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Xarxa

Amb l’estrena d’aquesta secció, que
duplicarà els continguts diaris del portal,
Comunicació21 (que crea la marca C21-i)
pararà esment a afers com el futur de la
premsa de pagament, l’avenç de la premsa
gratuïta, els moviments de concentració
d’empreses, les dificultats de separar polí-
tica i comunicació o les reduccions laborals
a les grans corporacions públiques i
privades. També para especial esment a les
qüestions tecnològiques i com el
desenvolupament de nous canals i formats
afecta el sector. La secció disposarà d’una
desena de notícies diàries –de dilluns a
divendres– a banda de reportatges, entre-
vistes i articles d’opinió. A partir del 2007,
la secció Internacional es traduïrà a l’anglès.

A banda de treballar les informacions
des de la redacció de Comunicació21, el
portal comptarà amb tres corresponsals a
Nova York, París i Hong Kong. En el cas de
Nova York, el periodista i filòsof Bernat

Dedéu (Barcelona, 1979) serà l’encarregat
de cobrir les informacions als Estats Units.
Dedéu és llicenciat per la Universitat de
Barcelona, amb estudis de Màster a la New
School For Social Research de Nova York,
va obtenir una Beca de Postgrau “La Caixa”;
músic (Conservatori Superior Municipal de
Música de Barcelona; especialitat en Gui-
tarra Clàssica), i periodista. Ha estat crític
musical del diari El País i col·laborador ha-
bitual a la secció Cultura i al Suplement de
Cultura del diari Avui, així com comentaris-
ta cultural i polític a Ràdio Barcelona,
Catalunya Ràdio i Rac1. Ha treballat, com a
gestor cultural, ha dirigit la Ponència
d’Estudis Polítics de l’Ateneu Barcelonès i
per l’empresa Corporactiva com a creatiu.
Ha publicat seleccions dels seus poemes a
la revista Reduccions i col·labora
regularment amb l’Anuari del Gran Teatre
del Liceu. Actualment, és col·laborador de
la Cadena Ser, Rac1 i la Revista Òpera Ac-

Comunicació21
fa el salt internacional

El portal germà d’aquesta revista,
Comunicació21.com, ha posat en marxa una
secció Internacional, des de la qual oferir
als seus lectors les notícies principals
d’arreu que poden resultar d’interès per als
professionals catalans. Es tracta de
compondre una panoràmica mundial del
sector de la comunicació atès que molts dels
reptes als quals s’enfronten els mitjans del
país està immers en un context globalitzat
que repeteix models a diversos indrets.
Text: Redacció

tual a Nova York i treballa en la redacció de
la seva tesi doctoral (La Filosofia en les
òperes de Mozart).

Pel que fa a París, el corresponsal serà
Àlex Vicente (Barcelona, 1980). Llicenciat en
Periodisme, ha estat guionista a Catalunya
Ràdio i Catalunya Cultura, i col·laborador de
les revistes AB i Go Mag. Des del 2005 és
corresponsal del diari Avui a París.

En el cas de la zona d’Àsia-Pacífic, serà
Iris Mir (1983) qui s’encarregui de la
corresponsalia, situada a Hong Kong. Mir
és llicenciada en Comunicació Audiovisual
per la Facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna, de la Universitat
Ramon Llull. Actualment, és corresponsal
freelance per Àsia Pacífic a l’Avui i Com
Ràdio. Anteriorment, havia treballat a
l’Agència EFE, TV3, la productora Blow Up i
l’estudi fotogràfic Outumuro.

Finalment, la redacció es reforça amb
Aurora Anton com a coordinadora de la
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La nova secció
comptarà amb una
desena de notícies
diàries, a banda de
reportatges,
entrevistes i articles
d’opinió. A partir del
2007, la secció
Internacional es
traduïrà a l’anglès

secció Internacional. Nascuda a Barcelona
el 1974, és llicenciada en Periodisme i en
Humanitats. Actualment condueix els
informatius i el programa d’entrevistes
L’Hora H de TV Hospitalet. Va ser presenta-
dora i editora dels informatius de Canal
Català, després de presentar els de Canal
50 Barcelona. Ha realitzat més de 500 en-
trevistes –inclosos el president Pujol i el
president Maragall– en el programa La
quadratura del cercle, de 25TV. I va
copresentar el programa especial Eleccions
2003 de Comunicàlia, per a 46 televisions
locals de tot Catalunya. També ha treballat
a COM-Ràdio, a Ona Catalana i a RNE-Ràdio
4. Ha publicat dos llibres amb el periodista
Jordi Llompart. I ha escrit per a mitjans com
TeatreBCN, Lanetro.com i Eldebat.com.

