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Fa 10 anys el Consorci Local i
Comarcal de Comunicació
impulsava el naixement de
l’Agència Catalana de Notícies
(ACN). Si hagués de valorar
aquesta dècada d’existència en
una sola paraula, quina seria?

Èxit, sense dubte ha estat una dècada
d’èxit. Perquè el que va començar com una
aventura de futur incert, s’ha demostrat
com un projecte pioner, visionari i necessa-
ri.  Pioner, perquè no existia una agència
nacional; visionari, perquè quan es va cre-
ar va ser a través de la xarxa; i necessari,
perquè ara que ens trobem en un context
de crisi econòmica s’està demostrant més
que mai la seva importància per al país i
per a l’espai català de comunicació.  

L’ aposta per Internet va ser
arriscada. Fa 10 anys cap
agència de notícies a l’Estat i
molt poques a Europa
funcionaven només a través de

la xarxa. El temps els ha donat
la raó?

Efectivament. Fa 10 anys quan els pe-
riodistes de l’Agència anaven amb un por-
tàtil, una càmera de fotos i un minidisc a
les rodes de premsa, els periodistes que
els acompanyaven se’n reien. Deu anys
després, els mitjans es fixen en nosaltres
com un model a seguir. Som l’única em-
presa periodística a Catalunya on tots els
seus professionals són multiplataforma.
Així, doncs, d’alguna manera hem passat
de la ridiculització a l’enveja.  

Hi ha, però, qui encara
qüestiona aquest model de
periodista multimèdia perquè
creu que va en detriment de la
qualitat de la informació... 

En una època en què qualsevol ciuta-
dà pot generar continguts i difondre’ls a
través d’Internet, no té cap sentit que els
professionals de la informació fem de la
tecnologia un entrebanc i una barrera. La
nostra premissa és la següent: tots els pe-

riodistes de l’ACN han de saber fer contin-
guts en tots els formats, però això no vol
dir que un mateix periodista hagi de fer
tots els formats d’una mateixa notícia. 

Pel que fa als continguts, si
alguna cosa ha caracteritzat
l’Agència des del seu
naixement ha estat l’aposta per
la descentralització de la
informació. Fer de l’ACN una
veritable agència nacional
capaç també d’explicar els
grans temes de país és un dels
reptes que es va plantejar quan
va assumir-ne la direcció. L’ha
assolit? 

Crec que com a mínim estem fent una
cosa molt interessant i és que sense per-
dre territorialitat estem potenciant el ves-
sant nacional i la mirada als interessos ca-
talans fora de Catalunya. És a dir, tenim
més periodistes a Barcelona que cobrei-
xen temes d’interès nacional i disposem
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«Oferim continguts nacionals
perquè les teles completin
la seva oferta d’informació

de proximitat»
Saül Gordillo, director de l’Agència Catalana de Notícies
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de dues delegacions a Brussel·les i a Ma-
drid que no fan la informació europea ni
espanyola que ja fan els altres mitjans,
sinó que posen molt l’accent en els temes
catalans o en la mirada catalana als temes
globals. 

Precisament aquesta filosofia
es correspon amb la finalitat
del servei de notícies de
COMUNICÀLIA, del qual l’ACN
s’ha fet càrrec recentment. 

Exacte. A més, aquest acord represen-
ta un retrobament que té molta coherèn-
cia perquè tant COMUNICÀLIA com
l’Agència tenen la mateixa institució mare,
el Consorci Local i Comarcal de Comuni-
cació. A banda d’això, suposa un repte, ja
que ens obliga a reforçar un servei -el de
vídeo- que ja teníem en funcionament des
de fa 3 anys, però que es limitava a realit-
zar vídeos en brut. Ara fem un pas més i
els oferim locutats i editats per a totes les
televisions de COMUNICÀLIA.

I això a nivell organitzatiu quins
canvis suposa?

Hem creat un equip propi que hem
anomenat ACNtv, format per set professio-
nals dedicats exclusivament a vetllar per-
què tots els continguts audiovisuals que
fan el conjunt de redactors de l’Agència
(ells inclosos) donin com a resultat un re-
flex fidel de l’actualitat catalana. 

Disposar d’una àmplia xarxa de
professionals arreu del territori
és una garantia?

