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Jornada de disseny periodístic a la xarxa 
Innovació, tendències i reptes de futur 

 
En l’actual context d’innovació tecnològica i convergència de mitjans, el Grup de 

Recerca en Periodisme (GRP), en col!laboració amb el Departament i la Facultat de 

Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, organitza el 21 de febrer de 2013 una 

jornada sobre la innovació i les noves tendències del disseny periodístic a la xarxa, 

adreçada a periodistes, dissenyadors i estudiants de periodisme. Es donaran a 

conèixer les iniciatives i plantejaments innovadors que s’estan desenvolupant i es 

debatrà sobre les tendències futures en aquesta àrea. També s’aprofundirà en la 

renovació del disseny web del diari nord-americà BostonGlobe.com a través de la 

tecnologia Responsive Design, que l’any 2011 va obtenir el premi ‘World Best 

Designed Website’, atorgat per la Society for News Design (SND).  

 

Es comptarà amb la participació de Javier Errea (director del capítol espanyol de la 

SND i cap de l’estudi Errea Comunicación), Dani Gimeno i David Sancha (cap de 

projectes i director de Cases i Associats), Tito Bottita (User Experience director de 

l’estudi Upstatement de Boston), Dan Zedek (director de disseny del 

BostonGlobe.com) i dos representats d’experiències de disseny de mitjans d’àmbit 

local, Marc Sureda (CanalAjuntament.cat) i David Guerrero (Viumolinsderei.com).  

 

Dia de celebració i seu de la jornada 

Dijous 21 de febrer de 2013 

Campus de la Comunicació – Poblenou. Roc Boronat, 138. 08018. Barcelona  

 

Llengües 

Català, Castellà i Anglès 

 

Organitzen 

Grup de Recerca en Periodisme (GRP) 

Facultat de Comunicació i Departament de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra 

Coordinació: Xavier Ramon i Josep Rovirosa 

 

Contacte i confirmació d’assistència 

Maria Alba Valls (recerca.dcom@upf.edu). Cal confirmar assistència. Especificar a 

l’hora de la confirmació si es necessitarà certificat d’assistència o no.  
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Programa. Dijous 21 de febrer de 2013 

 
Lloc Auditori del Campus de la Comunicació – Poblenou 

10:00-10:30 Benvinguda dels participants i introducció de la jornada, a càrrec de: 

• Jaume Guillamet. Coordinador del Grup de Recerca en Periodisme. 

• Carles Singla. Vicedegà de la Facultat de Comunicació i Director del 

Grau en Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.  

10:30- 11:30 L’evolució del disseny periodístic a la xarxa i la seva relació amb els 

continguts. Tendències actuals.  

• Presentació a càrrec de Josep Rovirosa. Professor dels estudis de 

periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. 

• Javier Errea. Director del capítol espanyol de la SND i cap de l’estudi 

Errea Comunicación. 

• Dani Gimeno. Cap de projectes de l’estudi Cases i Associats.  

11:30-12:00 Pausa Cafè 

12:00-14:00 La renovació del disseny del Boston Globe a través de la tecnologia 

Responsive Design.  

• Presentació a càrrec de Javier Díaz Noci. Catedràtic del Departament 

de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. 

• Tito Bottitta. User Experience director i fundador d’Upstatement. El 

concepte de Responsive Design i la seva aplicació al redisseny del 

BostonGlobe.com.  

• Dan Zedek. Director de disseny del BostonGlobe.com. El model 

periodístic del BostonGlobe.com i l’aplicació de la filosofia del 

Responsive Design en la creació de continguts.  

14:00-16:00 Dinar 

  

Lloc Aula 52. 223. Campus de la Comunicació – Poblenou 

16:00-18:00 Sessió de casos pràctics de disseny i producció de continguts 

• Sessió d’exposició d’exemples pràctics de disseny i posada en pàgina, 

desenvolupada com a activitat de l’assignatura Taller de Disseny, 

Grafisme i Producció a Internet, impartida per Eva Domínguez, 

professora de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. 

• Presentaran els casos Tito Bottitta, Dan Zedek, Javier Errea, David 

Sancha, Marc Sureda (CanalAjuntament.cat) i David Guerrero 

(Viumolinsderei.com).  

18:00-18:30 Clausura de la jornada i conclusions 

• Conclusions de la jornada a càrrec de Josep Rovirosa i Xavier 

Ramon. 
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