Déu
que accepti el sacrifici d’aquest dia
i d’aquesta nit, els més pesarosos,
sens dubte, del meu captiveri,
i vulgui permetre que siguin
profitosos per a la independència
de Catalunya, el meu suprem ideal
d’aquest món’; el català, en fi, que,
davant l’escamot d’afusellament,
a les 7 del matí del 9 d’abril de
1938, avui fa setanta-cinc anys,
serenament i amb els ulls sense
embenar, va cridar les paraules

Tornar a llegir ‘La mort de Guillem’
m’ha fet tornar a plorar. La primera
vegada ja em va causar aquest
sentiment de dol i de ràbia. Vint
anys després, la ràbia continua. Els
assassins de Guillem Agulló ens van
fer perdre la innocència a un parell
de generacions, ens van fer topar
amb la crua realitat.

que duia gravades al cor: ‘Visca
Catalunya lliure!’
Hem estat a Burgos, aquest
cap de setmana, per fer-li un
petit homenatge. De fet no era
pas Òmnium que homenatjava
Carrasco, sinó que Òmnium
se sentia honorat de poder
acompanyar la família i els seus
amics en aquells moments. El fred
ens calava fins als ossos. El dia era
gris, entelat, de color de lleganya.
Però només així era possible de
retrocedir setanta-cinc anys en
el temps i poder fer-se càrrec
dels tretze mesos de presó de
Carrasco abans de l’afusellament,
l’angoixa, el patiment, el fred, la
desesperança, la solitud, els somnis
que s’anaven esvaint d’aquell
retrobament anhelat amb la dona
i els vuit fills, la guerra avançant,
imparable. Burgos era el cor de
la bèstia, el quarter general del
franquisme, l’ou de la serp. Calia
ser a Burgos i trepitjar aquelles
pedres i sentir el pes de les botes
militars, els cants feixistes, les
mans dretes alçades. Calia ser a
Burgos i fer l’esforç de veure la
presó en blanc i negre, les reixes
mal il·luminades, els dipòsits de

l’aigua regalimant. Vam arribarnos a prop del riu, als afores de
la presó, amb la família Martí
Carrasco, i em van ensenyar
un talús que casava amb les
descripcions dels testimonis del seu
afusellament. Calia ser-hi, sí, per
imaginar-se allà mateix l’escena
d’un Carrasco vestit modestament
–ell, sempre tan elegant–, amb les
sabatetes de la seva filla d’un any
a la butxaca i el crucifix a l’altra
mà, a l’alba d’aquell dia gèlid de
Dissabte de Passió.
Allà, en aquell silenci dels camps de
Castella, t’esclata amb tota la força
el seu crit, ‘Visca Catalunya lliure!’.
I t’adones, íntimament, de què
porta un home, en el darrer instant
de la seva vida, a cridar per la
llibertat de la seva pàtria. Per això
és un crit que ressonarà sempre,
que ens interpel·larà sempre i que
ens farà avançar sempre. I per
això avui som molts els qui ens
aixequem cridant ‘Visca Catalunya
lliure!’. Sentim arribar una nova
hora, la seva, la nostra, l’hora de
tots els catalans.

La generació d’en Guillem era una
generació de joves valencians que
reprenia allò que no havia resolt
l’anomenada transició. Era una
generació que volia superar les
nafres obertes i recuperar els drets
del País Valencià, sense complexos.
Reivindicar un País Valencià que ha
sofert una incomoditat permanent
en l’encaix amb Espanya.
Fou en aquell moment que també
es va gestar el grup Obrint Pas,
que dedicà a Guillem Agulló la
cançó ‘No estàs sol’. Joves que
començaven a mostrar el malestar
i protestaven. És això, que van
voler tallar de cop els qui van
cometre l’assassinat de Guillem
Agulló. I aquest fet horrorós és una
ignomínia, fins ara mateix.

Llegir l’article complert
Jo vaig assistir al judici, que és

de les coses més fortes que he
viscut a la vida, per la manera com
van presentar la víctima, com un
assassí. Fins i tot es van inventar
una ‘testigo X’, que ningú no va
poder saber qui era perquè deia
que se sentia amenaçada pels
amics d’en Guillem, i va declarar
sense que la veiessin. Quina
pantomima més ignominiosa! I
en tot moment van voler amagar
que l’assassinat es tractava d’un
fet polític (perquè en Guillem era
un Maulet, i ells uns feixistes), i ho
van fer passar per una mera baralla
de joves. I això que, després de
matar-lo, de clavar-li el ganivet
al cor, es van posar a cantar el
‘Cara al sol’! Uns assassins que se
sabia que estaven en grupuscles
feixistes, vinculacions que han
mantingut.
Sento ràbia per l’assassinat i
sento ràbia per la impunitat i la
protecció de la policia que reben
aquestes trames feixistes al País
Valencià. Sense oblidar el paper
ignominiós que va fer-hi el diari Las
Provincias, que també va participar
en l’invent de presentar en Guillem
com un assassí. Els periodistes
de Las Provincias es van posar de
la manera més barroera al servei

dels feixistes per criminalitzar la
víctima. I la família d’en Guillem,
que a més a més de tot allò que
van arribar a passar, van haver
d’aguantar una pancarta davant de
casa seva que deia ‘Guillem jódete’.
Tot això no s’oblida, no ho oblidem.
Per això és tan important la
reedició del llibre de Jaume Fuster
‘La mort de Guillem’, perquè cal
continuar explicant als més joves
i a tothom què va passar i què li
van fer.
Passats vint anys, el record d’en
Guillem Agulló és ben viu. Els
seus assassins no han aconseguit
assassinar les seves idees. I si
aleshores Obrint Pas tocava per a
cent cinquanta persones, ara ja són
milers que canten ‘No estàs sol’.
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Marta Rojals, escriptora

Pere Cardús, periodista

Si és que hi ha cases d’algú

Un manual de vida
independentista

Això que fan aquests etarres nazis
d’anar a cridar a les cases de la
gent de pau és molt lleig. Tu surts
de treballar –perquè tu sí que tens
feina–, arribes a casa –perquè tu
sí que tens casa–, i l’última cosa
que necessites és trobar-te quatre
desgraciats protestant perquè no
tenen ni l’una cosa ni l’altra. I, pel
que sembla, tampoc no deuen tenir
ni gat per pentinar.

Però, és clar, què han de saber
quatre morts de gana del control
dels diferencials en les emissions
de deute o del compliment del
dèficit públic? Que potser hi van
ells, a negociar amb la Merkel?
Ah, no són tan valents? Aquests
només saben atemorir i amenaçar
el polític indefens al petit feu de
casa seva, que amb prou feines
si té una alarma del Prosegur.
Colla de desagraïts. Si no fos per
nosaltres no podrien treure ni vint
euros del caixer per a l’entrepà,
perquè els bancs haurien fet fallida.
Ah, quedar-vos sense caixers
automàtics ja no us fa tanta gràcia,
oi?

‘Primer descobreix què vols ser;
després fes allò que hagis de fer’,
deia el filòsof grec Epictet. I això
fem. Hem decidit que volem ser un
estat i ara l’anem construint. Res
a dir. Acomplim el consell d’Epictet
sense manies. Però, a banda
aquesta recomanació, el filòsof grec
ens en va deixar unes quantes més
per a una vida de felicitat i èxit que
penso que els independentistes
també ens les podem aplicar. A
mitjan anys noranta, es va editar
en anglès un recull de reflexions
d’Epictet titulat ‘Un manual per
a viure’ (en català fou titulat ‘Un
manual de vida’). Si us sembla bé,
en podem repassar unes quantes:

Per tot això, que et vinguin a
explicar la vida davant de casa és
pur nazisme i no es pot tolerar. Si
et tenen mania, quan vinguin les
eleccions que no et votin i en paus.
Que no som en una democràcia?
Temps enrere ningú no els va
impedir que recollissin totes les
firmes que van voler per a la seva
ILP, i fins i tot van poder portar-la
al congrés, i encara els vam donar
el seu minut de glòria (...)

‘Saber què pots controlar i
què no.’ Ser conscient de les
limitacions pròpies és un exercici
molt saludable que evita errors
de càlcul. En el camí cap a l’estat
propi trobem dificultats que ens
semblen impossibles de resoldre.
Potser és que simplement no les
podem resoldre. La independència
no és pas la perfecció i no tot
podrà ser com si dibuixéssim sobre
un full blanc. Seria bo de no de
perdre el temps lluitant per segons
quins objectius i ser eficients en

Després es queixen que els
denuncies a la policia i a
Intereconomía. Que potser els
agradaria, a ells, que els anessin
a escridassar a la porta de la seua
propietat? Ah, tens raó, que no
tenen propietat. Doncs és igual,
els agradaria, que els anessin a
escridassar a la porta de l’hotel?
Ah, que no... Bé, tant se val,
els agradaria que els anessin a
escridassar, així, en general? Oi que
no? I és clar que no, perquè els
crits molesten i les males cares fan
por, i ja no cal dir-ho si són d’amics
de l’ETA.
Si només et vinguessin a amenaçar
a tu, rai. És que també intimiden
la teua parella, els teus fills, el
gos, que encara en tenen menys

culpa. Quin pare se sentiria tranquil
sabent que els seus xiquets, quan
arriben d’escola, per entrar a casa
han de baixar del cotxe perquè uns
kaleborroques se t’han instal·lat
davant el pas del garatge? A la
nit tenen malsons, mare, pare, he
somiat que un desnonat entrava
pel quarto de la planxa, i els has
de posar a dormir a l’habitació de
darrere, la del jardí, perquè s’ha
demostrat que les tensions a la
llar afecten el rendiment escolar i
poden deixar traumatitzats tota la
vida.
A més a més: què t’han de venir
a explicar, de què fan o deixen de
fer els bancs, justament a tu, que
hi tractes cada dia? Que es pensen
que vius en una bombolla? Com
si tot això que criden no sortís
a la premsa que et resumeix la
secretària quan arribes al despatx.
Com si no ho diguessin a les ràdios
que et sintonitza el xofer. I a la
televisió que veus una estona al
llit, per agafar el son després d’un
dia intens dedicat als problemes
reals d’aquest país, els que afecten
tothom i no uns quants que es
pensen que el món gira al voltant
del seu melic.

Llegir l’article complert

la gestió del temps i els recursos
independentistes.
‘Ocupa’t dels afers propis.’ Tal
com s’ha dit manta vegada
parlant de futbol, en el moviment
independentista molta gent es
veu amb cor de fer d’entrenador.
Vull dir que hom sap de tot i té
idees sobre com s’haurien de fer
les coses. Aniria bé que ciutadans,
entitats, mitjans de comunicació,
partits i empreses ens dediquéssim
a fer allò que és competència
nostra i a fer-ho tan bé com
sabéssim. La responsabilitat de
cada independentista és fer allò
que sap fer de la millor manera que
pugui. Epictet també deia: ‘Crea el
teu propi mèrit.’
‘Reconeix les meres aparences.’ Així
com és bo de saber les limitacions
pròpies, també és imprescindible
de percebre les dels altres,
especialment quan tenen forma
d’engany. Ja ho diem sovint: les
aparences enganyen. I no ens
podem permetre de caure en gaires
paranys, perquè la crisi és forta i
tenim pressa.

11

‘Cal que vegem les coses tal com
són veritablement.’ Hem de fer
un esforç per a dilucidar amb
precisió en quina realitat vivim.
Tenim pressa i per això no hauríem
de cometre gaires errors. Sense
una anàlisi acurada de la realitat,
podem pensar que ja ho tenim
tot guanyat i trobar-nos amb una
sorpresa molt desagradable el dia
D. Tinguem sempre present que els
nostres adversaris no es quedaran
mai plegats de braços.
‘Conforma els teus desigs i
expectatives a la realitat.’ Algunes
veus del moviment independentista
volen fer dues coses: atènyer
la independència i canviar la
societat girant-la com un mitjó.
És un plantejament legítim i tan
vàlid com el dels qui no volen que
canviï res. Però si volem guanyar
una batalla amb els efectius que
tenim, val més no encarar-se a dos
exèrcits alhora. I, sobretot, que
la rereguarda no sigui com la del
1936-1939. La independència no
la faran els revolucionaris, sinó tot
el país.
Llegir l’article complert
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El cinema perd

Bigas
Luna

Xavier montanyà, periodista

L’anarquisme,
fet diferencial català
‘Aquests reaccionaris que
s’autoanomenen catalanistes el
que més temen és el redreçament
nacional de Catalunya. En cas
que Catalunya no restés sotmesa,
com que saben que Catalunya no
és un poble mesell, ni tan sols
no intenten deslligar la política
catalana de l’espanyola. [...]
És falsa la catalanitat dels qui
dirigeixen la Lliga Regionalista. I
és que aquesta gent avantposa els
seus interessos de classe, és a dir,
els interessos del capitalisme, a tot
altre interès o ideologia. [...] En
canvi, a nosaltres, els treballadors,
com que amb una Catalunya
independent no hi perdríem res,
ans al contrari, hi guanyaríem molt,
la independència de la nostra terra
no ens fa por.’ Són paraules del Noi
del Sucre, pronunciades a l’Ateneo
de Madrid, el 1919.
La cita apareix en dos llibres,
tot just editats, que acabo de
llegir amb entusiasme: ‘CNT.
La força obrera de Catalunya’,
de Ferran Aisa (Editorial Base),
i ‘L’anarquisme, fet diferencial
català’, de Xavier Díez (Virus
Editorial), del qual manllevo
el títol per a aquest article. El
primer és la crònica històrica
de la confederació, del 1910 al

