
cotxes tinguin aparells més intel·ligents,
des dels quals puguis escoltar la teva llista
de Spotify, podcasts, etc., nosaltres hi se-
rem. Cal que la indústria de l’automòbil
aposti per aquestes prestacions.

El ‘big data’, com passa en altres sectors,
també s’està utilitzant per a la transfor-
mació digital dels mitjans?
Aquest és el gran tema de futur: saber qui-
nes preferències i quins gustos té l’usuari

i quins programes li interessen per tal
d’oferir-li una experiència global satisfac-
tòria en els seus dispositius. Si detectem
els que t’agraden, te’ls hem d’oferir perquè
estiguis més estona al nostre entorn. Hi
estem treballant, tot i que el context pres-
supostari no permet grans alegries.

Les dones periodistes d’RTVE han de-
nunciat les pressions que reben a l’hora
d’informar. Què li ha semblat la campa-

nya que han impulsat?
Com a periodista, tota la solidaritat i
comprensió! Si arriben a l’extrem de de-
nunciar-ho d’aquesta manera és perquè
la situació en què han de fer la seva feina
no és la més desitjable. Crec que, a dife-
rència del que passa a RTVE, precisa-
ment en aquest entorn en què ens cri-
tiquen a nosaltres, tot això que dèiem
abans no és comparable ni de bon tros.
Aquesta denúncia fa palès el marge de

llibertat i d’independència que hi ha a
Catalunya i les millors condicions en
què podem treballar. Com a professio-
nals, crec que hem de ser comprensius
i donar una oportunitat perquè la gover-
nança i els poders ajudin que això es pu-
gui renovar i que els professionals pu-
guin treballar amb més llibertat.

Quin és el seu primer record d’internet?
Unes edicions locals i una plataforma de
blogs que va obrir Vilaweb i que vaig co-
mençar a gestionar a Calella i a Pineda.

Creu que a Catalunya es va entendre de
seguida que el món digital era el futur?
L’origen d’internet, social i participatiu,
enllaça molt amb la manera de fer dels
catalans, amb l’activisme, les entitats,
els casals, els ateneus, etc. Per això des
de l’inici hi ha webs i blocs en català de
tot tipus. Tot plegat ha fet que la presèn-
cia del català a internet sigui molt més
activa que en altres països. Ha coincidit
amb el temps històric de reclamació de
més autogovern, debat estatutari, els
fets que han passat a l’Estat espanyol,
en el context europeu i el procés.

Va escriure el llibre ‘Sobirania.cat’. Sen-
se la xarxa no tindríem procés?
No, perquè sense la xarxa molts par-
tits polítics no haurien tingut debat
intern ni haurien afavorit els canvis
de lideratge i els canvis a la societat
civil. Sense internet, les entitats sobi-
ranistes i els ciutadans no s’haurien
expressat ni mobilitzat com ho han
fet en els últims anys. ■
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