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Els diaris digitals
Daniel Ruiz-Trillo

E

l català està cada vegada més normalitzat en la premsa
escrita, sobretot a internet.
Fa trenta anys, l’Avui era l’únic diari en la nostra
llengua. Ara, quan La Vanguardia i El Periódico han apostat pel català i quan nous diaris (Ara, El 9 Esportiu...) han
començat a fer camí, veiem clarament que l’oferta és àmplia
i variada, per sort.
En una època de crisi on el paper perd importància i
els costums de la gent canvien, internet és el gran quiosc
on podem trobar la informació que cerquem, d’una manera
fàcil i àgil.
En aquest sentit, els diaris digitals en català són un dels
pals de paller de la nació digital que creix dia a dia, per la
quantitat i per la qualitat. Esmentem-los:

naciodigital.cat
naciodigital cat és un diari que ofereix notícies generals,
generals
de societat, esports, cultura i política, però centrant-se sobretot en les tecnologies i en l’opinió (opinionacional.com).
Una de les característiques principals de Nació Digital és
que ofereix, a part d’un àlbum de fotografies d’actualitat, uns
diaris locals i comarcals que ja són un referent: elripolles.info,
manresa.info, girona.info, delcamp.cat, naciogranollers.cat,
naciosolsona.cat ...

directe.cat és un diari digital centrat en política, societat,
esports i cultura, des del punt de vista sobiranista. A més, hi
podem trobar molts articulistes, la possibilitat d’opinar mitjançant un blog i un gran ventall de seccions temàtiques en
forma de suplements.
Entre aquests suplements, cal destacar el dedicat a la
música (musicaenviu.cat), el d’economia (jornal.cat) i els
locals: aragirona.cat, aravalles.cat i araponent.cat.

comunicatiu de la revista Sàpiens. A més, també ofereix Ara
TV, que dóna suport als escriptors i a la lectura.

cronica.cat
i
t és
é un di
diarii digital
di it l català
t là que es bbasa en l’
l’actualitat política i en les columnes de representants dels partits catalans. En el mateix sentit, un diari bàsicament polític és l’e-noticies, que també compta amb un gran nombre
de col·laboradors partidistes, segurament amb la intenció de
crear debat. El que sí que crea debat és debat.cat, un portal
d’opinió sobre els temes que preocupen la nostra societat.

vilaweb.cat és el més antic, el degà de la premsa digital
catalana, dirigit pel valencià Vicent Partal. Malgrat la seva
antiguitat, s’ha modernitzat, per a poder oferir un producte
atractiu i alhora independent. Cal destacar la gran capacitat
de Vilaweb per a oferir monogràfics especials de temes, celebracions, diades o personalitats que excel·leixen, així com
per a fer costat a les grans manifestacions de la cultura i
els espectacles catalans. A més a més, Vilaweb TV ofereix
entrevistes, reportatges i notícies televisives en format digital i d’una manera gratuïta, amb el gran encert de fomentar
els llibres i els discos en català.

elpunt.cat i les edicions digitals de La Vanguardia, El
Periódico, Regió 7 i altres diaris en paper també fan servir
internet i les xarxes socials per a informar, fins i tot amb televisions.
Afortunadament, les televisions catalanes han proliferat
gràcies a les facilitats que ofereix internet.
Especialment, se n’han creades moltes de locals, algunes
de les quals també emeten pel televisor: cugat.cat, Tramuntana TV, Gràcia TV, Empordà TV, Canal Nord... ◆

ara.cat és la versió digital del diari Ara, el més venut en
català. Hi podem trobar notícies, opinió i uns quants suplements: Criatures, Mestres, Time Out... L’Ara pertany al grup
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