1939, amena i ben fonamentada,
entre la gran historia i la petita:
la dels barris, les famílies. Aisa
rescata del silenci molts noms i
fets de militants i activistes que,
si no, restarien enterrats en l’oblit.
Moltes accions del vell moviment
anarco-sindicalista tenen avui,
a Catalunya i al País Valencià o
les Illes, un significat especial:
reverberen situacions, actituds,
formes de revolta i de protesta.
Molt bona, per exemple, entre mil,
la referència a un comentari de
Joan Manent, batlle de Badalona
i secretari de Joan Peiró. Als anys
vint, quan els detenien, l’insult
preferit dels policies espanyols era
‘gossos catalans’. A la República, la
policia de la Generalitat els titllava
de ‘murcians de la Torrassa’ o
‘xusma’.
És un treball impecable que
recorda, per exemple, que els
Fets de Maig del 37 van servir
per a esclafar la revolució, però
també per a imposar el poder de
l’estat sobre una Catalunya que
havia assolit un grau molt elevat
d’independència.
‘L’anarquisme, fet diferencial
català’, de Xavier Diez, se subtitula
‘Influència i llegat de l’anarquisme

en la història i la societat catalana
contemporània’. És un assaig molt
interessant que, tot resseguint el
fil històric rebel dels catalans en el
curs dels segles, trenca els tòpics
de la historiografia dominant,
conservadora o marxista, i subratlla
la importància cabdal dels corrents
llibertaris i anarco-sindicalistes a
Catalunya i als Països Catalans.
Dels remences i els segadors
fins als nous moviments socials
actuals, hi ha una pervivència del
vell esperit de rebel·lia. No és pas
casual que Catalunya fos la primera
nació europea que reeixí a abolir
legalment el feudalisme.
Segons Xavier Diez, una minoria
poderosa, aliada amb l’estat
espanyol, ha fet tots els possibles
per esborrar de la història el món
llibertari català. Però, ‘malgrat
aquest procés d’invisibilització,
el pòsit es pot percebre en bona
part de les pràctiques, creences
i actituds de la societat catalana.
[...] Renunciar a aquesta herència
és presentar la dimissió com a
poble’.
En definitiva, crec, l’anarquisme no
reneix, perquè no s’havia mort.
Llegir article complert

El director de cinema Josep Joan Bigas Luna,
conegut artísticament com a Bigas Luna,
autor de films com ‘La teta i la lluna’, ‘Jamón,
Jamón’ i ‘Las edades de Lulú’, s’ha mort a
l’edat de 67 anys.
L’últim projecte en què treballava era
l’adaptació al cinema del ‘Mecanoscrit del
Segon Origen’, de Manuel de Pedrolo. Nascut
a Barcelona el 1946, Bigas Luna vivia a Virgil,
a la Riera de Gaià (Tarragonès). Bigas Luna
ha estat un dels directors més prolífics i
reconeguts del cinema del país.
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Margaret

Thatcher
L’ex-primera ministra britànica
Margaret Thatcher s’ha mort avui
per causa d’un infart cerebral,
segons que ha informat el seu
portaveu, Lord Bell. ‘Amb una gran
tristesa, Mark i Carol Thatcher
han anunciat que la seva mare, la
baronesa Thatcher, ha traspassat
pacíficament aquest matí després
d’un infart cerebral’, ha declarat el
portaveu.
Coneguda com ‘la Dama de Ferro’,
va ser amb Ronald Reagan el gran
referent del retorn de la dreta
al poder. Fou la primera dona
en ocupar el càrrec de primera
ministra al Regne Unit, on hi va
governar entre el 1979 i el 1990.

Pare de

Guillem Agulló
‘L’assassí del meu fill, el vull ben viu perquè patesca’
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Forcades
i Oliveres

promouen un manifest
‘per un procés constituent a Catalunya’

VilaWeb
VilaWebabril
maig2013
2012número
número17
9

17

Joxan

Lizarribar
Martxel·lo Otamendi recorda
el president de Berria Taldea,
mort aquest mes d’abril
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Alexander

Polli

El vídeo de l’home que
travessava volant la roca
Foradada de Montserrat

Celler de

Can Roca
millor restaurant del món
segons ‘Restaurant magazine’
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Les primeres empreses començen
a donar servei d’accés telefònic
a internet: AOL, Compuserve,
Prodigy

El mateix mes, l’Ajuntament de
Barcelona entra a la xarxa amb
l’adreça www.bcn.bcnet.ajbarna.
es

NetScape Inc. comença a cotitzar
a la Borsa de Nova York.

Tres alumnes de tretze anys (Joan
Carpena, Josep Maria Corominas i
Eduard Serra) i un mestre (Ramon
Barlam) de l’Escola Joventut
de Callús elaboren i pengen la
primera pàgina web de l’escola
pública.

Apareixen formats com el GIF
animat (imatges), el Midi (música)
i el Real Audio (so en directe), i
triomfen els motors de cerca com
Altavista, el primer multilingüe,
aparegut el 15 de desembre.
El registre de dominis deixa de ser
gratuït.

15.05
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Sabies que?
La web de l’escola
Joventut (llavors
allotjada a www.pangea.
org/joventut) és una
de les primeres webs
no institucionals ni
comercials. El Consell
d’Europa i la Universitat
Autònoma de Barcelona
van guardonar els autors

Primeres emissions de ràdio per
internet les vint-i-quatre hores.

i els van atorgar un
accèssit als prestigiosos

1995
Internet simplement era una gran desconeguda. Les
primeres empreses que oferien connexió van aparèixer
aquest any. Tot era nou, una novetat que en cap cas
prefigurava allò que la xarxa, finalment, ha arribat a ser.

premis Möbius

01.03

La Infopista és un
dels primers directoris
d’abast local del món.

Al març, el diari Avui es converteix
en el primer diari de l’estat
espanyol a tenir web. Al maig, s’hi
afegeix el Periódico. Tot seguit, la
majoria de mitjans de comunicació
creen les seves webs, com ara
TV3, al juny, amb l’adreça www.
servicom.es/TV3

01.04
A l’abril, mil dos-cents centres
públics d’ensenyament primari
i secundari de Catalunya es
connecten a internet.

El 15 de maig, Vicent Partal i
Assumpció Maresma posen en
marxa VilaWeb, aleshores amb
el nom de la Infopista. S’hi
accedia amb l’adreça http://www.
demon.co.uk/pma/pma1 És el
primer directori de recursos en
català a internet, anomenat
inicialment The Catalan Highway.
Joan Subirats en fa el disseny. Al
novembre ja aplega cinc-centes
webs en català.

01.07
L’1 de juliol neix la llibreria
Amazon.com, la primera que ven
exclusivament per internet. I el 4

La majoria de webs en
català d’aquell moment
eren fetes per catalans
que vivien a l’estranger.
El primer anunciant va
ser Edicions 62, llavors
a www.demon.co.uk/
pma/Ed62, a través
d’acords d’intercanvi.
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de setembre apareix el servei de
subhastes eBay.

05.07
El 5 de juliol es funda l’Asociación
de Usuarios de Internet (AUI).

10.07

Internet arran de les eleccions
al Parlament de Catalunya. Els
lectors poden enviar missatges
electrònics als polítics perquè els
contestin. La Infopista publica les
respostes i Lluís Reales fa una
columna a la Vanguardia resumint
les aportacions més interessants.
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Sabies que?
Per traslladar les
preguntes dels lectors
als polítics, VilaWeb

Es crea la primera xarxa
ciutadana, Tinet, a l’octubre a
Tarragona, que comença a oferir
accés a les comarques del sud del
Principat Notícia relacionada.

enviava un motorista

Caixa Catalunya és la primera
entitat bancària dels Països
Catalans a disposar de web.

PSC tenien aleshores

Alfons Cornella comença a fer
Extra-Net! per ajudar a entendre
la xarxa, sobretot als empresaris.

amb disquets amb els
missatges als partits
perquè només CiU i el
correu electrònic.

La primera edició de
la revista Web, al
novembre, va exhaurir
en quatre dies els

El 10 de juliol es crea el capítol
català de la Internet Society
(ISOC-CAT), que al desembre crea
un banc de dades amb totes les
webs de Catalunya.
Microsoft s’interessa per la
xarxa i el 24 d’agost presenta
el navegador Internet Explorer,
que s’inclou per defecte amb el
Windows 95.

trenta mil exemplars
i van haver de fer-ne
una segona edició de
Catalunya Ràdio estrena
un programa especialitzat,
l’Internauta, conduït per Jordi
Vendrell fins que es va morir, el
2001. Vicent Partal hi comença de
col·laborador.

01.09
Al setembre, la Borsa de
Barcelona, juntament amb la de
Madrid, esdevé la primera borsa
europea a connectar-se a internet.

01.10
A l’octubre, la Infopista i la
Vanguardia van obrir la Plaça

01.12

quinze mil més. La
revista, creada pel Grup
Godó, va desaparèixer
el novembre de 1999
per donar lloc a Web
Business, que va durar
fins al 2001. L’èxit

Al desembre, Telefónica crea
Infovía, el primer servei d’accés a
la xarxa a preu de trucada local.

d’aquesta mena de

També al desembre es crea La
Red, després anomenada Noticias
Intercom, un informatiu electrònic
sobre què passa a la xarxa.

defunció total.

publicacions va anar
decaient fins a la

1996
La xarxa va rebre els primers atacs. La Decency Act de
Bill Clinton volia controlar-ne els continguts i va acabar
causant una autèntica revolta mundial, fruit de la qual
seria la celebració de les 24 Hores-Un dia a la Infopista.
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de Catalunya.
Comença a funcionar el primer
servidor d’informació d’Andorra.
Luis Ángel Fernández-Hermana
crea En.red.ando, revista de
reflexió i anàlisi sobre l’impacte
d’internet.

Irromp el correu instanti o xat.

L’Institut Català de Tecnologia
crea ICTnet, servei en línia de
tecnologia.

es fan les primeres passes per
a crear el Grup de Periodistes
Digitals (GPD).

26.04

01.07

31.12

El 26 i 27 d’abril, Callús (Bages)
va celebrar les I Jornades
d’Educació i Telecomunicació.

L’1 de juliol neix el cercador ¡Olé!,
inspirat en Yahoo! a la Fundació
Catalana per a la Recerca. Un dels
treballadors, Pep Vallès, compra la
web anys després i més endavant
es converteix en el portal Terra.

15.05

US Robotics crea el mòdem de 56
Kbits/s.
La guerra entre els dos
navegadors principals, Netscape i
Internet Explorer, per conquerir el
mercat comporta noves versions.

Aquell dia moltes pàgines
apareixien en negre en senyal de
dol.

Neix LleidaNet, la xarxa cívica
de les comarques occidentals del
Principat.

08.02

El 15 de maig, La Infopista, amb
més de mil cinc-centes webs
indexades, es transforma en
VilaWeb.

01.06

11.01

04.07
El 4 de juliol, Dia de la
Independència dels Estats Units,
neix el servei de correu gratuït
Hotmail.

Al setembre, VilaWeb, el
Periódico i COM Ràdio promouen
les primeres entrevistes amb
personatges públics a través del
xat. El primer entrevistat és el
llavors cap d’ERC, Àngel Colom.
L’1 de juny, Jordi Adell, professor
de la UJI, crea el directori Dónde.

01.01

03.06

Al gener, la Universitat de
Barcelona s’uneix a la xarxa i
completa la xarxa d’universitats

El 8 de febrer, la Infopista fa la
primera edició de les 24 hores
a internet, concebudes com la
festa anual dels internautes en
llengua catalana. Es fa coincidir
amb la inauguració de l’Exposició
Universal Internet 1996 i amb
la jornada de protesta mundial
contra la Communications
Decency Act del govern dels EUA,
una llei de censura d’internet.

El 3 de juny, el Parlament de
Catalunya aprova una resolució
sobre la creació d’un domini propi
i diferenciat per als servidors
d’internet a Catalunya, el .ct.
L’Ajuntament de Barcelona és
la primera institució pública i
Convergència i Unió el primer
partit polític a diposar de web.

Sabies que?
El canvi de nom de la
Infopista per VilaWeb
va ser motivat per una
denúncia d’Acesa, que
tenia registrat Infopista
per al servei de ràdio
en carretera i per la
semblança amb Infovía,

01.09

Al gener es crea l’empresa editora
de VilaWeb, Partal, Maresma i
Associats.

25

L’escriptor Jaume Fuster, president
de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC), impulsa
la web de l’associació, inicialment
allotjada al servidor partal.com.

El 31 de desembre es clou
l’Internet World Exposition, una
exposició universal a internet
amb la xarxa de protagonista. El
pavelló espanyol, en què participa
VilaWeb i el Cafè Internet de la
Gran Via de Barcelona, el coordina
Josep Saldaña.

el servei d’accés a
internet de Telefónica.

La Universitat Oberta
de Catalunya, amb
Gabriel Ferrater de
rector, és pionera a
impartir ensenyament
universitari
exclusivament per
internet.

¡Olé! prohibia les webs
en català. Això va

01.11

motivar una protesta

Al novembre, el capítol català de
la Internet Society (ISOC-CAT)
promou el I Congrés d’Internet
a Catalunya. En el marc del III
Congrés de Periodistes Catalans

Catalunya en tractar-

del Parlament de
se d’una pàgina feta
per un organisme
de la Generalitat de
Catalunya.
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respecte a la resta d’entitats, la
Caixa comença a oferir serveis
a través d’internet, a l’adreça
http://147.83.242.5

27

Sabies que?
El 28 de maig la policia

07.06
Agafen força les campanyes per
reclamar més bona connexió
(“Timofónica”) i que s’estengui el
cable al territori.
El 7 de febrer se celebra la festa
de les 24 hores a VilaWeb.
Un grup de professors, el grup
de treball cooperatiu del Casal
del Mestre de Granollers, posa en
marxa PatiNet, un espai telèmatic
per a alumnes i professors.

1997

El 7 de juny es posa en marxa
Edulist, una xarxa impulsada
per Víctor Feliu per intercanviar
experiències educatives entre
docents.

deté els ciberpirates
Maki i Angeloso en
un bar del carrer
del Consell de Cent
Barcelona, l’Infobar, i
els tanca la web. Entre

01.07
Al juliol, Callús (Bages) acull la IV
Conferència Internacional de la
xarxa iEARN, amb la participació
de més de quatre-centes persones
provinents de quaranta països.

les pàgines que oferien
es destacava ‘Jamón
y vino’ en què Fer13
oferia des de “cracks”
de programes (vino) fins
a fotografies de dones

Es gesta Softcatalà, entitat no
lucrativa que tradueix programari
al català.

despullades (jamón).

01.06

L’empresa Menta, Cable
i Televisió de Catalunya,
obté la llicència per
explotar a tot Catalunya
el servei de televisió per
cable i es compromet

VilaWeb va fundar les edicions locals. La xarxa deixava de ser vista com una cosa global, planetària i poc
adequada als usos de proximitat. Era un pas decisiu per
a arrelar-la entre els usuaris.

a desplegar una xarxa
de fibra òptica a tot el
territori, que no es va

01.09
Al juny, VilaWeb estableix les
primeres edicions locals.
Al juny, i amb molt de retard

Al setembre arrenca al Bages
la xarxa educativa Lacenet.
Promoguda per professionals de
l’ensenyament, hi participen la

arribar a concretar.
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majoria dels centres educatius del Bages i d’algunes
altres comarques, que elaboren projectes comuns
usant internet.

