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Nota de premsa
La Catosfera presenta un cartell de luxe amb grans noms 
de la comunicació i Internet de Catalunya

Girona, 11 d’octubre de 2017.- La Catosfera, el cicle de debats en 
profunditat i xerrades inspiradores sobre les novetats tecnològiques 
i del món d’Internet i la comunicació, presenta un programa de luxe 
amb set propostes de taules rodones i ponències protagonitzades per 
grans noms del sector com són Mònica Terribas, Antoni Bassas, Da-
vid Fernández, Salvador Alsius, Toni Aira, Mossos d’Esquadra o Ber-
lustinho, entre molts d’altres. Aquesta edició, enceta un nou planteja-
ment de les jornades centrat en la Comunicació i Internet a Catalunya.

La Catosfera d’enguany se celebra enmig d’un panorama informa-
tiu d’allò més interessant i on Internet i les xarxes socials estan jugant, 
com no pot ser de cap més manera, un paper fonamental. Així doncs, 
aquesta edició que se celebrarà els dies 20 i 21 d’octubre té tots els 
ingredients per ser ben especial i mantenint-se com el punt de troba-
da anual dels sectors més actius de la Internet catalana. Enguany la 
Catosfera estrena un nou espai ubicat al centre de Girona l’Auditori 
Josep Irla, a la plaça Pompeu Fabra, 1. 

Les jornades es focalitzen cap al món de la comunicació digital, po-
sant l’origen d’Internet, la comunicació, al centre del debat. Des de 
mitjans dels anys 90 Internet ha capgirat la manera com ens comu-
niquem i, sobretot, la manera com ens informem i aquest ha fet ha 
tingut moltes conseqüències, sobre les quals vol reflexionar aquesta 
edició de la Catosfera. 

Les jornades començaran divendres al matí (11.30h) amb la Ca-
tosfera.edu a càrrec de Josep Maria Ganyet i Quico Domingo que 
oferiran un taller sobre art visual i programació a alumnes d’instituts 
de Girona. A continuació, Catalunya Ràdio farà el programa Popap, 
en directe, des de l’Auditori Josep Irla amb la direcció i presentació de 
Mariola Dinarès.   

� Les jornades se celebraran 
 el 20 i 21 d’octubre a l’Auditori 
 Josep Irla de Girona

� El programa compta amb 
 noms com Mònica Terribas, 
 Antoni Bassas, David Fernández, 
 Salvador Alsius, Toni Aira, 
 Mossos d’Esquadra o Berlustinho, 
 entre molts d’altres
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Inauguració de luxe

La inauguració ofi cial de la Catosfera 2017 es farà 
però a la tarda (19.00h) amb la taula rodona “Rep-
tes del periodisme en l’era de la infoxicació” a 
càrrec dels periodistes Antoni Bassas, Mònica Te-
rribas, David Fernández, Jordi Sellas i moderada 
per la també periodista Mariola Dinarès. 
Per dissabte hi ha previstes dues taules rodones al 
matí i tres més a la tarda. A partir de les 11.00 h 
els directors de comunicació del PDeCAT, Toni Aira 
i d’ERC, Carles Foguet, i l’ex-cap de premsa de la 
CUP, Jordi Salvia debatran sobre l’ús de les xarxes 
social en comunicació política a la taula rodona 
que porta per títol “La xarxa: l’Àgora Política?” que 
serà moderada pel subdirector de Nació Digital, Fe-
rran Casas. 
Les dades també seran protagonistes de la Catos-
fera d’enguany de la mà de Stephanie Sam, mem-
bre del col·lectiu Domestic Data Streamers, i de 
Miquel Serrabassa, director tècnic de Nació Digital 
que ens parlaran de dos projectes concrets en un 
bloc que porta per títol “En l’època de les dades, 
com les presentem?”
A la tarda (16.00h) serà el torn dels Projectes perio-
dístics que neixen i creixen en l’entorn digital amb 
Arturo Puente (eldiario.es), Álvaro Corazón Rural 
(Jot Down), Vicente Ferrer (Vice), Laia Altarriba 

(Jornada) i Anna Surinyac (5W) amb Sílvia Barro-
so subdirectora del Diari Ara com a moderadora. 
I també veurem tres casos d’èxit a les xarxes so-
cials (17.45h) en una taula rodona que porta per 
títol “Com construir una comunicació efectiva a la 
xarxa” i que comptarà amb les experiències d’una 
institució, una empresa i una persona. Seran Patri-
cia Plaja, cap de comunicació dels Mossos d’Es-
quadra; Leti Rodríguez, social media manager de 
Moritz Barcelona i Bernat Castro @Berlustinho, 
tuiter i assessor en comunicació. 