I tant! Actualment tenim 70 redac-
tors arreu del país i això permet que
aquest producte que fem per a COMU-
NICÀLIA tingui una territorialitat molt
clara. Ara bé, el que nosaltres oferim és
un complement per a totes les televi-
sions que vulguin afegir continguts na-
cionals a la seva oferta singular d’infor-
mació de proximitat.

Pel que fa a les temàtiques que
s’aborden. Quines qüestions són
prioritàries? 

Tenim el propòsit d’evitar un excés de
política, però bàsicament la premissa és
fer informació que interessi la gent.  

Quant al tractament, insisteix
en què la mirada i l’enfocament
són plenament catalans. Què
vol dir exactament amb això? 

Simplement mirar-se les notícies tenint
en compte allò que els ciutadans d’aquest
país viuen més directament, no determi-
nats per una agenda que té un marc refe-
rencial que no és el nacional, sinó que és
l’estatal. En definitiva, vol dir tenir una
agenda desacomplexadament pròpia, i no
estar tan pendents de si el Zapatero i el
Rajoy s’han fet un retret, com de quins
acords que ha aprovat el Consell de Minis-
tres afecten directament a Catalunya

La tecnologia emprada per ser-
vir les notícies també ha can-
viat. Una xarxa d’IP privada

«El que va començar com
una aventura de futur
incert, s’ha demostrat
com un projecte pioner,
visionari i necessari»
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substitueix el satèl·lit. Quins
avantatges aporta aquest siste-
ma a les televisions? 

El que permet és una actualització con-
tinuada de la informació. Les televisions ja
no han d’esperar a la 1 del migdia i a les 7
de la tarda per rebre uns vídeos concrets,
sinó que durant el dia poden anar rebent
les notícies a mesura que es van produint.
Hem fixat uns mínims amb aquestes dues
hores com a referència, però si d’una notí-
cia hi ha canvis i evoluciona al llarg del dia,
encara que hagin passat les 7 de la tarda,
com és lògic, l’ACN n’oferirà una nova ver-
sió actualitzada. 

Tot i tenir una vigència de 2
anys, durant la signatura de
l’acord va afirmar estar
convençut del seu futur. 

No en dubto. No volem que aquesta
sigui només una relació entre un proveïdor
de continguts i un client. Ens agradaria
aprofitar la força i la capil·laritat de COMU-
NICÀLIA i de les seves televisions al terri-
tori perquè el camí no sigui només de
l’ACN caps als abonats, sinó que també hi
hagi bidireccionalitat. Com diria aquell, a
mi m’agradaria que aquest acord que hem
signat amb COMUNICÀLIA sigui l’inici d’u-
na gran amistat �

El test de... Saül Gordillo
Quanta estona dedica al dia
a mirar la TV?
La tinc constantment posada al despatx,
però a mirar-la realment uns 30 minuts.

I a escoltar la ràdio?
Unes dues hores al dia, quan em despla-
ço en cotxe.

I a navegar per Internet?
No entendria la meva vida sense navegar
per Internet, és a dir, estic permanent-
ment navegant ja sigui a la feina, per
raons òbvies, com quan arribo a casa, on
em connecto per escriure al meu bloc.

Quants correus electrònics rep al dia?
Entre 100 i 150

Un programa de ràdio / TV preferit?
De la televisió, m’agrada Polònia, l’APM,
sèries com CSI o House, i espais com
l’Àgora i 59 segons. Pel que fa a la ràdio,
escolto Els matins de Catalunya Ràdio,
els butlletins de Catalunya Informació i
La nit a RAC1.

Un web?
És difícil triar... Però per exemple Face-
book, que em permet relacionar-me amb
molta gent.

Té reproductor d’mp3/4? Si és així
quin tipus de música hi porta?
Sí, tinc un Ipod i ara mateix estic engan-
xat a Manel, Antònia Font, Joan Miquel
Oliver i U2.

Últim llibre que s’ha llegit?
Uh, Gabiru, d’en Julià Guillamon, i ara
mateix tinc a la tauleta de nit Periodisme?
Permetin! de Quim Torra, que repassa la
vida i els articles d’Eugeni Xammar.

Un viatge per recomanar?
Qualsevol viatge és recomanable... Però
per exemple, a l’Índia, que és l’últim que
he fet.

Alguna afició especial?
Els blocs.

Un indret per perdre’s?
El delta de l’Ebre.

Tenim una agenda
desacomplexadament
pròpia, el nostre marc
referencial no és l’estatal
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