08.09
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El professor Lluís de Yzaguirre impulsa la campanya
‘Indexem en català’ i una estratègia de cerca
catalanitzada per a motors com AltaVista.

17.12

Coincidint amb la Diada de Meritxell, el 8 de
setembre, el Diari d’Andorra, principal capçalera
andorrana, entra a internet i, juntament amb
VilaWeb, crea VilaWeb Andorra.
El programa L’Internauta, de Catalunya Ràdio, es
comença a escoltar a la carta per internet. L’emissora
comença a emetre les vint-i-quatre hores en directe
per internet.
Nadal Batle tradueix, amb la col·laboraci de Nina Moll,
‘Viure en digital’ de Nicholas Negroponte, el primer
llibre que explora l’impacte de la tecnologia digital al
món.

01.11
Al novembre, la Fundació Catalana per la Recerca
crea Nominàlia, empresa catalana per gestionar el
registre de dominis.

El 17 de desembre Jorn Barger fa servir per primera
vegada la paraula weblog, després coneguda per blog
(bloc en català).

1998
Google va revolucionar la xarxa aquest any. Tant, que
avui no sabem gairebé ni recordar com era cercar
informació abans de la seva aparició. El gegant californià
va apagar la resta de cercadors, que esdevindrien poc
útils en molt poc temps.
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Es crea espontàniament el
llenguatge del xat, un llenguatge
que simplifica la manera d’escriure
algunes de les paraules més
usuals i s’ajuda d’uns quants
recursos gràfics, com ara
emoticons.
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de navegadors).

primer sistema d’accés a internet
de banda ampla del país. Usuaris
de Menta s’agrupen sota el nom
de Maduixa per denunciar les
mancances dels serveis oferts.

01.05

Es crea Democràciaweb, impulsada
per la Fundació Jaume Bofill.

08.02
El diumenge 8 de febrer del 1998
VilaWeb convoca per tercer any
la celebració de les 24 Hores a
Internet.
Comença a tenir èxit el comerç
electrònic.
El Departament de Comerç Nordamericà (US DoC) subscriu el 25
de novembre un contracte amb
la ICANN (empresa d’internet per
a noms i números associats) per
establir el procés per al pas de
DNS de l’estat a mans privades.

01.03
Al març neix a Noruega el tercer
navegador, Opera, amb molta
menys necessitat de memòria
que no els dos pioners, Netscape i
Explorer.
Demanden Microsoft per posició
dominant (deté el 80% del mercat

Al maig, el Campus Nord de
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) acull el Congrés
Internacional de la Publicació
Electrònica.
Els ajuntaments catalans creen
Localret, un consorci per ajudar a
desenvolupar infrastructures i fer
que les noves tecnologies arribin
al ciutadà.

L’Ajuntament de Barcelona
recupera la capçalera històrica del
Diari de Barcelona (desapareguda
el 1993 després de dos-cents anys
de publicació ininterrumpuda] i la
converteix en una web d’actualitat
de la ciutat.

01.10

Les primeres webcams catalanes
comencen a emetre en directe.
VilaWeb Arenys emet en Real
Audio la festa major.

01.09
Al setembre neix el cercador
Google. La primera oficina és un
garatge de Califòrnia.
Al setembre, Menta, Cable i
Televisió de Catalunya, llança el

A l’octubre, VilaWeb reforça el
directori Nosaltres.com, que
continua essent el directori de
referència dels Països Catalans,
amb deu mil webs indexades.
Vicent Partal dirigeix el primer
postgrau de Periodisme digital a la
Universitat Ramon Llull.

Sabies que?
VilaWeb va ser un dels quatre mitjans

Un article al diari Avui del 13 de juny

convidats el 1998 al Congrés de la Federació

parla del possible origen català de

Mundial de Periodistes, que es va fer a Recife

l’arrova (@), coneguda els primers anys

(el Brasil), per explicar la seva experiència.

als Països Catalans com a ensaïmada.

1999
Aquest any va arribar l’ADSL. Per primera vegada deixàvem de ‘connectar-nos’ per passar a estar sempre
connectats. La bombolla de les puntcom s’apuntava ja
en l’horitzó i tacava la imatge, fins aleshores idíl·lica,       
d’internet.
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S’inaugura el primer banc
totalment per internet, el First
Internet Bank of Indiana.

Netscape introdueix l’RSS 0.9
per nodrir d’informació diversos
canals.

L’estudiant Shawn Falling s’inventa
Napster, un sistema d’intercanvi
de fitxers basat en la tecnologia
P2P (‘peer to peer’). Introdueix la
pirateria a la xarxa.

Arran de les protestes contra la
cimera de l’Organització Mundial
del Comerç, tinguda a Seattle,
neix Indymedia.org (Centre
de Mitjans Independents), una
xarxa de mitjans independents
i alternatius. Té cinc portals als
Països Catalans: Alacant, Andorra,
Barcelona, Castelló i València.

08.02
El 8 de febrer se celebren les
24 hores de VilaWeb amb la
publicació de la primera enquesta
sobre el perfil dels internautes
catalanoparlants , un reportatge
fotogràfic sobre ‘Un dia a la vida
de VilaWeb’i una trobada amb
50 alcaldes i regidors dels Països
Catalans a través d’un xat, per
a debatre sobre la importància
d’Internet per als municipis.

la Salle Societat i Tecnologia
per reconèixer empreses de
tecnologia i innovadors.

Sabies que?

Els proveïdors Drac Telemàtic,
Ibernet, ICTnet, Intercom,
Internet Valencia, Minorisa,
Readysoft i la UOC comencen a
oferir connexió via ADSL.

Els escriptors comencen a fer
les seves webs al servidor de
l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana (AELC).

La revista Wired es va

Tanca el directori ‘¿Dónde?
Directorio Online de España’
després de tres anys i amb més
de cinquanta mil webs indexades.

05.10
El 5 de novembre VilaWeb posa
en marxa el primer servei amb
tecnologia WAP (internet per a
mòbils) creat al nostre país i el
primer en una llengua romànica.
Un jove estudiant suec s’inventa
un sistema que permet fer
dominis amb el .ct: http2//
vilaweb.ct. Però l’invent funciona
poc temps.

Telefónica llança la connexió
telefònica a internet per ADSL.
Ono (Cableeuropa), que també
ofereix trucades locals, i
Retevisión comencen a introduir
el cable de fibra òptica i l’accés
a la xarxa internet deslligat de la
xarxa telefònica.

Al juliol Nominalia es converteix
en la segona empresa europea
registradora de dominis.
A partir de la unió de les
diputacions de Girona, Lleida i
Tarragona,Carles Puigdemont,
que en fou director, promou
Intra-ACN, l’Agència Catalana
de Notícies, que dóna servei de
notícies a moltes webs i mitjans,
sobretot locals.
L’Escola d’Enginyeria i Arquitectura
la Salle institueix els Premis

fer ressò de la capella
virtual que l’empresa
Antaviana, de les Borges

01.09
Al setembre se celebra a Girona
la fira Interc@t, la fira d’internet
en català, organitzada per GRN
i Giroweb, que rep més de tres
mil visitants i ofereix connexió
gratuïta al llarg de trenta-quatre
hores ininterrompudament. Des
de la fira, els visitants accedeixen
a prop de seixanta-set mil webs.
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La Generalitat de Catalunya i
France Telecom creen l’operador
de telecomunicacions Al-pi.

Comencen les primeres festes
d’internet a Arenys de Mar i
Gràcia.

Telefónica, empresa dirigida per
Juan Villalonga, compra Olé a Pep
Vallès en una operació confusa
i juntament amb Infovia es
converteix en Terra, en l’operació
més emblemàtica de l’especulació
financera d’internet al sud
d’Europa

S’arriba als dos milions de dominis
d’internet.

Alfons Cornella engega la
campanya 3000ya.com per
reclamar a Telefónica i Retevisión
una tarifa plana autèntica.

01.07

19.03

Del 19 al 21 de març, fruit d’una
iniciativa de la Comissió Europea,
se celebra la primera Festa
d’Internet a Europa.

VilaWeb
VilaWebabril
maig2013
2012número
número17
9

El professor de dret internacional
Amadeu Abril, col·laborador de
Nominalia, és elegit membre de la
Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN).
Al final d’any s’aprova la creació
del districte tecnològic 22@
del Poblenou, a Barcelona,
per instal·lar-hi empreses
tecnològiques.

Blanques, va dedicar a
Santa Tecla, proposada
més tard com a patrona
d’internet. Segons la
revista, ‘Santa Tecla
és una figura religiosa
important a Catalunya,
on diuen que resol
problemes d’ordinadors.’
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L’índex tecnològic Nasdaq va assolir un màxim de 5.048 el març del 2000 que reflecteix
el punt culminant de la bombolla de les puntcom.
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10.01
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Sabies que?

El 10 de gener AOL (America
Online) compra Time Warner per
162.000 milions de dòlars.

08.02
Per la festa de les 24 hores a
VilaWeb, el 8 de febrer, es fa
un acte presencial obert a tot el
públic, al Palau de la Virreina de
Barcelona, ‘Navegació en colla’.
Al llarg de la jornada es va fer
una navegació compartida, on
personatges coneguts navegaven
en companyia de col·lectius
diversos i s’explicaven les seues
experiècies a la xarxa, des del xat.

2000
La crisi de les empreses puntcom canvia de la nit al matí
el panorama d’internet. Grans operacions especulatives
cauen en picat i sembla, per un moment només, que
liquidaran la xarxa. La recuperació durarà anys.

La WWW supera els mil milions de
pàgines.
S’agreuja la crisi de les empreses.
com, començada el 1997, creix
l’escepticisme sobre internet
entre els mitjans de comunicació
tradicionals, que comencen a
pensar a cobrar pels continguts
que ofereixen a la xarxa.
Es crea l’entitat Multilingual
Internet Names Consortium
(MINC) per poder enregistrar
dominis amb accents i en alfabets
que no siguin el llatí.
Alfons Cornella reconverteix
Extra!Net en Infonomia, un portal
d’informació especialitzada sobre
gestió empresarial en entorns
digitals.
Ono comença a donar servei
d’accés a televisió per cable i
videoconferència des del mateix
televisor. Els operadors de cable
ofereixen tarifa plana.

08.02
El 8 de febrer, VilaWeb inaugura
la Biblioteca Virtual Jaume
Fuster coincidint amb les 24
hores d’Internet, dedicades a la
literatura.
Al febrer VilaWeb rep el
premi Ciutat de Barcelona de
Periodisme.
VilaWeb crea l’edició per a
aparells Palm o PDA.
VilaWeb Mòbils Fa el seguiment de
les eleccions del 12 de març.

01.03
Al març es fan manifestacions
per reclamar una autèntica tarifa
plana.
El 25 de març es funda
l’Associació d’Ensenyants
d’Informàtica de Catalunya.
Es crea Aulamèdia, amb articles i
recursos didàctics sobre educació
en comunicació.
L’Open Directory Project cinc mil
webs en català.

08.06
El 8 de juny VilaWeb celebra el
cinquè aniversari, ja amb noranta

Tarragona és la primera
ciutat del món amb un
carrer dedicat a internet.
L’inaugura el 22 de maig
Vinton Cerf, considerat
el pare d’internet. Així
mateix, la Universitat
Rovira i Virgili el nomena
doctor honoris causa.
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edicions locals, algunes de les
quals a l’estranger, i torna a
penjar la pàgina de la Infopista.
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Nominàlia i Latinia.com posen
en marxa un servei per reservar
dominis a través del mòbil, via
sms.

01.07
Al juliol Giron@.com es converteix
en el primer portal a donar accés
gratuït a internet.
El 8 de setembre Eresmas compra
Telépolis.

Sabies que?
Un australià, Dog
Seagle, es va canviar

01.09
Al setembre VilaWeb obté la
primera edició del Premi Nacional
d’Internet.

16.11

el nom i el cognom per
Oxford University en
un intent d’evitar que li
prenguessin el domini
Oxford-University.
com, reclamat per la
universitat anglesa.

La secretaria de la
Societat de la Informació
de la Generalitat
La Generalitat Valenciana posa en
marxa el programa Infovilleamb
una prova pilot a Villena. Es ven
com la primera intranet urbana.
Apareixen els portals XTVL.org i
COMEmissores.com, que ofereixen
una nova eina a les televisions i
ràdios locals catalanes amb un
sistema automàtic de publicació
de notícies i peces audiovisuals.

concedeix al novembre
El 16 de novembre, coincidint amb
un canvi de maqueta, VilaWeb
anuncia un acord estratègic amb
l’empresa editora del diari El Punt
per incorporar els continguts del
diari a VilaWeb.
Vilaweb ofereix correu electrònic
gratuït.

el títol de primer poble
digital català Callús, al
Bages, pel seu foment
de les noves tecnologies.
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01.01
Al gener es presenta VilaWeb
Universitats.

15.01

El 15 de gener Jimmy Wales
funda Wikipedia, enciclopèdia de
contingut lliure i col·laboracionista,
és a dir: oberta a la contribució de
tothom.

2001
La Wikipedia comença a funcionar i immediatament
apareix la Viquipèdia en català. És un símptoma més de
que la salut del català a la xarxa esdevindrà una gran
notícia i un cas d’èxit impossible de discutir.

08.02
Les 24 hores del 2001 del 8 de
febrer tenen com a eix el paper
de les biblioteques i la literatura
a Internet, amb el lema ‘La
literatura. També a la Xarxa’.
S’inaugura la Biblioteca virtual
Jaume Fuster i es fa una nova
enquesta per saber el perfil de
l’internauta català.
Apareixen els blocs més populars
de la xarxa.

01.03
Al març comença el projecte català
de Wikipedia, Viquipèdia.
L’entitat instituïda per gestionar
els noms de domini de la xarxa,
la ICANN, arriba a un acord amb
l’empresa VeriSign (abans Network
Solutions) per a cedir els tres
sufixos genèrics .com, .net i .org
Softcatalà i la multinacional Sun
Microsystems, absorvida després
per Oracle, signen un acord de
col·laboració per traduir l’Open
Office 6.0, la versió en codi obert
del popular paquet d’ofimàtica Star
Office

11.09
L’atac de les Torres Bessones de
Nova York i del Pentàgon, l’11-S,
col·lapsa els grans portals de
notícies nord-americans, com
ara CNN, MSNBC, Yahoo News,
ABCNewsi FoxNews.

01.10
A l’octubre s’activa el domini .info.

01.11
La reunió anual de la ICANN,
tinguda al novembre a Califòrnia,

39

es declara preocupada per la
vulnerabilitat d’internet.