Ètica per la cloenda

Amb el títol “Educació mediàtica, la llavor de l’èti-
ca a Internet”, el periodista i vicepresident del Con-
sell Català de l’Audiovisual, Salvador Alsius clourà 
les jornades Catosfera 2017. 

Sopar

Divendres (21.30h) se celebrarà un sopar-tertúlia 
amb aforament limitat que s’organitza conjunta-
ment amb la revista digital L’Esguard i que comp-
tarà amb el director de Catalunya Ràdio Saül Gor-
dillo i amb el director general de Mediapro, Jaume 
Roures. 

Girona, ciutat de Catosfera

Per tercer any consecutiu, Girona acollirà la Catos-
fera esdevenint, un any més, el centre neuràlgic del 
debat sobre Internet en el marc d’una capital amb 
un sector tecnològic emergent molt potent. L’orga-
nització de la Catosfera valora molt positivament 
l’acollida de la ciutat que permet que les jornades 
siguin una cita ineludible al calendari en el món de 
la comunicació i Internet del país. En aquest sentit, 
un parell d’activitats escalfaran dijous l’ambient de 
cara a les jornades. Són: el BetaBeers que s’orga-
nitza conjuntament amb Digitals Girona i el Trinxat 
en el qual la Catosfera hi participarà activament. 

Catosfera 2017

La Catosfera està organitzada per Tirabol i compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la 
Generalitat de Catalunya a través de la Secretaria 
de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat 
Digital i la Diputació de Girona. Compta amb el pa-
trocini de Cdmon, AMIC, Internet Society, Fundació 
punt cat, Telàpolis i El Xitxarel·lo i amb Catalunya 
Ràdio, Nació Digital, El Punt Avui, Ara.cat i Esguard 
com a mitjans ofi cials. 

www.catosfera.cat

Nota de premsa
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Les Jornades de la Catosfera són un 
cicle de debats en profunditat sobre 
les novetats tecnològiques i del món 
d’Internet i la comunicació organit-
zades per Tirabol Produccions amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i la 
Diputació de Girona i la Generalitat 
de Catalunya.

A partir d’una trobada de blocaires iniciada a Granollers el 2008, la Catosfera 
pren el seu nom de� nitiu l’any 2012 i evoluciona � ns a esdevenir el punt de tro-
bada anual dels sectors més emprenedors i actius de la Internet catalana. L’any 
2015 es trasllada de la capital vallesana a Girona, al Centre Cultural La Mercè, a 
on se celebra una primera edició gironina amb més de 40 ponents, una vintena 
d’activitats i una participació d’unes 500 persones físicament i prop de 200 per 
streaming. ) L’edició d’enguany, la tercera a la ciutat de Girona, se celebrarà a 
l’Auditori Josep Irla, en ple centre de la ciutat.

Catosfera
Punt de trobada de la Internet catalana
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Edicions anteriors

Sota el títol De Catalunya a Silicon Valley, a l’edició del 2013 la mira-
da es va traslladar fora de Catalunya per donar veu als catalans que 
ocupen càrrecs importants a gegants mundials d’Internet com Google, 
Facebook, Twitter o Spotify.
Els convidats van explicar com la inversió en recerca i I+D és fona-
mental per crear grans projectes, i com a Catalunya existeix talent que 
sovint ha hagut de marxar per trobar oportunitats laborals, posant en 
evidència la fortalesa del capital professional català en el món de la 
xarxa.

