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L’Agència Catalana de Notícies (ACN) va 
néixer el setembre de 1999, creada per 
un consorci públic impulsat per les di-
putacions de Girona, Lleida 
i Tarragona amb l’objectiu 
d’oferir informació descen-
tralitzada i potenciar l’ac-
tualitat comarcal de fora de Barcelona. 
Des del primer moment, l’agència va 
ser pionera pel seu model descentralit-
zat, per l’aposta per la xarxa d’Internet 
aleshores encara incipient, pel model 
multimèdia dels seus periodistes (es-
crivien, feien fotografies i agafen talls 
de veu) i pel teletreball de la majoria 
dels professionals que cobrien ciutats i 
comarcals on residien. 

El projecte de l’ACN, que coincidint amb 
el desè aniversari ha fet el salt a la inter-
nacionalització, guanya més sentit i utili-
tat que mai en el context de transforma-
ció que viu l’espai català de comunicació. 
Qualsevol país amb una llengua pròpia 
disposa d’una agència de notícies. 

Creixement empresarial

A finals del 2006 es va produir el canvi 
accionarial a Intracatalònia, l’empresa 
propietària de l’ACN. El Govern de Cata-
lunya va assumir el 70% de la propietat, 
mentre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals va conservar el 30% restant. 
Durant els últims tres anys, l’expansió de 
l’empresa ha estat innegable. Des del 
2007, la facturació de l’ACN ha crescut 
espectacularment. S’ha tancat l’exercici 
del 2009 amb una facturació d’un milió i 
mig d’euros, és a dir, el triple que el 2006. 
S’ha passat de 180 a més de 250 abonats 
(televisions, ràdios, diaris, mitjans digitals, 
empreses i institucions), i el consum de 
notícies s’ha disparat superant el milió 
d’impactes. Hem produït menys notíci-
es, però de més qualitat (els periodistes 
surten més al carrer) i amb més formats 
(text, àudio, fotografia i vídeo, gràcies al 
model multimèdia). El resultat ha estat 
més consums, més servei i més visibilitat. 

Bases territorials i mirada global

L’esforç per situar l’ACN en el panora-
ma comunicatiu ha estat gran i és un 
èxit col·lectiu. L’ACN ha conservat la 
seva posició hegemònica en el territo-
ri respecte altres agències i mitjans. És 
l’agència que té més professionals en 
plantilla fora de Barcelona. Els alcaldes 
coneixen i tracten habitualment amb els 
periodistes de l’ACN perquè són els pro-
fessionals d’agència més propers i més 
sensibles a la informació del territori.

El creixement d’aquesta etapa s’ha basat 
en la informació d’àmbit nacional, però 
al mateix temps hem tractat l’actualitat 

comarcal el més atractivament possi-
ble. Els nostres periodistes a Madrid, 
Brussel·les, Nova York, París, Londres i 
Berlín treballen les informacions que 
interessen a Catalunya. Tot això, s’ha 
fet aquests últims anys tot ampliant 
també la cobertura directa al conjunt 
de territoris de parla catalana (Illes Ba-
lears i País Valencià) i establint conve-
nis i acords amb altres agències com la 
italiana Ansa, l’estatal EFE, l’anglosaxo-
na Reuters i la propera France-Presse, 
entre d’altres. El cas d’EFE, la quarta 
més important del món, és significa-
tiu perquè l’ACN hi té un conveni per 
compartir continguts, de manera que 
els nostres vídeos arriben a arreu del 
món gràcies a la plataforma de l’agèn-
cia espanyola. En aquest sentit, som 
una agència local (catalana) que actua 
globalment, i ho fa amb aliances amb 
agències d’implantació internacional.

Aposta de futur

Aquest 2010 l’agència tin-
drà una nova seu a Barcelona, man-
tindrà la delegació de Girona i, a més, 
n’obrirà a Lleida i Tarragona, a part de 
les delegacions virtuals amb periodis-
tes fent teletreball per tot el món. Fa 
deu anys l’única llengua d’ús a l’agèn-
cia era la catalana, i avui és també 
l’anglesa i l’espanyola. L’ACN és actu-
alment una eina indiscutible de suport 
estructural al sistema de mitjans, és a 
dir, una manera d’ajudar les empreses 
periodístiques en benefici de tot el sis-
tema. No estava escrit que hagués de 
ser així, però estem aconseguint fer de 
l’ACN una infraestructura al servei dels 
mitjans i del sector de comunicació del 
país. I de fer-ho assumint el repte d’ex-
plicar Catalunya enfora.

Deu anys de l’Agència  
Catalana de Notícies

Saül Gordillo. Director de l’ACN

“Qualsevol país amb una llengua pròpia 
disposa d’una agència de notícies” 

Torrefarrera acollirà una residència per a trenta persones 
amb discapacitat psíquica i trastorn de conducta

La consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i el 
president de l’Associació de Pares de Minusvàlids Psíquics (ASPA-
MIS), Josep Maria Serveto, van signar el 17 de març un conveni 
per construir una residència de trenta places per a persones amb 
discapacitat psíquica i trastorn de conducta a Torrefarrera. El de-
partament subvencionarà amb 2,1 milions d’euros la construcció 
del centre i, un cop enllestit, també concertarà les places. El nou 
equipament assistencial servirà per complementar l’oferta que hi 
ha a la demarcació de Lleida. Les 30 places del nou centre es su-
maran a les 114 que ja hi ha en terres lleidatanes.

Racó de l’associat

Els veïns de Torà decideixen en una votació passar de la 
comarca de la Segarra a la del Solsonès

A principis de març els veïns de Torà van decidir de forma unànime, en 
una votació a mà alçada a la sala de plens de l’ajuntament, que volien 
deixar de formar part de la Segarra per passar al Solsonès. Segons l’al-
calde, Domènec Oliva, volen passar al Solsonès per esdevenir municipi de 
muntanya i esta inclosos a la futura vegueria de les comarques centrals. 
Aquesta consideració els aportaria un major nombre d’ajuts econòmi-
ques. L’alcalde també va recordar que els toranesos tenen més proximitat 
amb la Catalunya Central que amb Lleida, com ho mostra el fet que ju-
dicialment pertanyen a Solsona i van a l’hospital a Manresa. A Solsona 
també hi tenen més afinitat comercial i industrial. Després de la ratifica-
ció per ple, caldrà un referèndum per sol·licitar la decisió a Governació.

Muntanyola implanta la primera àrea de recollida 
de residus ‘intel·ligent’ de Catalunya

A mitjans de març es va posar en marxa aquest nou mecanisme, 
originari d’Itàlia. Per llançar els residus primer cal introduir una tar-
geta identificativa. Posteriorment, toca seleccionar el tipus de residu. 
Un cop feta la selecció s’obren les portes del material seleccionat 
ja sigui orgànica, paper i cartró o rebuig. A l’introduir la targeta, 
l’usuari rep les instruccions dels diferents passos a fer en la pantalla 
del terminal. L’aspecte exterior d’aquesta àrea és el d’una caseta que 
s’integra en l’entorn. L’Agència Catalana de Residus ha subvencionat 
la instal·lació del punt automatitzat d’aportació de deixalles. De mo-
ment, l’utilitzen unes 80 famílies.