17.11

Els diaris comarcals fan el salt
i entren a internet: Diari de
Tarragona, el 9 Nou, i el Punt,
aquest amb el suport de VilaWeb,
el 17 de novembre de 2001.
A final d’any, en plena crisi de
les empreses .com, AT&T tanca
Excite@Home i deixa més d’un
milió de nord-americans sense
internet.

01.12
Al desembre un grup d’internautes
engega una campanya de tramesa
de missatges electrònics a
Microsoft per aconseguir que la
companyia ofereixi una versió en
català del programa de missatgeria
instantània MSN Messenger. S’hi
envien uns quinze mil missatges
en un any.
La versió catalana no arriba fins a
la fí del 2008.

Sabies que?

Els internautes catalans

Internautes nord-americans descontents amb la manera

recursos varis per poder

com la ICANN tria els nous noms de domini obren una web

tenir un domini diferenciat,

de denúncia. S’hi recreen, en una animació en Flash, amb

com ara ct.tt i .ca, propi del

converses sucoses i pensaments dels directius de la ICANN.

Canadà.

proposen i s’inventen
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01.01

Internautes del Berguedà
comencen una protesta perquè
l’ADSL arribi a tot el territori.

01.03

Al gener s’activa el domini .name.

Al març l’Ajuntament de Barcelona
guanya un primer judici per
apropiar-se el domini Barcelona.
com, enregistrat per una empresa
catalana.

La caiguda de Napster fa que
augmenti el nombre de xarxes
P2P (Emule, etc.).

2002
El fenòmen de les xarxes P2P, intencionadament
vinculades sobretot a la descàrrega il·legal de música,
creix fins a límits espectaculars. El Napster despareix
però la seva ombra es multiplica en dotzenes de noves
iniciatives.

Les escoles i Internet són el
tema principal de les 24 hores de
VilaWeb el 8 de febrer. Es posa
en marxa un projecte educatiu
l’activitat principal del qual era
escriure un conte amb l’autor
de literatura infantil i juvenil,
Enric Larreula. Es fa un acte
presencial, al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i
una jornada de portes obertes a la
redacció.

01.02

La polèmica Llei de
Serveis de la Societat de
la Informació i Comerç
Electrònic (LSSI),
aprovada pel govern
del PP, que va entrar en
prohibia els dominis
.es de menys de tres
lletres, norma que el
mateix PP ho infringia

14.03
El 14 de març, quatre mesos més
tard que no als EUA, arriba la
videoconsola Xbox de Microsoft.

amb el domini pp.es

Des de l’agost, Kevin
Barbieux, un nord-

23.04

americà que viu al

El 23 d’abril, per Sant Jordi,
Softcatalà engega una campanya
per reclamar l’ús del programari
lliure a l’administració pública.

un portàtil cedit el

Protesta contra la Llei de Serveis
de la Societat de la Informació
(LSSI).

01.05
Al maig es fusionen Hewlett
Packard i Compaq.
Al febrer, sufragada pels governs
català, balear i andorrà, neix el
Yahoo! català, que és la vint-icinquena edició d’aquest portal.

Sabies que?

vigor el 12 d’octubre,

08.02

01.06
Al juny Microsoft llança, amb
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carrer, actualitza amb
seu bloc, un dels més
populars de la xarxa.
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vuit mesos de retard, el pedaç
per a traduir el sistema operatiu
Windows XP al català.

01.06
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espanyol Gencat.es per Gencat.
net, més genèric, que era
propietat d’un particular.
El domini .ct esdevé protagonista
de la Diada Nacional de Catalunya.

Sabies que?
La BBC britànica
considera una

11.09
A l’octubre es constitueix a
Barcelona l’Agència de Qualitat
d’Internet, l’Iqua.
Al juny VilaWeb publica el llibre
‘Les millors adreces d’Internet.
Guia VilaWeb’.

01.07
L’1 de juliol Assumpció Maresma,
editora de VilaWeb-Partal,
Maresma & Associats, rep un dels
cinc IP d’or que el capítol català de
la Internet Society dóna a pioners
d’internet.

05.07
El 5 de juliol s’activa el portal
de l’Administració Oberta de
Catalunya.
A l’agost el jutge de l’Audiència
Nacional espanyola Baltasar
Garzón decreta la suspensió de les
activitats de Batasuna, i per tant
fa tancar la web Batasuna.org.
Apareix PuntBarra.com, un bloc
co·lectiu fet de notícies i reflexions
aportades pels usuaris.
La CorporacióCatalana de Ràdio
i Televisió(CCRTV) obre els nous
portals informatius Telenoticies.
com i CatalunyaInformacio.com.
La Generalitat de Catalunya
abandona oficialment el domini

01.11
Al novembre la justícia nordamericana aprova els principals
punts de l’acord amistós entre
Microsoft i el govern dels EUA per
a tancar el procés antimonopoli.

12.11

‘declaració
d’independència
simbòlica dins el
ciberespai’ el canvi de
domini de la web de la
Generalitat de Gencat.es
a Gencat.net. Tot amb
tot, el domini Gencat.es
continua funcionant.

Private Media Group,

El 12 de novembre VilaWeb, que
es confirma com el diari en llengua
catalana més llegit a la xarxa, rep
el Premi d’Honor Jaume I, atorgat
per la Fundació Jaume I, després
Fundació Lluís Carulla.

empresa de pornografia

11.12

comprar-li la marca i el

L’11 de desembre la Facultat
de Ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona
commemora el trentè aniversari
de la introducció de la primera
llicenciatura d’informàtica del
nostre país.

situada a Sant Cugat i
única empresa catalana
que cotitza al Nasdaq,
proposa a Napster de
domini.

2003
MySpace i iTunes converteixen el 2003 en l’any de la
música a internet. Al nostre país es commemoren els deu
anys de la creació del primer servidor d’internet, el que
va posar en marxa la Universitat Jaume I de Castelló.
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Valencià neix el Diari Parlem,un
ciberperiòdic iniciativa de la
plataforma cívica Valencianisme.
com, amb aportacions dels
lectors, que va desaparèixer tres
anys després.

01.03

01.09
Al març, VilaWeb i El 9 Esportiu
promouen una campanya a favor
de la selecció catalana d’hoquei
sobre patins.
L’Asociación de Internautas
denuncia que el registre de
dominis .es és el més baix
d’Europa. El motiu: és el domini
més car del món.

08.02
És l’any de la música a internet.
La patronal musical nordamericana denuncia els usuaris
finals per intercanviar fitxers en
xarxes P2P. Myspace, que neix
aquest any, es converteix en la
xarxa social més popular i Apple
crea la botiga iTunes, associada al
reproductor iPod.
Les xarxes sense fils de connexió
wi-fi arrenquen amb força.
Google celebra el cinquè aniversari
com a líder dels cercadors a la
xarxa.
El moviment antiguerra de
l’Irac nord-americà promou
una campanya a través de la
web per demanar la destitució
(impeachment) del president
Georges W. Bush.
Al gener, Le Monde Diplomatique
obre la web en català elaborada
per ATTAC Andorra i al País

Internacional de Periodisme
Digital.

La Vanguardia comença a cobrar
una subscripció de 80 euros
anuals per consultar els articles de
més d’una setmana i la versió en
PDF del diari. El Periódico opta per
fer pagar els articles de més d’una
setmana a 0,50 euros.

Al setembre Jordi Mas, de
Softcatalà, publica un article sobre
la salut del català a internet, en
què es diu que ocupa la vint-itresena posició quant a llengües
més presents a la xarxa.
S’introdueix a Catalunya Ràdio
el programa Dalet Plus, un
sistema de redacció digital que
uneix textos, àudios, agències i
continguts d’internet.

01.11

Barcelona estrena xarxa sense
fils, SenseFilsBCN, per la festa
major al setembre.

22.05
La Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals llança el
primer portal esportiu en català,
elsesports.net, que el 22 de maig
fa la transmissió en directe per
internet de l’arribada a l’Everest
de l’alpinista Sergi Mingote.
A l’estiu té lloc a Vilanova i
la Geltrú el primer Seminari

Òmnium Cultural presenten el
portal Comunitats.info, amb
el suport del Departament de
Benestar de la Generalitat de
Catalunya i l’objectiu de fer
conèixer la nova immigració,
retratar-ne la realitat i explicar
històries personals d’immigrants
que mostrin no sols els problemes
del seu dia a dia, sinó també les
idees i els projectes de les seves
comunitats.

Sabies que?

VilaWeb arriba al centenar
d’edicions locals. Les visites al
diari, en un sol dia, arriben a
60.000.

l’escriptor i filòsof

El Col·legi Oficial
d’Enginyeria en
Informàtica de
Catalunya va presentar
al juliol a la Generalitat
la candidatura de
mallorquí Ramon Llull
com a patró d’internet.
Un any abans, una
revista italiana
proposava fer una
votació per elegir el
patró, entre els quals hi
havia Santa Tecla.

L’Ajuntament de Barcelona perd
un segon judici per quedar-se el
domini barcelona.com, aquesta
vegada davant una empresa nordamericana. Notícia relacionada
Al febrer se celebra la vuitena
i última festa de les 24 hores
de VilaWeb, dedicada a la
commemoració dels deu anys de
la instal·lació del primer servidor
web del país, creat a la Universitat
Jaume I. Es fa un programa
especial de ‘L’Internauta’ i un
col·loqui, organitzat pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya, que
torna a reunir els quatre ponents
que van inaugurar el III Congrés
de Periodistes Catalans, l’any
1996: Antoni Esteve, Luis Ángel
Fernández Hermana, Vicent Partal
i Lluís Reales.
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Al novembre, VilaWeb i el Punt
obren redacció al mateix edifici
del carrer de les Tàpies, 2, al cor
del Raval de Barcelona.
Les eleccions municipals del 16
de novembre se segueixen per
primera vegada en massa per
internet.
Algunes edicions locals de VilaWeb
en fan especials, com ara les
d’Arenys i Castelldefels.
El 24 de novembre, VilaWeb i
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04.02
El 4 de febrer quatre estudiants
nord-americans de la Universitat
de Harvard llancen una xarxa per
a fer amics Facebook, anomenada
llavors ‘The Facebook’. Havia de
trigar quatre anys a tenir versió
en català.
VilaWeb és el principal diari digital
en català i el quart més llegit de
l’estat espanyol, segons l’enquesta
anual d’AIMC-EGM.
Google surt a borsa i ofereix
Gmail, un correu d’una giga.
El navegador Firefox recupera
terreny a l’Internet Explorer de
Microsoft.

2004
L’11 de març al-Qaeda atempta a Madrid, en vespres de
les eleccions espanyoles i desencadena una crisi política sense precedents. L’actitud periodística de VilaWeb,
desmarcant-se de les fonts oficials que acusaven ETA
serà per a molts lectors l’inici d’una llarga relació.

El portal Ask Jeeves compra
Excite.
Als Estats Units els blocs
protagonitzen la campanya
electoral.
Es popularitza el terme ‘web 2.0’,
encunyat el 1999, i també el de
‘mitjà de comunicació social’,
encunyat el mateix any.

Avança el copyleft, amb les
llicències Creative Commons.
L’Oficina de Justificació de la
Difusió obre una nova divisió,
OJDinteractiva, que s’encarrega
de certificar el trànsit d’accés
web dels mitjans de comunicació
electrònics. Amb un nou
sistema de mesura: a partir de
l’etiquetatge de les pàgines web.

A partir del febrer es poden
registrar dominis .com, .org i
.net amb diacrítics (accents,
dièresis...).
Al febrer s’obre el registre
del domini .coop, per a les
cooperatives.
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Sabies que?
Terra va vendre el portal
nord-americà Lycos per
un 1% del preu que
n’havia pagat el 2000.

El Principat d’Andorra
es va situar en el
cinquè lloc dels països
europeus en nombre
d’usuaris d’internet,
només superat per
Suècia, els Països

Al febrer l’Ajuntament de
Barcelona guanya el tercer judici
pel domini Barcelona.com i el
comença a fer servir.

Baixos, la Gran Bretanya

Comença la campanya de
l’Associació PuntCat per demanar
a la ICANN el domini .cat. En
qüestió de poques setmanes
se superen les cinquanta mil
adhesions (notícia relacionada) i
la ICANN promet d’estudiar-lo al
desembre.

Televisió de Catalunya

11.03
L’11 de març, de l’atemptat d’alQaida a Madrid, en va plena la
xarxa, amb rècords d’audiència,
com ara el de VilaWeb: cent
quaranta mil visites en un sol
dia. Internet i mòbils esdevenen
essencials per a informar-se’n.

i Alemanya.

va ser la primera
televisió de l’estat
espanyol a emetre a
través dels telèfons
mòbils de tercera
generació, amb
tecnologia UMTS.
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VilaWeb fa un tractament molt
diferenciat de la resta de mitjans
i en fa dues edicions en pdf.
Vicent Partal i el director de
Berria, Martxelo Otamendi, fan
una reflexió sobre l’experiència
que es publica en forma de llibre:
‘11-M. El periodisme en crisi’ (Ara
Llibres).
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publicarà en format de llibre.
Inaugura els blocs del servei
MésVilaWeb.
Softcatalà i l’Ajuntament de
Barcelona distribueixen Càtix,
una compilació de programari
lliure GNU/Linux que funciona
completament des d’un CD-ROM.

24.06

El periodista Luis Ángel Fernández
Hermana tanca la web En.red.
ando.
La Generalitat Valenciana
institueix Lliurex amb la idea
d’introduir dins el sistema
educatiu les noves tecnologies
de la informació i la comunicació
basades en programari lliure.
Al maig la SGAE denuncia
l’Asociación de Internautas
per haver allotjat continguts
que ciriticaven aquesta entitat
i el cànon digital imposat als
compactes verges.

Per Sant Joan VilaWeb proposa
d’enviar flames virtuals als
governs europeus en protesta per
la discriminació del català. Notícia
destacada

01.07
Al juliol, després de perdre
definitivament el domini
Barcelona.com, l’Ajuntament
de Barcelona anuncia que farà
servir el domini .net, a l’espera de
poder registrar el .cat. Però no el
registra.

El 27 de setembre VilaWeb rep el
Premi Nacional de Periodisme, que
atorga la Generalitat de Catalunya.

30.10
El 30 d’octubre els responsables
de les edicions locals de VilaWeb
es troben a Vic en ocasió de la
Setmana Digital. S’inauguren les
instal·lacions de VilaWeb Vic, que
celebra el cinquè aniversari.