El director de Comunicació21, Àlex
Gutiérrez, explica a propòsit de C21-i: “Com
que la majoria de mitjans no tenen una
secció de Comunicació massa articulada,
les notícies que ens arriben de l’estranger
ho fan amb comptagotes i sense cap
sistematització. Nosaltres volem omplir
aquest buit i subministrar als professionals
dels mitjans una font de notícies treballades
amb rigor sobre què està succeint al món
de la comunicació. Si creiem de debò que
vivim en un món globalitzat, no podem gi-
rar l’esquena a un seguit de preocupacions
i reptes que viu el sector arreu i que ens
afecten de ple”.

Comunicació21 és una de les publica-
cions del grup que duu el mateix nom i que
està format per tres empreses: Premsa Lo-
cal de Catalunya SL, Premsa Immobiliària
de Catalunya SL i Revista Benzina SL.

A banda de la mateixa Comunicació21,
Premsa Local de Catalunya és l’editora dels
periòdics Línia Vallès i Línia Barcelona. El
primer es tracta del mitjà de més difusió al
Vallès Oriental amb una tirada certificada
de 18.000 exemplars. Amb periodicitat
setmanal i 64 pàgines de mitjana, en format
periòdic, Línia Vallès ha implementat un
model de periodisme rigorós, amb alt
contingut redaccional, 100% en català i tot
això des de la gratuïtat. L’èxit d’aquesta
experiència s’ha traduït en la posada en
marxa de la primera edició de Línia Barce-
lona, que es distribueix cada dijous als
districtes de Sants-Montjuïc i les Corts. La
tirada, en aquest cas, és de 15.000
exemplars setmanals, també certificats.
L’objectiu del Premsa Local de Catalunya és
cobrir tots els barris de la capital catalana
amb diferents edicions de Línia Barcelona.
El termini marcat per tal d’assolir aquesta
fita és de dos anys. Quan es completi, el
periòdic serà un setmanari de més de
110.000 exemplars setmanals, tot i que els

continguts seran totalment diferenciats per
a cada edició.

La segona empresa del grup és Premsa
Immobiliària de Catalunya SL. Actualment
edita la guia Línia Vallès Immobiliària, amb
64 pàgines setmanals, i té previst inaugu-
rar imminentment el primer portal
immobiliari de la comarca, liniavalles.com.
Es tractarà d’una web que inclourà tots els
continguts de la revista en paper. El nou
mitjà digital disposarà d’un potent cercador
per trobar entre més de 2.000 immobles.

Pel que fa a Benzina, es tracta de la pri-
mera i única revista en català dedicada a les
tendències culturals. Amb periodicitat men-
sual, recull els noms de l’escena cultural
contemporània principals tant nacional com
internacional, a banda de continguts
exclusius com avançaments editorials o
il·lustracions i relats inèdits.

En total, més d’una quarantena de
professionals –i prop de 50 col·laboradors–
treballa en aquest grup de comunicació, que
té un volum de negoci proper als 1,8 milions
d’euros. L’editor del Grup, David Centol, co-
menta: “Tenim com a objectiu l’enfortiment
de l’espai català de comunicació. Tot i els
avenços dels darrers anys, fan falta
empreses editorials fortes i genuïnament
catalanes si volem tenir un sector
veritablement normalitzat”. El Grup
Comunicació21 ha experimentat un
creixement constant des de la seva creació,
l’any 2000, gràcies al seu esforç de
diversificació de capçaleres, tant des del
punt de vista geogràfic com temàtic.

Comunicació21 s’elabora des d’una de les dues seus del grup, a Barcelona.




