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Jornades Tecnològiques
del CAC

L’emprenedoria i el periodisme digital

Programa de la jornada
8.45 h

Recepció dels assistents i esmorzar.

9.15 h

Presentació de la jornada.

La digitalització i les noves tecnologies han canviat el panorama de gairebé tots els
sectors de l’economia. Els seus efectes, però, han estat especialment contundents
en alguns àmbits. En el de les agències de viatges, el lloguer d’apartaments o
l’editorial, per exemple, la digitalització ha estat especialment disruptiva i ha
provocat la desaparició de moltes empreses i, anant bé, la fusió de moltes d’altres.
El sector periodístic també ha resultat especialment afectat per aquest fenomen.
Amb internet s’ha obert un mon de mitjans digitals inexistents fins ara, s’han
produït canvis en el tractament de la publicitat i han desaparegut molts llocs de
treball.
Ara estem davant una nova revolució que serà més important que internet, les
dades massives o big data i els sistemes d’intel·ligència artificial. Això serà, sens
dubte, un nou repte i també una finestra d’oportunitats per al sector periodístic.
Transcripcions automatitzades, traducció automàtica, encriptació de missatges,
storytelling, intel·ligència artificial, fake news, sindicació de continguts,
coneixement de perfils, etc., són un univers d’oportunitats i de creació de noves
empreses per al sector. Per aprofitar-les, caldrà fomentar l’emprenedoria d’equips
multidisciplinaris i transversals que avui encara no existeix.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya s’han proposat fomentar aquest espai
multidisciplinari en altres sectors industrials i tecnològics, i donar suport a la
creativitat, l’emprenedoria i la innovació.
Aquesta sessió serà la presentació i el tret de sortida d’aquesta nova iniciativa.
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o Roger Loppacher, president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
o Marc Vicens, Membre de la junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
“Emprenedoria i periodisme”
9.30 h

Taula rodona de presentació de l’ecosistema
d’emprenedors i d’empreses emergents a Catalunya.
o Pere Condom, director de Catalunya Emprèn de la
Generalitat de Catalunya.
“Catalunya, un ecosistema emprenedor”
o Carles Martín, Medialab.cat del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
o Lorenzo Marini, CEO de YouCheck.
o Albert Rodes, CEO de Watchity.
o Cristina Comalrena, business developer de
Bulletin.cha.

10.45 h Debat.
11.00 h Cloenda.