Internet, Estructura d’Estat va ser el � l conductor de la Catosfera 2015. 
En aquesta ocasió, les jornades van posar el punt de mira a la projecció 
del país a escala global a través d’Internet, una eina fonamental per 
posicionar la nostra cultura, turisme, comunicació, etc., a la resta del 
món. I és que si bé existeixen prop de 10 milions de catalanoparlants, 
el català està considerada la vuitena llengua del món en entrada a In-
ternet. 

Per últim, en la seva edició 2016 la Catosfera va donar veu a persones 
d’àmbits molt diferents que, tot sumant els seus relats personals di-
buixaven el relat de l’actualitat de la Internet catalana i el seu futur 
més immediat. Sota el títol La Internet de les persones, l’any passat 
la Catosfera va posar de manifest que més enllà del Big Data, Internet 
compleix una funció socialitzadora que fa que usuaris d’arreu s’unei-
xin per establir lligams –ja siguin comercials, lúdics o socials-.
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Participants d’edicions anteriors

Francesc
Arbiol
Linkedin Albert

Castellón
Moritz

Josep M.
Ganyet
Mortensen

Gemma
Escribano

Wallapop

Sílvia
Barrosso
Diari Ara

Carlos
Sánchez 
Almeida

Bufet Almeida

Imma 
Tubella

UOC

Xavier
Amatriain

Net� ix

Adam
Barnes
Vueling

David
Poblador
Spotify

Pep Salazar
Mobile World Capital

Saül
Gordillo
Catalunya

Ràdio

Genís
Roca

Roca-Salvatella

Karma Peiró
Nació Digital

Andreu
Castellano

Airbnb

Jordi 
Torrent 
Wuaki.tv

Benet Boix
Groupalia

Xavier
Bosch

Periodista

Jordi
Torrent
Lets Bonus
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L’espai

L’edició d’enguany de la Catosfera se celebrarà a l’Audi-
tori Josep Irla de la Seu de la Generalitat de Catalunya a 
Girona, situat a l’antiga Capella de Santa Caterina. 
 
Inaugurada amb gran pompa el 28 de desembre de 1679, 
la capella va servir per donar per acabada la primera fase 
constructiva del complex hospitalari de Santa Caterina. La 
capella annexa a l’hospital tant permetia l’accés als malalts 
a participar de les misses com l’accés a la resta de feligre-
sos aliens a l’hospital. La capella és d’una sola nau, coberta 
amb volta de canó rebaixat amb llunetes, i un absis rematat 
per una semi cúpula. A banda i banda de les parets, trobem 
una decoració molt austera que es redueix a capitells tos-
cans i unes pilastres adossades a la paret, rematades amb 
un basament. A l’altre extrem de l’absis el cor s’aixeca per 
damunt del cancell, un element molt característic de l’ar-
quitectura barroca.
Avui la capella ha estat totalment rehabilitada i reconverti-
da en l’Auditori Josep Irla amb capacitat per 150 persones. 
Un gran espai amb decoració innovadora de tractament 
monocromàtic, fosc i neutre, que ajuda a centrar l’atenció 
del visitant vers l’element destacat, la gran pintura de Ra-
mon Martí Alsina El gran dia de Girona. 

L’auditori, amb 
capacitat per a 150
persones, s’ubica a 
l’antiga Capella de 
Santa Caterina
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Catosfera 2017
Ha millorat Internet la manera 
com ens comuniquem? 

L’any 2000 existien uns 361 milions d’internautes a tot 
el món, segons dades de l’Internet World Stats. Deu anys 
després, el 2010, la xifra superava els 1.971 milions, un 28,8 
% de la població mundial. Avui, tan sols set anys més tard, 
existeixen al món 3.739 milions d’internautes -gairebé el 
50% de la població- la majoria dels quals es connecta a In-
ternet a través del mòbil. 

Aquestes xifres i la seva progressió ja fa temps que evi-
dencien un canvi en la manera com ens comuniquem. La 
web és sense dubte la nostra major font d’informació, gene-
rada per tot tipus d’usuaris, i la televisió ha deixat d’ocupar 
la major part del temps d’oci. Cada vegada hi ha un ma-
jor consum audiovisual a la carta compaginat amb d’altres 
activitats en xarxa. Segons l’Associació Europea de Publi-
citat Interactiva, els joves cada vegada consumeixen més 
mitjans de manera simultània, fet que provoca que tinguin 
una probabilitat més alta de canviar d’opinió en el moment 
d’escollir una marca i comprar-la.  Ha entrat en joc el “bo-
ca-orella” i el poder dels anomenats in� uencers.