01.11
Al novembre neix Digg, un lloc
web de notícies socials per a
compartir titulars, que obre la
porta a webs com Yahoo! Buzz!,
Reddit, Menéame i a la Tafanera.
Al desembre Televisió de Catalunya
estrena el servei 3 a la carta,
amb la possibilitat de descarregar
vídeos de notícies i reportatges.

13.12

16.06
GoogleCAT llança una campanya
perquè Google enregistri el domini
andorrà Google.ad.

11.09

El 16 de juny, primer centenari
del Bloomsday, Biel Mesquida
escriu un relat en forma de bloc,
‘Homersea’, que després el diari

27.09

L’11 de setembre VilaWeb obté ex
aequo el XV Premi Jaume d’Urgell,
concedit pel Consell Comarcal de
la Noguera.

El 13 de desembre Vicent Partal
guanya el premi Nadal Batle per
una obra sobre periodisme a
internet.

2005
Al 2005 el vídeo va fer la seva espectacular entrada a la
xarxa, sobretpt de la mà de YouTube. A partir d’aleshores, cada vegada més, els continguts audiovisuals esdevenen una de les principals fonts de tràfic a la xarxa.
També neix la primera versió de +VilaWeb.
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24.06

Biel Mesquida (2005), amb el
contingut del bloc al servei d’un
relat en vint-i-quatre hores,
en homenatge al centenari del
‘Bloomsday’.

Nicholas Negroponte, investigador
del MIT, (Institut de Tecnologia
de Massachussetts) i fundador de
la ONG One Laptop per Child (un
portàtil per a cada nen), anuncia
la creació d’un ordinador portàtil
per 100 $ amb la intenció que
sigui assequible per a la majoria
dels nens del món.

01.01

22.05

28.02

El 22 de maig, també per
l’aniversari, es fa públic el llibre
d’estil de VilaWeb, creat per Jem
Cabanes. Es tracta del primer
llibre d’estil d’un cibermitjà que es
publica.

La Xina obre a Beijing, al juliol,
la primera clínica oficialment
autoritzada per a tractar
addiccions provocades per
Internet.
Un any després de l’entrada del
govern tripartit a la Generalitat
de Catalunya, es comencen a
veure els primers passos cap a la
implantació del programari lliure
a l’administració. També anuncien
que promouran el domini .ct i fan
una jornada a Lleida.

06.06
El 6 i 7 de juny, la Institució de
les Lletres Catalanes i VilaWeb
organitzen la trobada ‘El
dietarisme i el nou dietarisme dels
blocs’ a Sant Cugat.

17.06

Ono compra Auna
Telecomunicaciones per més de
dos mil milions d’euros
Una sentència obliga l’Asociación
de Internautas a pagar a l’SGAE
36.000 euros de multa pels insults
que li va fer a través de la web .

11.09
Al gener, la BBC inclou el català
en l’apartat de llengües europees
de la seva web

08.02
El 8 de febrer VilaWeb i el
Departament d’Educació
inauguren el projecte Escoles en
Xarxa en col·laboració amb Escola
Valenciana i Òmnium-Escola
Catalana.
Al febrer es funda YouTube, una
web per mirar i compartir vídeos
(podcasting).

El 28 de febrer VilaWeb, coincidint
amb un canvi tecnològic i de
disseny del diari, posa en marxa
mésVilaWeb, una plataforma
de pagament, que ofereix els
usuaris un servei de traducció
automàtica català-anglès/castellà,
correu electrònic amb corrector
ortogràfic, i un sistema de blocs
integrat al diari.

L’11 de setembre, VilaWeb
publica, en versió digital, ‘The
Spirit of Catalonia’, de Josep
Trueta.
El 17 de juny, VilaWeb organitza,
en el marc de la celebració dels 10
anys del diari, el congrés ‘La web i
el periodisme deu anys més tard’.

28.06
01.05
Al maig, VilaWeb celebra els
10 anys a la Xarxa i publica en
paper el llibre ‘Homersea’, de

El 28 de juny Apple, llença l’iPod
4.9 amb suport per al Podcasting
per penjar o baixar-se àudio i
video a la xarxa.

30.09
El 30 de setembre, VilaWeb fa una
publicació especial en PDF sobre el
nou Estatut.

01.10
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Sabies que?
Hi havia més servidors
web o hosts fora dels
Estats Units d’Amèrica
que dins. La xarxa tenia

A l’octubre, Softcatalà mesura el
nombre de pàgines en català a
través de Google (7.140.000) i veu
que el català se situa en una molt
bona 26a posició.

més de 300 milions de

La xarxa educativa del Bages,
Lacenet rep el Premi Nacional
d’Educació de la Generalitat.

pàgines web indexades

Al novembre, VilaWeb rep el Premi
Innovació i Empresa Digital en la
VII Nit de l’Economia i l’Empresa,
organitzada per la publicació
Dossier Econòmic.

hosts, quasi 60 milions
de dominis actius, més
de 4.000 milions de
per Google i més de 800
milions de navegants.
Televisió de Catalunya
es va veure obligada
a tancar una web

01.12

de compres per les

Al desembre es posa en marxa el
registre del domini .eu, d’Europa.

l’empresa que la va fer

L’Ajuntament de Barcelona
torna a obrir, però parcialment,
el servei de connexió sense fils
(wifi), suspès pel Mercat de
Telecomunicacions l’agost del 2004
per competència deslleial.

protestes arran de que
només la va posar en
espanyol.
El domini .cat és el
primer que la ICANN

16.09

concedeix a una

El 16 de setembre l’Associació
PuntCat anuncia l’aprovació del
domini .cat per part de la ICANN
que s’ajorna degut a la polèmica
per l’aprovació del domini .xxx.
L’Associació es disol per constituirse com a Fundació PuntCat.

També és el primer que

comunitat lingüística.
permet registrar amb
caràcters especials,
com la ç trencada i els
accents.
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03.01
El 3 de gener ja són mil milions
els usuaris d’internet, i hom
preveia que en deu anys els
navegants de la xarxa passarien a
2.000 milions.

01.01

Al gener engega VilaWeb TV, la
primera televisió IP del país.

01.03
Al març el Parlament de Catalunya
aprova una proposició no de llei
instant el govern a adoptar les
mesures necessàries perquè el
govern espanyol promogui el
domini geogràfic .ct.
Al març es posa en marxa Twitter,
un servei de microblocs que
permet als usuaris d’enviar i de
llegir missatges de text d’una
extensió màxima de 140 caràcters,
denominats ‘tweets’ –en català,
‘piulets’.

01.04
13.02

2006
A partir del febrer la llengua i la cultura catalana són
independents a la xarxa, gràcies a l’arrencada del domini
.cat. El mateix any es posa en marxa també twitter, una
xarxa que revolucionarà la forma en la qual adquirim la
informació.

La ICANN concedeix definitivament
el domini .CAT a la comunitat de
llengua catalana. El 13 de febrer
s’activa i es comencen a fer els
primers registres. Al cap de cinc
mesos encara no seran més
de15.000 els dominis .cat.

A l’abril s’activa el registre del
domini .eu. En una setmana
s’enregistra la majoria dels 1,5
milions de dominis particulars.

El 19 de febrer la ciutat de l’Alguer
publica la seva web oficial, també
en català.

Sabies que?
Twitter originalment
s’havia de dir Twittr
(a imitació de Flickr).
El primer missatge va
ser ‘just setting up my
twttr’ (‘configurant-me
el twttr’).

Nova Zelanda (76,3%),
Islàndia (75,9%) i
Suècia (74,9%) eren
els països amb més ús
d’internet, segons la
Internet World Stats.

22.04
El 22 d’abril comencen les
emissions d’iCat fm, la primera
emissora de Catalunya Ràdio
pensada per a ser escoltada per
ràdio i per internet, amb accés a
la carta sobre canals i continguts
musicals.

02.05
19.02
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Del 2 al 17 de maig, en ocasió
del FesInternet, festa d’internet
promoguda per la Generalitat,
es distribueixen CD-Roms amb
programari lliure en català i un
descompte per a registrar un
domini .cat, per 7 euros el primer
any.

Al lloc 30è, hi apareixia
Estònia. Els Estats Units
(205.326.680), la Xina
(111.000.000) i el Japó
(86.300.000) eren els
països amb més usuaris.
L’estat espanyol, amb
17.142.198 usuaris,
ocupava la 14a posició.
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Creixen la xarxa social i les webs
de serveis com Flickr de Yahoo!,
per a dipositar fotos a la web, i
Orkut, per a conèixer gent.

22.05
El 22 de maig VilaWeb fa públic el
seu llibre d’estil.
Al maig la ICANN desestima el
domini XXX.
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a la Fundació Aplicació de Callús.

01.08
A l’agost l’empresa italiana
Register.it, del grup Dada, compra
Nominàlia per més de 5 milions
d’euros.

L’1 de novembre VilaWeb fa un
seguiment especial de les eleccions
al Parlament de Catalunya i
convida quatre blocaires a la
redacció.

Al juny Fes-ho-cat tradueix Skype,
el programa de telefonia i de
missatgeria per internet.

01.12

Andorra instal·la xarxes sense fils
a les places.

Al desembre la llengua catalana
és la novena de l’Open Directory
Project per nombre de webs
indexades, al davant d’idiomes
amb molts més parlants, com el
rus, el xinès o el romanès.

Al juliol, cinc mesos després
d’haver-se obert el registre del
domini .cat, se superen els 15.000
registres.
Al juliol, en el marc de la
conferència internacional de
la xarxa educativa iEARN als
Països Baixos, es tanca el procés
de legalització internacional
de l’entitat i es decideix que el
secretariat internacional (màxim
òrgan representatiu i executiu)
s’estableixi de manera permanent

el .cat va ser www.
domini.cat, llançada al

01.10

01.11

01.07

La primera web amb

desembre.

A l’octubre entra a la xarxa Espais
Escrits. Xarxa de Patrimoni Literari
Català.

01.06

Sabies que?

Webby Awards va
seleccionar els 10
moments clau de la
història d’internet.
Un dels moments
seleccionats era una
notícia del 1998: la de
l’escàndol Lewinsky (la
becària que s’entenia
amb el president nordamericà Bill Clinton),
pregonada per la web
The Drudge Report,
considerada l’origen dels
blocs.

2007
La internet comença a deixar de ser cosa dels ordinadors. La presentació de l’iPhone posa la web en les mans
dels usuaris al mateix temps que altres aparells, fins i
tot els lectors d’eBooks, comencen a ser vistos com una
forma d’entrada a internet.
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24.02
El 24 de febrer Escola Valenciana
homenatja VilaWeb ‘per la
innovació que representa dins
internet i per la defensa de la
llengua i de la cultura del país’.

27.02

12.03
El 12 de març es presenta a Palma
el llibre ‘Periodisme quàntic.
Fent periodisme a Internet.
L’experiència dels primers deu
anys de VilaWeb’. L’obra havia
estat guardonada amb el premi
Nadal Batle el 2004.

09.01
El 9 de gener es presenta la nova
web de VilaWeb TV.

18.01
El 18 de gener el Sundance Film
Festival potencia el vídeo via
internet per difondre el cinema
independent. .
Al gener Google estableix un acord
amb el Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya i cinc
grans biblioteques catalanes per a
escannar-ne el fons bibliogràfic i
posar-lo a disposició lliure.

12.02
El 12 de febrer, durant el congrés
3GSM, que es fa a Barcelona, es
presenta la versió catalana de
l’Adobe Reader (pdf).

El 27 de febrer VilaWeb presenta
al VII Congrés Mundial de Joves
Lectors de Washington el Diari de
l’Escola.

01.03
L’1 de març la UOC fa un debat
sobre el futur del llibre a l’era
digital amb representants
de Google i de la Cambridge
University Press.

02.03
El 2 de març la cadena pública
de televisió britànica, la BBC,
s’alia amb YouTube per emetre
a internet a través del canal You
Tube BBC.

laboratori ciutadà de recerca en
tecnologia.

12.12

Sabies que?
El 9 de febrer l’emissora
per ràdio i per internet
iCat fm estrena, en
proves, les emissions

12.03
El 9 de gener, Steve Jobs, d’Apple,
presenta a la MacWorldExpo
l’iPhone, molt més que no un
telèfon mòbil.

01.10
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El 12 de març es proclama el
veredicte dels premis Bloogies a
les millors webs.

L’1 d’octubre neix l’Edu3.cat, un
nou portal educatiu que reuneix
els materials didàctics produïts per
Televisió de Catalunya, Catalunya
Ràdio i el Departament d’Educació.

16.04

01.11

El 16 d’abril alguns experts en
tecnologia parlen dels canvis als
serveis web a l’Internet Global
Congress de Barcelona.

Al novembre Google entra en
el món dels mòbils presentant
Android, una plataforma de
programari per a telèfons mòbils.

01.06

19.11

Al juny, Apple posa l’iPhone a la
venda als Estats Units.

El 19 de novembre Amazon
presenta el Kindle, un lector de
llibres electrònics revolucionari .

01.07
Al juliol, la Plataforma per la
llengua compra el domini hotmail.
cat i demana que Microsoft faci
una versió en català de Hotmail,
un servei de correu electrònic
gratuït.

23.11

01.09
Al setembre la Fundació i2cat
presenta els resultats del projecte
de recerca Machine.
El 23 de novembre obre a Cornellà
de Llobregat CitiLab, el primer

per a mòbils.
El 12 de desembre s’estrena la
web 3cat24.cat, el nou portal
d’informació contínua de TV3 i de
Catalunya Ràdio.

Al maig, Björk porta el
reactable, un instrument
electrònic català molt

16.12
El 16 de desembre Microsoft
ofereix la versió en català del
Messenger, a través del programa
Windows Live, després de set
anys de campanya dels interautes
catalans.

innovador, als escenaris
de tot el món.

Jove.cat s’estrena el
10 d’octubre ambt una
fotografia diària nova a
la portada.
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Els candidats a les eleccions
presidencials dels Estats Units
d’Amèrica exploren les eines de
la web 2.0, Facebook i Twitter,
durant la campanya electoral.
Segons alguns analistes, Obama
esdevé president gràcies, en bona
part, a internet.
Apareix als Estats Units el primer
‘netbook’, portàtil de petites
dimensions, l’Asus EEE.

01.03
Al març, la plataforma de poesia
d’internet Lyrikline.org incorpora
poetes catalans gràcies a un acord
amb l’Institut Ramon Llull.
Adobe obre una versió gratuïta i
en línia del Photoshop, el principal
programa de retoc fotogràfic.