La immediatesa del mail ha deixat de banda les cartes tradi-
cionals, la missatgeria instantània s’imposa en bona mesu-
ra al telèfon i les xarxes socials ens permeten relacionar-nos 
amb altres persones sense necessitat d’estar físicament 
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presents. Comprar és una activitat que pot realitzar-se amb 
total comoditat 24 hores al dia i les noves formes de paga-
ment en línia substitueixen els diners en efectiu. La feina ja 
no és un espai físic, sinó una activitat que pot realitzar-se 
en qualsevol moment i des de qualsevol ubicació. 

La possibilitat d’estar sempre connectats, en ubiqüitat, a 
molta més velocitat que fa un parell de dècades i amb 
major � abilitat ha canviat la manera en què treballem, vi-
vim, aprenem, ens divertim i també la manera en què ens 
comuniquem. De tot això volem re� exionar enguany a 
la Catosfera. De la manera com ha canviat la comunicació 
política amb les xarxes socials i la possibilitat d’interacció 
amb els seus usuaris, de les estratègies de comunicació que 
estan duent a terme les anomenades empreses d’economia 
col·laborativa, de com � nançar els nous models de mitjans 
digitals o del gran repte que tenen les agències de protecció 
de dades per garantir la seguretat i privacitat personals, en-
tre moltes altres coses. Els propers anys Internet transfor-
marà, de ben segur, encara molt més les nostres vides amb 
nous serveis i models de negoci. 

En aquesta edició de la Catosfera parlarem sobre cap a on 
apunta aquesta transformació i com està afectant i afec-
tarà els mitjans de comunicació, la manera com les mar-
ques es comuniquen amb el seu públic, la comunicació de 
partits polítics i institucions i un llarg etcètera. 
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Programa

13.00 h

Popap
Catalunya Ràdio

en directe

11.30 h

Catosfera.edu
18.30 h

Acte d’inauguració

Quico Domingo
Consultor IT i soci de Mortensen

Mariola
Dinarès

Periodista, social 
media manager i 

emprenedora digital

Il·lma.
Sra. Marta Madrenas
Alcaldessa de Girona

Jordi Puigneró
Secretari de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital

Joan Camp
Director de la Catosfera

Josep M. Ganyet
Enginyer informàtic i director

de l’agència Mortensen

Presenta

20 oc
tu

br
e

DIVENDRES
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Programa

19.00 h

Reptes del periodisme en l’era de la infoxicació

21.00 h tancament

21.30 h

Sopar OFF
Catosfera

20 oc
tu

br
e

DIVENDRES

Mònica Terribas
Periodista. Dirigeix i presenta
El matí de Catalunya Ràdio

Antoni Bassas
Periodista 

del diari Ara

Jaume Roures
Director general
de Mediapro

Saül Gordillo
Periodista i director 
de Catalunya Ràdio

David Fernàndez
Periodista i 

activista social

Jordi Sellas
Periodista i gestor d’empreses 

culturals i mitjans de comunicació 

Mariola Dinarès
Periodista, social media 

manager i emprenedora digital

Germà
Capdevila

Periodista i 
director de
l’Esguard

Modera

Modera

Organitzat 
conjuntament 
amb L’Esguard
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Programa

11.00 h

La xarxa: l’Àgora política?

12.30 h PAUSA

12.45 h

En l’època de 
les dades, com 
les presentem?

21 oc
tu

br
e

DISSABTE

Toni Aira
Periodista i dircom 

del PDeCAT

Carles Foguet
Politòleg i obrer de la comunicació. 

Cap de comunicació d'ERC

Stephanie Sam
Membre del col·lectiu 
Domestic Data Streamers

Miquel Serrabassa
Informàtic i director tècnic 

de Nació Digital

Jordi Salvia
Periodista i ex-cap

de premsa de la CUP

Ferran Casas
Periodista i subdirector 

de Nació Digital.

Modera
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Programa

16.00 h

Projectes periodístics que neixen i creixen en l’entorn digital

14.00 h PAUSA

17.30 h PAUSA

21 oc
tu

br
e

DISSABTE

Arturo
Puente

Periodista de 
eldiario.es

Laia
Altarriba
Periodista i 

directora de Jornada

Álvaro
Corazón Rural

Periodista
de Jot Down

Anna
Surinyac

Fotoperiodista i
editora grà� ca de 5W

Vicente
Ferrer

Director de 
continguts de Vice

Sílvia
Barroso
periodista i 

subdirectora de l'ARA

Modera
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Programa

17.45 h

Com construir una comunicació
efectiva a la xarxa. Tres experiències

19.00 h

L’educació mediàtica, la 
llavor de l’ètica a Internet

20.00 h tancament

21 oc
tu

br
e

DISSABTE

Patricia Plaja
Periodista i cap de comunicació dels 
Mossos d'Esquadra, responsable 
de @mossos

Bernat Castro 
@berlustinho
Tuiter i assessor en 

comunicació

Leti Rodríguez
Social Media Manager
de Moritz Barcelona

Salvador Alsius
Periodista i vicepresident del Con-

sell Català de l'Audiovisual.
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Organitzador, patrocinadors i mitjans ofi cials
Edició 2017

ORGANITZADOR PATROCINADORS

MITJANS OFICIALS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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Ressò Mediàtic 
Catosfera 2016
Jornades 13-15 octubre. Girona
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L’edició del 2016 es va celebrar per sego-
na vegada a la ciutat de Girona entre el 
13 i el 15 d’octubre i va consistir en la 
participació de 30 ponents i 2 activitats 
complementàries: una exposició (Ki-
netics of Time Travel) i un taller (Krypto 
Party). 

Ressò Mediàtic de la Catosfera 2016
Jornades 13-15 octubre. Girona

Alta participació Van participar-hi unes 600 persones físicament i unes 300 persones més 
per streaming (amb pics de � ns a 100 connexions simultànies). Les activitats 
es van realitzar en la seva totalitat a les instal·lacions del Centre Cultural La 
Mercè.
Es va comptar amb el suport de 3 patrocinadors (Fundació PuntCat, Inter-
net Society Catalonia, i Xitxarel·lo) i 6 mitjans o� cials (Catalunya Ràdio, 
La Xarxa, TV Girona, Diari Ara, El Punt - Avui i Nació Digital), un augment 
important respecte un únic mitjà o� cial en l’edició de 2015. Aquesta política 
d’a� liar més mitjans o� cials a les jornades va servir per reforçar notablement 
la difusió de les mateixes.



18 

Impacte a les xarxes socials
Catosfera 2016. Jornades 13-15 octubre. Girona

Dijous 13 octubre
▲

Divendres 14 octubre
▲

Dissabte 15 octubre
▲

En Xarxes socials es van sobrepassar les 1.200 
piulades al llarg dels 3 dies que van durar les 
jornades, provinents de 351 comptes diferents. 
Això vol dir que l’etiqueta #Catosfera es va 
mostrar a través de comptes d’usuari que 
agreguen un total de 4.389.428 seguidors, 
dels quals es va assolir un total de 1.206.736 
visualitzacions en els respectius timelines. 

Aquest grau de penetració va permetre que 
l’etiqueta #Catosfera assolís la 2a posició del 
rànquing estatal (Trending Topic) el dijous a 
la tarda i dissabte durant el dia, mentre que 
divendres a la tarda es va arribar � ns a la 12a 
posició.

Les jornades es van retransmetre en directe 
per Twitter, i també es van emetre en directe 
per streaming. Les gravacions de les jornades 
de dijous i divendres van anar a càrrec TV Gi-
rona (La Xarxa), mentre que la de dissabte va 
anar a càrrec de SiesTV. 
Del material resultant s’han muntat 21 vídeos 
diferents que s’han penjat al canal que Catofe-
ra té a YouTube. 