2008
Barak Obama guanya les eleccions i canvia la història
també d’internet. A través de la xarxa porta a terme
una campanya espectacular que aconsegueix superar
els candidats tradicionals, amb molts més recursos, tot
demostrant el gran poder d’internet.

Al febrer el Mobile World Congress
de Barcelona presenta com
a novetat els telèfons mòbils
proveïts d’Android., plataforma de
Google.

19.02
Des del 19 de febrer la Gran
Enciclopèdia Catalana és d’accés
lliure a internet.

Todoscontraelcanon
havia recollit dos milions
de signatures contra el

el reactable com el
projecte musical més
innovador del 2007.

23.04
El 23 d’abril, per Sant Jordi,
s’estrena ‘Què llegeixes?’, un gran
fòrum de lectura a internet que
forma part del Pla de Foment de la
Lectura.

01.04
01.02

Al gener la plataforma

El MIDEM va triar

Al gener, l’equip de traductors del
grup Fes-Ho-Cat publica una nova
versió del Windows Live Messenger
en català.

Del 25 al 27 de gener es
descabdellen a Granollers les
primeres Jornades de la Catosfera,
aplec de blocaires en català, amb
el designi de fer divulgació dels
blocs.

Sabies que?

cànon digital.

01.01

25.01
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A l’abril Vilaweb, la Regidoria de
Cultura i la Biblioteca P. Fidel Fita
d’Arenys de Mar van organitzar
una exposició-homenatge a Joan
Subirats amb un recull de la seua
obra gràfica i pictòrica, produïda
entre els anys 1980 i 1996.
A finals d’abril, RodaMots arriba als
deu mil subscriptors. ‘Cada dia un
mot’ envia diàriament una paraula
o expressió en català des de 1999.
Surt la versió 1.6 de l’escriptori
web eyeOS, creat per tres joves
d’Olesa de Montserrat.

L’Ajuntament de
Barcelona va rebre
molta oposició per
demanar la creació del
domini .bcn, ja que
podia afeblir el .cat.
Tampoc van aconseguir
que la ICANN fes una
assemblea a la ciutat.

Es va fer un documental
explicant la història del
portal d’intercanvi P2P
Pirate Bay.
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20.06
El 20 de juny Catalunya Ràdio
celebra el 25è aniversari amb
una programació especial i un
acte central al Teatre Nacional de
Catalunya, on una cinquantena de
professionals del grup d’emissores
interpreten un espectacle inspirat
en ‘La guerra dels mons’.
El 20 de juny el PSC debat les
possibilitats de la web 2.0 per a la
política.

Al maig, la festa de la Patum de
Berga comença a emetre cada dia
per internet.

01.06
Al juny, la ICANN canvia la
política de dominis d’internet per
autoritzar-ne de nous.
Al juny Steve Jobs presenta
l’iPhone 3G, que arriba a les
botiges catalanes l’11 de juliol.
La traducció voluntària de
centenars d’usuaris fa possible
que la xarxa social Facebook tingui
versió en català.

Al juny Flog.cat, la comunitat
catalana de Fotolog s’estrena a
la xarxa i aconsegueix la versió
en català d’aquesta xarxa per
compartir fotografies.

televisió per internet, EuroparlTV.
Al setembre, HTC comercialitza
als Estats Units el primer mòbil
amb sistema operatiu Android, de
Google.
Al setembre, el Puntcat assoleix
més de 30.000 dominis registrats
en el tercer aniversari de la
posada en funcionament.
El 10 de setembre, TV3, Televisió
de Catalunya, compleix 25 anys.
Dóna accés gratuït a tot el seu
arxiu de programes per internet.

Consorci per la Normalització
Lingüística i l’Institut Ramon Llull
presenten el portal Parla.cat per
aprendre català.

04.11
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Al novembre, l’Arxiu Nacional de
Catalunya publica més de cinc mil
documents a internet.

Sabies que?

01.12

Un bloc en català

Al desembre, internet supera
la premsa escrita com a font
informativa als Estats Units.

intervenció d’Steve Jobs

va informar de la
al Macworld Conference.

01.12
VilaWeb publica en pdf un resum
dels fets més destacats de l’any.

Google va convocar un
concurs d’aplicacions per
a mòbils amb Android
dotat amb deu milions
de dolars en premis.

01.07
Es va crear un motor

Al juliol, Vicent Partal és guardonat
amb el Miquelet d’Honor 2008.

de cerca contra el canvi
climàtic, Ecocho, que

11.07

planta dos arbres per
cada mil cerques.

L’11 de juliol es posa a la venda
l’iPhone i s’exhaureix en poques
hores.
Al juliol es posen els diaris oficials
de la Generalitat republicana, a
internet.
Les vendes de discos cauen un
38% però s’escolta i es produeix
més música que mai, segons
l’Anuari de la Música i l’Espectacle
dels Països Catalans.

17.09
El 17 de setembre el parlament
europeu presenta el seu canal de

Al setembre apareix Google
Chrome, el nou navegador de
Google, que es pot descarregar
gratuïtament en una quarantena
d’idiomes, incloent-hi el català.

El 4 de novembre, VilaWeb rep el
Premi Atlàntida del Gremi d’Editors
de Catalunya.
La xarxa esdevé un instrument per
a seguir les eleccions dels EUA.

La Xina va censurar
parcialment l’accés a
internet als periodistes
que cobrien els Jocs

03.10

Olímpics de Beijing.

El 3 d’octubre Softcatalà fa deu
anys.
A l’octubre, Google.cat obté el
Premi Nacional d’Internet.
La Generalitat de Catalunya, el

La revista Wired va
recuperar el ‘mico del
WWW’.
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És l’any dels llibres electrònics.
Spotify esdevé l’última revolució
de la música a la xarxa.
Obama esdevé el primer president
2.0.
Apareix Lunascape, un navegador
híbrid.

la seva web i deixa de poder
consultar-se a través de VilaWeb.
Al febrer Facebook rectifica les
condicions del servei per la por de
milers d’internautes que temien
que pogués utilitzar lliurement les
seves dades personals.

20.02

01.01
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Sabies que?
Una empresa nordamericana, The Printed
Blog, imprimeix diaris
amb material de blocs.
La Comissió Europea va
tornar a acusar Microsoft
d’atemptar contra la
competència.
El 24 de febrer el servei

2009
El referèndum d’Arenys de Munt obre una nova etapa
política al nostre país, que té precisament en la xarxa
una de les explicacions necessàries. La força i la varietat
del sobiranisme 2.0 canviaran la cara al país en molt poc
temps.

El 20 de febrer el servei de correu
de Hotmail incorpora el català.

Al gener Barcelona acull el Search
Congress Barcelona per millorar la
posició de les webs als cercadors.

01.02

01.03

milions d’usuaris.
El Tíbet continuava

Al març, Softcatalà critica
el premi a la Promoció de la
Realitat Plurilingüe atorgat per la
Generalitat a Microsoft. Notíci

independència, també a

01.04

Al febrer, el diari El Punt obre

i va deixar sense correu

Al març, Google Translate també
tradueix documents.

A finals de març, la Generalitat
de Catalunya obre un compte de
Twitter.

Al febrer se superen els 35.000
dominis .cat inscrits a la Fundació
puntCAT, que compleix el tercer
aniversari.

de correu Gmail va caure

A l’abril, la xarxa d’editors
independents Edi.cat, integrada
per Angle, Bromera i Cossetània,
presenta els primers llibres digitals
en català.
A l’abril, Microsoft ofereix la versió

reclamant la
internet, cinquanta anys
després de la fugida del
Dalai Lama a l’Índia.
Voluntaris dels EUA
vigilen la frontera amb
Mèxic per internet.
El xat Omegle.com posa
en contacte aleatori dos
internautes desconeguts.
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catalana de l’Internet Explorer 8,
un mes després del llançament del
programa.
El navegador Opera fa quinze
anys.
Es comencen a vendre els mòbils
amb Android.
Les diverses versions generen una
guerra de navegadors.
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12.05
El 12 de maig VilaWeb i Berria
publiquen en català i èuscar
l’especial sobre la final de la Copa
del Rei de futbol entre el Barça i
l’Athletic (pdf), que es va distribuir
en paper a Barcelona i València,
així com encartat dins el diari
basc.

27.05

El 24 d’abril Vicent Partal rep
el Premi Joan Coromines a la
trajectòria periodística (premi
El demà) de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua
Catalana (CAL).

01.05
Al juny, Edi.cat publica ‘Llibreta de
Pequín’ de Vicent Partal , el primer
llibre del país que es publica
únicament en versió per a ebook.
Al juny, l’iPhone 3GS arriba a les
botigues.

01.06
Al juny els llibres de la Biblioteca
de Catalunya i de l’Ateneu
Barcelonès entren a Google Books.

Al juliol una campanya anima a
anomenar caragol l’arrova.
Al juliol Google Books estrena
versió en català.
Al juliol, l’Ajuntament de Barcelona
obre la xarxa pública i gratuïta
d’accés a internet Barcelona WiFi.

L’ús d’internet creix mentre que
el dels altres mitjans cau o es
manté, segons el Baròmetre de la
comunicació i la cultura.
La UE pensa en una llicència
unificada de copyright per a
internet.

El 26 d’octubre Yahoo! tanca
el servei d’allotjament de webs
GeoCities.

A primers de setembre, internet fa
quaranta anys.

01.09
Al setembre, VilaWeb publica
Vullvotar.cat per a donar suport a
la consulta per la independència
d’Arenys de Munt del 13 de
setembre i les que l’han seguida.

01.07

06.05

El 6 de maig Amazon presenta un
Kindle més gran per a llegir diaris i
llibres de text.

26.10

El 27 de maig VilaWeb fa una
portada especial, que permet
l’opinió via Twitter dels lectors,
en ocasió de la victòria del FC
Barcelona a la final de la Lliga de
Campions.
La blocosfera felicita el Barça pel
triplet.
Es popularitza veure el futbol
a través de diverses webs que
transmeten cadenes de televisió
d’altres països.

Yahoo! i Microsoft s’alien contra
Google amb el cercador Bing.
Les vivències d’un blocaire, Pere
Meroño, durant les eleccions
al Parlament de Catalunya es
publiquen en llibre.
Al juliol es fan festes de
benvinguda del Firefox 3.5.

01.09
L’1 de setembre el portal de
subhastes eBay anuncia que es
ven Skype.

22.09
El 22 de setembre es fa el
segon OneWebDay, un dia per
a reflexionar sobre l’impacte
d’internet.

01.10
A l’octubre, Yahoo! elimina la
versió en català del portal, que va
rebre ajudes importants per a la
seva creació, el febrer de 2002.
El navegador Netscape, celebra
quinze anys.
Segons una enquesta de l’estat
espanyol, Catalunya té un 62,7%
de les llars connectades a internet.

22.10
El 22 d’octubre Microsoft llança el
Windows 7.

29.10
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Sabies que?
Fotopèdia recull
fotografies en forma
d’enciclopèdia a la

El 29 d’octubre es commemoren
quaranta anys de la primera
connexió a internet.

xarxa.

La bombolla puntcom celebra deu
anys.

explica les mentides

La web Mashable
més grosses i divertides

20.11

difoses per la xarxa.

El 20 de novembre Google
presenta el sistema operatiu
Chrome OS.

La 13a Campus Party de
València, amb més de
sis mil participants, va

24.11
El 24 de novembre, VilaWeb
estrena maqueta i redacció al
carrer Ferlandina de Barcelona.

29.11

incorporar per primera
vegada una versió en
català a la seva web.
El Baròmetre de l’ús del
català a internet de juliol

El 29 de novembre la xarxa
independent Indymedia celebra
deu anys.

de 2009 assenyalava

01.12

català des del 2002.

Al desembre, els internautes
es rebel·len contra el projecte
de llei de tancar webs sense la
intervenció d’un jutge.

Els seguidors de Michael

que hi havia prop d’un
17% més de webs en

Jackson ballen a
internet amb ‘Ethernal
Moonwalk’.
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01.01
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Formentera estrena wi-fi a tota
l’illa gràcies a Wi-Fi Formentera.

Sabies que?

En l’estudi anual d’AIMC,
Navegantes en la red, VilaWeb
torna a ser el mitjà d’internet
català més llegit.

Una web permet de llegir
les cartes de Vincent van
Gogh.

El Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació obre el
cercador Eureca!, un mitjà per a
facilitar la difusió del patrimoni
digital de Catalunya.
Al gener arriba la versió 2.0
d’eyeOS.

2010
Wikileaks difòn milers i milers de documents classificats, provocant una tempesta política i periodística sense
cap precedent. Molts estats inicien una campanya per a
desarticular aquesta organització, usant tots els mètodes
al seu abast.

Les universitats catalanes obren
el banc de materials i recursos
digitals cooperatiu MDX (Materials
Docents en Xarxa).

12.03
El 12 de març s’estrena el canal
VilaWeb Gastronomia. Carme
Ruscalleda li dóna la benvinguda.

de televisió d’internet.

Al març ‘The New York Times’
obre el consell de redacció als
internautes.

Consum multa Movistar

Una sentència absol una web que
publicava enllaços P2P.
Google desafia la censura xinesa.
El vídeo entra a la Wikipedia amb
la campanya Open Video Alliance.
El 19 de març el consell de
ministres espanyol aprova la llei
que permet de tancar webs.

Amazon posa a la venda la segona
versió de Kindle, el DX.

A final de març Barcelona és el
centre d’un seguit de protestes
contra la ‘llei Sinde’ amb iniciatives
com la (D’) Evolution Summit.

El 27 de gener Steve Jobs torna
per presentar l’iPad d’Apple.

01.02
Al febrer Vicent Partal participa
en la Fira Expolangues, on fa un
discurs sobre l’impacte d’internet
en la llengua catalana.
Al febrer Youtube, la nova
televisió, celebra el cinquè
aniversari.

Clicker ofereix la graella

04.2010
El 3 d’abril es posa a la venda
l’iPad als Estats Units.
Google, IBM, Apple i Microsoft
són les primeres marques més
valuoses de l’any –d’una llista de
cent–, segons el dossier BrandZ.

L’Agència Catalana de
amb 43.500 euros per
publicitat enganyosa i
clàusules abusives.
De l’1 al 5 de febrer cinc
periodistes francesos
es van tancar en una
casa rural amb Twitter
i Facebook com a única
font d’informació per
saber si podien treballar
sense els mitjans
tradicionals.
Molta gent va seguir la
sèrie ‘Lost’ per internet,
en particular el darrer
capítol.
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concerts, entrevistes i actuacions
musicals a l’espai VilaWeb.
Spotify introdueix dues noves
versions, una de gratuïta i una de
pagament.

21.05
El 21 de maig el director de
VilaWeb inaugura les sessions del
congrés de l’European Journalism
Center a la seu de la UNESCO de
París.
identificar webs gallegues.
L’Institut Ramon Llull estrena les
emissions del canal Llull TV.
La Xarxa Digital Catalana activa
Social.cat, el portal dels serveis
socials de Catalunya.

El 21 de maig Eduard Punset
presenta el portal de Ciència
i Tecnologia de la Universitat
d’Alacant.
El 28 de maig es posa a la venda
l’iPad al nostre país.

06.2010

08.2010
Amb Gmail ja es poden fer
trucades per internet.

09.2010
Catalunya Ràdio tanca el programa
de ràdio l’Internauta, que es
converteix en un podcast que
es publica el dimarts a VilaWeb.
L’iTunes el destaca com un nou
podcast.
Comença la fal·lera d’enregistrar
‘lipdubs’. Se n’enregistra un en 3D
a Porrera.
L’11 de setembre neix el diari
digital de l’esport català, lajornada.
cat.
Youtube brinda emissions en
directe des de YouTube Live.

El 7 de juny Steve Jobs presenta
l’iPhone 4.

17.05
El 17 de maig s’obre el canal
VilaWeb Música, amb informació
sobre novetats discogràfiques i

07.2010
El 24 de juliol, el diari digital
gallec Vieiros tanca per dificultats
econòmiques.

Noves acusacions de manca de
privacitat contra Facebook.

09.11

Vic bat un rècord mundial de
participació en el ‘lipdub’ per la
independència.

11.2010

06.11
El 6 de novembre VilaWeb rep el
Premi Pompeu Fabra 2010 en la
categoria de comunicació i noves
tecnologies, per haver convertit la

del cas pel Diari de l’Escola.
Google estrena botiga electrònica
de llibres, el Google eBook Store.
El 21 de desembre la web del
congrés espanyol és atacada per
detractors de la ‘llei Sinde’, el
col·lectiu Anonymous.
El 25 de desembre fa vint anys
de la primera prova reeixida de
la web.

Internet Movie Database (IMDb),
el banc de dades de cinema,
celebra els vint anys.

01.10
L’1 d’octubre Mar Iglesias
presenta a la Universitat d’Alacant
la primera tesi doctoral sobre
VilaWeb: ‘Un model de periodisme
per a la xarxa: el cas de VilaWeb’.

llengua catalana una llengua d’ús
habitual en l’espai comunicatiu. El
premi és atorgat per la Secretaria
de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

La sentència europea referent al
cànon digital, que condemna el
govern espanyol perquè en fa una
aplicació indiscriminada, satisfà
els perjudicats.

El 5 de novembre el Departament
de Cultura i la CCMA signen un
conveni de col·laboració amb
el Consell General d’Aran per
a implantar una plataforma de
televisió aranesa, i occitana,
via internet. La CCMA hi presta
assessoria tècnica i continguts
doblats.

Al juny la Viquipèdia arriba als
250.000 articles.

L’agència de notícies nordamericana ProPublica s’emporta
el primer Pulitzer de periodisme
digital.

S’estrena ‘The Social Network’, un
film sobre l’origen i el fundador de
Facebook.

Un estudi de la firma d’antivirus
McAfee situa el domini .cat entre
els més segurs.

Al juny Apple incorpora el català
al nou sistema operatiu iOS4
d’iPhone, iPad i iPod Touch.

El servei TV3alacarta arriba als
televisors que poden connectarse a internet, a les videoconsoles
i a dispositius mòbils com l’iPad i
l’iPhone.

Google ensenya com serà Google
TV.

El 9 de novembre VilaWeb celebra
els quinze anys amb una gran
festa a la redacció. Poques hores
abans VilaWeb havia reunit els
pioners de la internet catalana.
Facebook adopta el correu
electrònic i la missatgeria.
Brussel·les obre una investigació
sobre Google per possible abús de
posició dominant.

12.2010
Arran de la filtració de milers de
documents de la diplomàcia dels
EUA per Wikileaks la Interpol
emet una ordre de detenció de
Julian Assange, per presumptes
abusos sexuals comesos a Suècia.
Julian Assange és arrestat a
primers de desembre. Es fan
concentracions pertot arreu
demanant-ne l’alliberament, que
s’esdevé el 17 de desembre.
Notícia relacionada. Seguiment
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08.01

05.02

Manifestacions a Barcelona, Palma
i València per l’alliberament del
fundador de Wikileaks, Julian
Assange. Convocades per Free
Wikileaks, també protesten contra
la llei Sinde.

Barcelona, seu del primer festival
de ‘crowdfunding’.

14.01
Joan-Lluís Lluís, director de
VilaWeb per un dia. L’escriptor
va sembrar roselles a VilaWeb,
en senyal de revolta contra la
dictadura de la rapidesa

2011
El tancament de TV3 al País Valencià va desencadenar
una onada de protestes en les quals per primer vegada
twitter va jugar un paper fonamental amb el hahstag
#sensesenyal. VilaWeb i altres mitjans van optar per
tancar les seves webs durant 24 hores com a forma de
protesta

Ferran Soriano, president de
Spanair fou el vuitè protagonista
de ‘Quinze directors per un dia’,
amb què VilaWeb celebra el quinzè
aniversari.

28.01
El dissenyador i dibuixant América
Sánchez, autor de la maqueta de
VilaWeb i director convidat, va
canviar la presentació del diari.

02.02
Google Art Project: Google obre la
porta de disset grans museus.

03.02
Twitter: informació o safareig? El
director convidat Queco Novell
s’estrena a Twitter amb dubtes
sobre els usos d’aquesta xarxa
Neix The Daily, el primer diari per
a iPad.
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Sabies que?
El govern alemany va

10.02
Matthew Tree, director de VilaWeb
per un dia.
Labutxaca publica el llibre ‘L’efecte
Facebook’, del periodista nordamericà David Kirkpatrick

11.02

voler multar l’ús de
Google Analytics
La xarxa catalana de
Twitter es va omplir
al febrer de garrotins
digitals (#garrotweet)

Nokia i Microsoft s’alien per
combatre Apple i Google en el
terreny del mòbil.

L’espai VilaWeb és,

Polèmica per la subtitulació del
Windows en valencià

instrumental electrònic

regularment, l’escenari
d’actuacions sense
d’alguns dels grups de

16.02

primera plana

El director general de Twitter, Dick
Costolo, anuncia en una piulada
a Albert Cuesta que es traduirà al
català.

Al Tall obre un debat

El WICCAC celebra el desè
aniversari amb una conferència
sobre la situació de la llengua a
internet.

Camps’

17.02
Passejant pel Mobile World
Congress.
Biel Mesquida director convidat de
VilaWeb

a Twitter amb la nova
cançó ‘Romanç contra
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09.03
L’aplicació de VilaWeb, ara per als
mòbils amb Android.

10.03

Els blocs de VilaWeb celebren
7 anys sobresortint per l’abast
territorial i per l’heterogeneïtat
temàtica.

Joan Coscubiela tanca el cicle
‘Quinze directors per un dia’.

Segons el dossier anual d’AIMCEGM, VilaWeb és el primer diari
digital en català.

La Viquipèdia celebra deu anys
d’articles.

LG fa aturar la importació de PS3 a
la Unió Europea.

03.03
Albert Serra, director convidat
de VilaWeb. Va ser el tretzè
protagonista de ‘Quinze directors
per un dia’.

08.03

19.03

23.03
El Col·legi de Periodistes anuncia
un acord entre Vilaró, l’Ajuntament
i VilaWeb.

29.03
El jutge del cas Vilaró absol
VilaWeb.

02.04
Pensant internet el 1971. Mor un
dels pares d’internet, Paul Baran,
amb vuitanta-quatre anys.

13.04
Teresa Forcades, directora
convidada de VilaWeb. Va procurar
que el diari fugís de ‘la lògica de
l’hàmster que sembla que domini
la societat’.

Twitter.

11.05
Internet, solidària amb Acció
Cultural del País Valencià. Uns
quants mitjans de comunicació
publiquen un editorial conjunt
cridant els internautes perquè
ajudin a pagar les multes per TV3

02.06
El ‘smart world’ es mostra al
BDigital Global Congress.

27.06
7 Wonders i Qwirkle, millors jocs
de taula de l’any segons els premis
Spiel des Jahres, els anomenats
‘Oscar dels jocs’.
Es posa en marxa +VilaWeb
Editorial relacionada El futur de
la premsa en l’era post diaris de
paper

22.08

12.10

Homenatge 2.0 a Enric Valor. A
blocs, Facebook i Twitter, avui
es commemora el centenari del
filòleg.

Entra en funcionament el núvol
d’Apple, iCloud, que permet
emmagatzemar fins a 5Gb en
documents.

12.09

13.10

Durant l’Onze de Setembre
VilaWeb TV va fer una emissió en
directe, de mig matí al vespre, des
de la Mostra d’Entitats.

13.09
L’Internauta torna avui, també a
tres ràdios locals.

05.10

Una avaria deixa milions dusuaris
de Blackberry sense connexió
durant diversos dies.
Èxit a Twitter de la campanya
#durandiputatdesde1979.

02.12

El nou iPhone 4S és set vegades
més ràpid i amb vídeo d’alta
definició.

Inaugurada la botiga de Productes
de la Terra i VilaWeb

06.10

16.12

17.12

23.04

15.08

Sant Jordi, també a la xarxa.
Les vivències de la diada i les
recomanacions de llibre omplen

Google compra Motorola per poder
fabricar dispositius propis

S’ha mort Steve Jobs, l’home que
ha revolucionat la informàtica, la
cultura i la comunicació.

07.10
El Canal 33 estrena el documental
‘Una llengua que camina’,
coproduït per VilaWeb i TV3

històrics d’internet
El govern brasiler

els atacs informàtics

Es mor Vicenç Badenes, un dels
pioners d’internet.

VilaWeb publica la primera edició
de la revista mensual

Hi ha Mo(nu)ments

‘hackers’ per a superar

El català desapareix de Google
Maps.

L’escriptori web eyeOS s’actualitza
amb la versió 2.4, que funciona
també amb aparells mòbils.

Sabies que?

va demanar ajut als

27.07

29.07

73

Google reconeix l’error en la
traducció de topònims catalans i es
compromet a arreglar-ho.

El blocaire de +VilaWeb
Marc Belzunces fa un
mapa de les llengües
segons Twitter
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Primer tast del sistema operatiu de
Mac en català.

18.01

04.03
Mòbil-U explora la interacció
entre els mòbils, la societat i la
creativitat.
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Sabies que?
La xarxa es va indundar
amb #FabraVolemTV3

04.04
Google amplia el seu museu virtual

Google i Wikipedia, al davant de
la protesta contra el SOPA, el
projecte de llei que proposa que
el govern dels EUA pugui blocar
webs que permetin de descarregar
obres amb drets d’autor, prohibirhi la publicitat i impedir-ne el
finançament

2012
La gran manifestació de l’11 de setembre va canviar per
complet la política catalana. Aquesta erupció volcànica de
l’independentisme no s’explicaria, però, sense el treball
d’any de molta gent, que va trobar en internet el canal
perfecte per a arribar als ciutadans.

06.02
BitTorrent vol revolucionar
l’streaming. Notícia relacionada

10.02

important de delegacions

L’arquitectura tecnològica es
converteix en art per a acostar
l’espai i la Terra a l’IVAM

l’ONU

23.04
Google posa en marxa la
competència de Dropbox

Nokia i Mozilla primeres estrelles
del World Mobile Congress

quatre anys que ja no es
publica impresa
Hi va haver una nova

01.05
TV3 tanca les emissions per
satèl·lit.

confusió a Twitter sobre
la mort de Fidel Castro
Els indígenes de

Android i iPhone, enemics 2.0

Barcelona, capital de la mobilitat

ministerials després de

Enciclopèdia.cat fa

VilaWeb convida a participar en
el 50è aniversari de l’eixida de
‘Nosaltres els valencians’ de Joan
Fuster.

El MWC estrena ‘La casa
connectada’, una llar on la
mobilitat envaeix tots els racons

Congress és l’aplec més

08.04

11.05

27.02

El Mobile World

l’Amazonia es coordinen
via Skype per lluitar
contra els nous
embassaments

12.05

Els vídeos del

Blocaires d’arreu celebren
l’escriptora mallorquina Xesca
Ensenyat a Búger.

xarxa

#novullpagar omplen la

Facebook censura una

25.06
Google posa en marxa el portal
Endangered Languages Project,

foto del ferit a l’ull
per bala de goma dels
mossos
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24.10

Neix Nexus 7, la pissarreta de
Google.

Sabies que?
El moviment iniciat
a les xarxes socials

La primera pàgina web de la
història, conservada al CERN

#Novullpagar forma part
de l’agenda política

19.08
L’aplicació catalana uWhisp guanya
un dels Oscar de la tecnologia.

Wikileaks ensenya correus
interns de Stratfor sobre
l’independentisme català.

27.08
Nexus 7, la nova pissarreta de
Google, ja es pot comprar per
internet.

converteix en so les
piulades de cinc-cents

25.11

usuaris de Twitter

Les eleccions des de Facebook.

Scotland Yard presenta

03. 12
L’SMS fa 20 anys.

Els analistes de ‘la CIA a l’ombra’
llegeixen VilaWeb.

Un experiment

una aplicació mòbil
perquè la gent identifiqui
3.000 sospitosos dels
avalots de l’any passat

14.12
Neix la campanya @keepcalmcat
contra la #wertgonya

Els piuladors van discutir
sobre les errades i
les millores per fer a
la versió en català de
Twitter

18.09
Facebook cerca desenvolupadors
d’aplicacions a Barcelona.

La BBC descobreix
l’equip que dissenya els
espectaculars doodles de

16.10
VilaWeb cedeix el seu Espai perquè
les candidatures minoritàries
puguin recollir avals per presentarse a les eleccions del Parlament de
Catalunya.