#Catosfera Trending Topic 

0 0

100 400.000

200 800.000

300 1.200.000

400 1.600.000

1.085
tweets

Resum d’activitat

4.389.428
timeline deliveries

1.085
tweets

351
contributors

4.389.428
timeline deliveries

1.208.736
reach
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També s’ha creat una gran 
galeria fotogrà� ca amb una 
selecció de 187 imatges del 
foto-periodista Jordi Borràs. 
Tot aquest material (fotos i 
vídeos) es pot consultar onli-
ne a través del mateix web de 
Catosfera.cat

El recull fotogràfi c de la Catosfera 2016
 Clicka aquí             per a consultar la galeria de fotos (per Jordi Borràs)  Clicka aquí             per a consultar la galeria de fotos (per Jordi Borràs)  Clicka aquí             per a consultar la galeria de fotos (per Jordi Borràs) 



20 

Impacte audiovisual
Catosfera 2016. Jornades 13-15 octubre. Girona

TEMPS DE VISUALITZACIÓ
Minuts

1.765

DURACIÓ MITJANA DE LES REPRODUCCIONS
Minuts

20:31

VISUALITZACIONS

86

Setmana 
9/10/2016
- 15/10/2016

Unes 300 persones van seguir les jorna-
des per streaming (amb pics de � ns a 100 
connexions simultànies).

TV3 a la carta
▲

acn TV
▲

Televisió de Girona
▲

Televisió de Girona
▲
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L’impacte en mitjans va ser notable amb 
un centenar de mencions i la participa-
ció en diferents programes de ràdio com 
‘Generació Digital’ i ‘Popap’ (Catalunya 
Ràdio) o ‘TN Comarques’ (TV3).

Impacte en mitjans
Catosfera 2016. Jornades 13-15 octubre. Girona

Ràdios on hem participat a nivell de comunicació
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7 de novembre de 2016
Sarrià de Ter en Xarxa: 
Càpsula 75: vehicles au-
tònoms, Bizum, Catosfera 
2016 i Pot de Plom

21 d’octubre de 2016
Mortensen: Mama, surto 
a la tele!

20 d’octubre de 2016
Premsa Comarcal: La Ca-
tosfera tracta els perills 
del masclisme i el ‘click-
baiting

18 d’octubre de 2016
Racó Català: El projecte 
digital de Catalunya Rà-
dio a la Catosfera 2016
Comunicació 21: El pro-
jecte digital de Catalunya 
Ràdio a la Catosfera 2016
Saul.cat: El projecte digi-
tal de Catalunya Ràdio a 
la Catosfera 2016

17 d’octubre de 2016
TV Girona: Novetats tec-
nològiques i d’internet a 
la Catosfera
Mèdia.cat: Qui pot acabar 
amb el ‘clickbaiting’ mas-

clista: periodistes, lectors 
o anunciants?
Popap. Catalunya Ràdio: 
“Clickbaiting”, el masclis-
me com a esquer
Mortensen: Presentem el 
xat-bot del President de 
la Generalitat
Graellsbloc: Vídeo de la 
intervenció a la Catosfera 
2016

16 d’octubre de 2016
Nació Digital: Una jorna-
da atapeïda de xerrades 
clou la Catosfera 2016 a 
Girona

15 d’octubre de 2016
Nació Digital: La Catosfe-
ra s’acosta als estudiants 
i analitza els mitjans a la 
xarxa
Nació Digital: A la recerca 
del clic fàcil
Via Empresa: Josep Maria 
Ganyet i Quico Domingo 
presenten les possibilitats 
de re-crear i de generar 
xat-bots a la Catosfera
YouTube Jordi Graells: 
Jordi Graells a la Catos-
fera 2016

14 d’octubre de 2016
TN - TV3: Catosfera els 
joves aprenen els usos 
recreatius i creatius de 
les noves tecnologies
TV Girona: Girona, capital 
de la internet catalana
Nació Digital: La Catos-
fera s’estrena a Girona 
centrada en «la Internet 
de les persones»
El Punt - Avui: La inter-
net catalana, a debat a 
Girona
Diari de Girona: Girona, 
capital de la Internet 
catalana durant els tres 
dies de la Catosfera
Diari de Girona: Tret de 
sortida a la Catosfera
Diari de Girona: Creen un 
assistent virtual fi ctici de 
Puigdemont que permet 
enviar-li missatges
Empordà: Tret de sortida 
a la Catosfera
Empordà: Girona es con-
verteix en punt de troba-
da de la Internet catalana 
amb la Catosfera
Empordà: Creen un 
assistent virtual fi ctici de 
Carles Puigdemont

El Món: Girona, punt de 
trobada de la Internet ca-
talana amb les jornades 
de la Catosfera
Al Dia: Creen un assistent 
virtual fi ctici de Puigde-
mont que permet en-
viar-li missatges i votar al 
referèndum
Via Empresa: La nova 
edició de la Catosfera re-
uneix professionals i ex-
perts del món digital per 
debatre sobre la Internet 
de les persones
Regió 7: Creen un as-
sistent virtual fi ctici de 
Carles Puigdemont
Vilaweb: Un assistent vir-
tual fi ctici de Puigdemont 
permet enviar-li missat-
ges i votar al referèndum
Vilaweb:  Creen un as-
sistent virtual fi ctici de 
Puigdemont que permet 
enviar-li missatges i votar 
al referèndum
La Veu del País Valen-
cià: Girona, capital de la 
Internet catalana
ACN:  Creen un assistent 
virtual fi ctici de Puigde-
mont que permet en-

El recull de premsa Catosfera 2016
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viar-li missatges i votar al 
referèndum
ACN: Xerrada de Catosfe-
ra a Girona amb estu-
diants d’ESO
ACN: Josep M. Ganyet, 
co-creador de ‘Puigde-
bot’ explica quins usos té 
i com l’han ideat
ACN: Josep M. Ganyet, 
co-creador de ‘Puig-
debot’, explica per què 
aquest tipus de tecno-
logies estan a l’ordre del 
dia i que és una forma 
molt natural de comuni-
car-se
ACN: Josep M. Ganyet, 
co-creador de ‘Puigde-
bot’, explica que aquesta 
aplicació s’anirà actua-
litzant i anirà incorporant 
novetats

13 d’octubre de 2016
Popap - Catalunya Ràdio: 
En directe des de Girona. 
Comença la Catosfera
Nació Digital: La Catosfe-
ra arrenca a Girona amb 
la funció «socialitzadora 
d’internet» com a prota-
gonista
Ara: Comença la Catosfe-
ra, la trobada anual de la 
internet catalana
Ara Balears: Comença 
la Catosfera, la troba-
da anual de la internet 
catalana

directe!cat: Girona es 
converteix durant tres 
dies en punt de trobada 
de la Internet catalana 
amb les jornades de la 
Catosfera
7accents: La capital de la 
Internet catalana
Al Dia: Girona es con-
verteix durant tres dies 
en punt de trobada de la 
Internet catalana amb les 
jornades de la Catosfera
Vilaweb: Girona es con-
verteix durant tres dies 
en punt de trobada de la 
Internet catalana amb les 
jornades de la Catosfera
Ycom: La segona edició 
gironina de la Catosfera 
comença avui
ACN: Girona es converteix 
durant tres dies en punt 
de trobada de la Internet 
catalana amb les jorna-
des de la Catosfera
ACN: El director de la 
Catosfera, Joan Camp, 
destaca que el català té 
molt bona posició a Inter-
net i que ja “som inde-
pendents” a la xarxa
ACN: El director de la 
Catosfera, Joan Camp, 
explica que han volgut 
centrar aquesta edició en 
‘La Internet de les coses’
Ajuntament de Girona: In-
auguració de les jornades 
de la Catosfera 2016

Òmnium Cultural Gironès: 
Òmnium Gironès us reco-
mana la Catosfera

12 d’octubre de 2016
Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils:  ‘Masclisme 
i clickbaiting, els perills 
de fer-ho tot per acumu-
lar visites’, el debat que 
organitza el Grup Barnils 
a la Catosfera
Llibertat.cat: Arrenca la 
Catosfera 2016 amb una 
vintena d’activitats sobre 
Internet i la comunicació
Lliure i millor: Arrenca la 
Catosfera 2016 amb una 
vintena d’activitats sobre 
Internet i la comunicació
Art Neutre: La Catosfera 
2016 a #Girona
CATzona: Arrenca la 
Catosfera 2016 amb una 
vintena d’activitats sobre 
Internet i la comunicació
Infoindepe: La Catosfera 
2016 a #Girona