Google
Es crea una aplicació
sobre revoltes del passat
per a canviar el futur

77

78

Dilluns

VilaWeb
Resum setembre
de les notícies
2012del
número
mes. 10
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Les notícies del mes

abril

01
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15
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20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L’emblemàtic discurs de Pau
Casals a l’ONU, amb diferents
veus
L‘entitat Help Catalonia difon el vídeo amb cinc llengües amb la
veu de personalitats de l’àmbit polític i social
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Dimarts

02
04.2013

Ban Ki-Moon
sobre Catalunya:
‘S’han de
respectar les
aspiracions
genuïnes dels
pobles’
Demana diàleg i
mitjans pacífics

Ban Ki-moon, a
Andorra: ‘Deixeu
que us adreci
unes paraules
en català, la
vostra llengua
mil·lenària’

Dimecres

Gest insòlit
de l’estat
espanyol en
defensa de la
infanta Cristina

03
04.2013

La fiscalia anticorrupció
anuncia que recorrerà contra
l’encausament perquè diu que
no hi ha indicis suficients

L’oposició, crítica amb els cent
primers dies de govern
ERC insta Mas a obrir la porta del diàleg amb l’estat per
avançar cap a la consulta

81
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Divendres

04

Rajoy apel·la
al diàleg amb
Catalunya però
recorda que tot
ha de passar per
la constitució

83

05

04.2013

04.2013

El PP no
aprovarà
la dació en
pagament
general i
retroactiva

‘Al president d’Espanya no se
li pot demanar el que no pot
donar’

La casa reial
pressiona el jutge
Es declara sorpresa per
la decisió d’encausar la
infanta Cristina

Els grans evasors
fiscals
Una investigació d’abast
mundial revela el nom de
molts evasors fiscals

El temps de
Josep M.
Espinàs, un
‘carpe diem’
L’escriptor ens
ensenya tres dels
objectes que més
s’estima
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06
04.2013

Diumenge

07

Estelades a la
presó de Burgos
per a homenatjar
Carrasco i
Formiguera

85

04.2013

Familiars del polític afusellat
fa 75 anys participen en un
acte organitzat per Òmnium

El cinema perd Bigas Luna
S’ha mort avui per causa d’una leucèmia · ‘És un home que
marcarà el nostre cinema per sempre’, diu Joel Joan

Què passarà amb
‘Segon Origen’?
El cineasta era a punt d’iniciar
el rodatge de l’adaptació de la
novel·la de Pedrolo

‘Victus’ en
català arrenca
amb molta
força
L’edició de 25.000
exemplars de sortida fa
curt en tres dies i l’editorial
ja en reimprimeix 10.000
més
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Bauzá anuncia
que els llibres de
text estaran en
‘balear’ el proper
curs

El batlle de Burjassot, encausat per
haver plantat cara a España 2000

El Círculo Balear es mostra
satisfet perquè ‘s’acabarà

Jordi Sebastià (Compromís) va fer desmuntar una paradeta

amb la pancatalanització’ a

de la formació ultra · El jutge l’encausa per una denúncia

l’escola

d’incitació a l’odi

S’ha mort
Margaret
Thatcher

87

El Suprem
confirma
l’absolució de
Camps i Costa
El tribunal s’havia reunit
per revisar el veredicte
del jurat popular
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10

11
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Rigau: ‘La llengua d’un grup
no pot canviar perquè un nen
ho demani’

89

04.2013

25 de maig del 2014,
referèndum d’independència?
És el dia que es faran les eleccions europees i el govern estudia
fer-hi coincidir el referèndum d’independència

Rob Wijnberg:
‘L’autoritat ja no
la té el mitjà, sinó
el periodista’

Guillem Agulló:
‘L’assassí del meu
fill, el vull ben viu
perquè patesca’

El director de De Correspondent

Entrevista amb el pare de Guillem

explica els motius de l’èxit

Agulló, avui que fa vint anys de

del nou digital de qualitat

la mort del jove independentista,

neerlandès

assassinat per un grup neonazi

90
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12

13

Arcadi Oliveres: ‘Si no sumem
CUP, ICV i moviments socials
haurem fracassat’

Catalunya exporta més al món
que a Espanya

04.2013

Juntament amb la monja Teresa Forcades, promou el projecte

04.2013

· Les exportacions assoleixen un nou rècord
· Anella.cat en publica una extensa infografia

Procés Constituent a Catalunya

La Viquipèdia catalana
supera els 400.000
articles

Copresidència
paritària a ICV

L’enciclopèdia col·laborativa marca el

amb el 96,8% dels vots per a

rècord d’usuaris actius

dirigir la formació

Herrera i Camats han estat elegits
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15

04.2013

04.2013

Crida de l’AMI als ajuntaments a pagar els
impostos a Catalunya
Aposta per una declaració unilateral d’independència si l’estat
prohibeix la consulta

Mas descarta una declaració
unilateral d’independència

‘No entenc que gent
de Catalunya fomenti
aquestes mentides’

Troba que seria poc democràtic i defensa una consulta · CDC

Entrevista amb Mel Domínguez,

comença al Baix Llobregat la campanya per l’estat propi

autora d’un vídeo contra la
catalanofòbia que ha esdevingut un
fenomen a internet
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Partal, Junqueras
i un estat que no
té por dels seus
ciutadans

Dimarts

16
04.2013

Crònica i vídeo de la
presentació del llibre ‘A un
pam de la independència’,
de Vicent Partal

Dimecres

El Parlament
Europeu
proposa que
el deute
català sigui
tractat com
a deute
sobirà

El vídeo de
l’home que
travessava volant
la roca Foradada
de Montserrat

Junqueras:
‘Els ciutadans
decidiran el seu
futur, també al
País Valencià’

El noruec Alexander Polli publica

Ha pronunciat la conferència

les imatges del salt BASE més
extrem que s’ha fet mai

‘Catalunya independent, i el
País Valencià, què?’

17
04.2013
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19
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Acord històric
entre Sèrbia i
Kosovë
Els dos primers ministres
decideixen normalitzar les
seves relacions com un
pas més cap a la UE

El PSC avala a Brussel·les la
declaració unilateral de Kosovë
El Parlament Europeu insta Espanya a avalar la validesa de
l’estat balcànic · Mas lamenta que l’estat espanyol no l’hagi
reconeguda

La ‘muralla
humana’ de
Sant Sebastià
impedeix que
detinguin vuit
joves

Bauzá aprova
el trilingüisme
i liquida la
immersió a les
Illes
El decret serà aplicat a partir
del curs vinent · Amb la
nova normativa, s’acabarà la
immersió
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Vuitanta-dos mil assistents
en el primer cap de setmana
de les Trobades
Èxit de la mobilització d’Escola Valenciana, que seguirà amb
més trobades fins el mes de juny

ICV s’inclina per un ‘sí o no’ a
la consulta, deixant de banda
terceres opcions
L’assemblea ecosocialista expressa la seva ‘radical oposició a
l’actitud antidemocràtica del PP’ contra el dret de decidir

La qualitat
democràtica del
futur estat català,
segons Ramoneda
Nou vídeo de la sèrie
d’entrevistes ‘Amb
Independència’
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Mas: ‘La possible independència de Catalunya
es veu amb una certa preocupació a la UE’

‘Victus’, la novel·la més venuda de Sant Jordi

Però veu ‘un gran respecte pel dret de decidir’ · S’ha reunit amb

obtingudes fins a les quatre de la tarda

Segons les dades del gremi de llibreters de Catalunya

els eurocomissaris d’Interior, Educació i Energia a Brussel·les

Què ha passat amb
l’ANC-Mallorca?
Carme Forcadell i Maria
Antònia Font expliquen per què
l’assemblea del 6 d’abril va
refusar integrar-la com una regió

El casament gay, legal
també a l’estat francès
Aprova el polèmic projecte de llei
amb el suport de 331 diputats i el
vot en contra de 225 representants

Dimecres
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Bufetada del Consell d’Estat a la
llei Wert

Grans empreses de roba, en el punt
de mira en el desastre de Bangladeix

Rebutja que la Generalitat hagi de pagar l’escolarització privada

Algunes fàbriques de l’edifici esfondrat subministraven a Mango,

en espanyol

El PP nega el
reconeixement a
Guillem Agulló a les
Corts
Ho havia proposat EUPV, en un
text que també instava a crear
una fiscalia especialitzada en
delictes d’odi

Primark i Benetton

Sèrbia es disculpa per
primer cop a la història
per la matança de
Srebrenica
‘Em poso de genolls i demano
perdó’, ha declarat el president
serbi
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Divendres

26
04.2013

Dissabte

Milers de valencians

27
04.2013

exigeixen un millor
finançament i un
canvi polític i social

La desocupació a l’estat espanyol
no baixarà del 25% fins el 2016

‘A la UE
ningú no
dubta que
un estat
català és
viable’

Artur Mas:
‘Convertim-nos
aquest cop
nosaltres en
vencedors’
‘Que em parles en
espanyol, collons!’
Miquel Gironès (Obrint Pas)
denuncia dos agents que
el van detenir, amenaçar i
agredir per parlar en català

Diumenge

106 VilaWeb setembre 2012 número 10

Dilluns

28

29

04.2013

Un aturat indignat amb els polítics,
autor dels trets a la policia a Roma
Mentre el govern de coalició d’Enrico Letta prenia possessió

La dreta guanya
les eleccions a
Islàndia
El Partit de la
Independència i el
liberal Partit Progressista
tornen al poder

04.2013

El Celler de Can Roca,
millor restaurant del món
Segons la revista ‘Restaurant magazine’ de Londres

El procés
d’independència
podria invertir les
posicions de CiU i
ERC?
Analitzem els factors que
podrien condicionar un relleu
de l’hegemonia política
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Facultat d’Economia i Empresa
Troba’ns a
http://www.ub.edu/economiaempresa/oferta
https://www.facebook.com/economiaempresaub
https://twitter.com/UBFacEcoiEmpres
Av. Diagonal 690-696 08034 Barcelona
Tel. 934 02 43 11

04.2013

Graus
Grau en Administració i Direcció
d’Empreses (ADE)
Et podràs especialitzar en quatre mencions:
Organització d’Empreses; Finances i Assegurances; Màrqueting i Investigació de Mercats;
i Comptabilitat i Fiscalitat. Possibilitat de triar
grups de docència en anglès a partir de segon
curs.

Grau en International Business Nou!
S’imparteix íntegrament en anglès. Permet
realitzar un màster a l’estranger a quart curs.
Grau en Estadística (UB-UPC)
Et formarà en eines i mètodes estadístics per
treballar en entorns ben diferents.

Itineraris dobles

Grau en Economia
Et donarà les eines necessàries per analitzar,
entendre i explicar la realitat econòmica. Possibilitat de triar grups de docència en anglès a
partir de segon curs.
Grau en Sociologia
Podràs analitzar les transformacions de les
societats contemporànies. Algunes assignatures s’imparteixen en anglès.

Itineraris especials per obtenir dos graus en un termini més curt i amb més bones condicions de coordinació acadèmica que si es cursessin de manera autònoma i lliure. S’han d’escollir en la preinscripció universitària.
Doble grau d’ADE – Dret

Doble grau d’ADE – Matemàtiques

Doble grau d’Economia - Estadística

Màsters Oficials

Fabra destaca que l’acord per TV3 implica
respectar el nom ‘Comunitat Valenciana’

Internacionalització
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de
Base Tecnològica
Economia, Regulació i Competència en els Serveis Públics. Nou!

Economia (en anglès)
Recerca en Empresa
Sociologia. Transformacions Socials i Innovació
Història Econòmica (UB- UAB- UZ)

Direcció d’Empreses de l’Esport

Ciències Actuarials i Financeres

Estadística i Investigació Operativa (UB- UPC)

Màrqueting i Investigació de Mercats

Gestió Pública (UB- UAB- UPF)

Gestió Cultural

Postgraus propis/ Executive Education
Internacionalització

Management

Màster en Internacionalització de Petites i Mitjanes Empreses:
Postgrau en Comerç i Màrqueting Internacional
Postgrau en Negocis Internacionals: Xina, Àsia i Llatinoamèrica
Màster en Globalització, Desenvolupament i Cooperació
Màster en Comerç Internacional (UB-Universidad de Cordoba)
Màster en Comerç i Finances Internacionals:
Postgrau en Comerç Exterior i Economia Internacional
Postgrau en Comerç Exterior i Finances Internacionals

Executive MBA
Postgrau en Gestió Empresarial
Màster en Avaluació i Gestió de Tecnologia Mèdica
Màster en Creació, Gestió i Desenvolupament de Franquícies
Màster en Direcció Estratègica Esportiva:
Postgrau en Direcció de Màrqueting Estratègic de les Entitats Esportives
Postgrau en Direcció Financera i Fiscal de les Entitats Esportives
Màster en Gestió Econòmica d'Entitats Esportives:
Postgrau en Direcció i Administració d'Entitats Esportives
Postgrau en Fonaments de Gestió d'Entitats Esportives
Certificat d’extensió universitària en Reptes de la Gestió Esportiva
Postgrau en Gestió i Dinamització de la Innovació a l'Empresa
Màster en Alternatives de les Empreses Constructores i Immobiliàries: Innovació,
Tecnologia, Sostenibilitat, Internacionalització
Màster en Assessoria i Consultoria Immobiliària
Màster en Comercial i Vendes
Certificat d’extensió universitària en Gestió de Parcs, Clústers i Pols

Fiscalitat, Finances i Comptabilitat

‘Hi haurà un
moment de ruptura
democràtica’ avisa
Ferran Requejo

Recuperen la
primera URL per
commemorar-ne els
vint anys

Màster en Assessor Financer Europeu
Postgrau en Auditoria Pública
Màster en Direcció Administrativa i Financera
Màster en Direcció d’Entitats Asseguradores i Financeres
Postgrau en Direcció Funcional d’Entitats Asseguradores
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Màster en Mercats Financers (CFA):
Postgrau en Economia Financera
Postgrau en Gestió de Carteres
Postgrau en Productes Financers
Postgrau en Valoració Economicocomptable d’Empreses
Postgrau en Expert en Gestió Tributària
Màster en Hisenda Autonòmica i Local: Economia i Gestió Avançada:
Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Finançament
Postgrau en Hisenda Autonòmica i Local: Pressupost,
Comptabilitat i Control
Postgrau en Hisenda Local: Gestió Econòmica Avançada

Sociologia
Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (UB-UAB)
Postgrau en Anàlisi Econòmica i Filosoficopolítica del Capitalisme Contemporani

Recursos Humans
Màster en Desenvolupament Personal i Lideratge
Postgrau en Persuasió Estratègica Interpersonal
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Els lectors membres de +VilaWeb
teniu a la vostra disposició el
telèfon de contacte 934
426 439, de nou del matí a dues
del migdia, i el correu suport@
mesvilaweb.cat a tota
hora.
No dubteu a posar-vos en contacte
amb nosaltres per qualsevol
consulta o suggeriment.
També podeu respondre amb
suggeriments al correu que us
arriba cada dia amb els
temes que la redacció prepara per
a l’endemà.