11 d’octubre de 2016
L’entrevista - TV Girona:  
Joan Camp, director de la 
Catosfera
Comunicació 21: La 
Catosfera es consolida a 
Girona
SiesTV: La Catosfera 
comença aquest dijous 
amb la voluntat de ser 
el punt de trobada de la 

Internet catalana
Ràdio Associació de Ca-
talunya: Les jornades de 
la Catosfera 2016 deba-
tran sobre la internet de 
les persones a la xarxa 
catalana
Associació Catalana de 
Premsa Comarcal: La 
Catosfera 2016, dedica-
da a ‘La Internet de les 
persones’
El Giroscopi: ElGiroscopi 
participa a la #Catosfera
Racó Català: Girona, capi-
tal de la Internet catalana
directe!cat: Girona, capi-
tal de la Internet catalana
SiesTV: Girona, capital de 
la Internet catalana
JoanCamp.cat : Girona, 
capital de la Internet 
catalana

10 d’octubre de 2016
L’Esguard: Catosfera 2016

7 d’octubre de 2016
Parc Científi c i Tecnològic: 
La Catosfera dedica l’edi-
ció de 2016 a ‘La Internet 
de les persones’
SiesTV: Internet: amic o 
enemic dels joves?

4 d’octubre de 2016
Ajuntament de Girona: 
Xerrada sobre noves tec-
nologies dins les jornades 
de la Catosfera

Vilaweb
▲

La Vanguardia
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7accents: La Catosfera 
de Lleida

2 d’octubre de 2016
Generació Digital: Co-
neixerem tots els detalls 
de la nova edició de la 
Catosfera, el punt de 
trobada de la internet ca-
talana i que se celebrarà 
del 13 al 15 d’octubre a 
Girona
directe!cat: Torna la Ca-
tosfera per parlar de “la 
Internet de les persones”
JoanCamp.cat: Al ‘Ge-
neració Digital’ de Cata-
lunya Ràdio explicant la 
Catosfera 2016

1 d’octubre de 2016
L’Empordà: La Catosfera 
torna a escollir Girona per 
a la seva trobada

30 de setembre de 
2016
Racó Català: Torna la Ca-
tosfera, la gran trobada 
de la Internet a Catalunya
Diari de Girona: La Catos-
fera torna a escollir Giro-
na per a la seva trobada
Aenteg: ElGiroscopi i 
Playbrand, empreses 
associades a l’AENTEG, 
ponents a la Catosfera 
2016
Enginyeria Informàtica: 
La Catosfera dedica l’edi-

ció de 2016 a ‘La Internet 
de les persones’
GironaIn: Girona torna a 
acollir la Catosfera del 13 
al 15 d’octubre
AMPA IPSE: La Catosfera 
s’obre als estudiants de 
secundària
WICCAC: La Catosfera 
2016, el punt de trobada 
de la Internet catalana, 
del 13 al 15 d’octubre a 
Girona

29 de setembre de 
2016
El Punt - Avui: Girona 
tornarà a ser la seu de la 
Catosfera, que ampliarà 
el ventall social dels 
debats
9diari:  Girona torna a 
acollir la Catosfera del 13 
al 15 d’octubre
SiesTV: La Catosfera de-
dica l’edició de 2016 a ‘La 
Internet de les persones’
CatEi: La Catosfera dedi-
ca l’edició de 2016 a ‘La 
Internet de les persones’
AMIC: Tirabol Produc-
cions i l’Ajuntament de 
Girona organitzen la 8a 
edició de la Catosfera

28 de setembre de 
2016
Ajuntament de Girona: 
Girona torna a acollir la 
Catosfera del 13 al 15 

d’octubre
Nació Digital: La Catos-
fera s’obre als estudiants 
de secundària amb una 
jornada sobre els usos 
creatius de la tecnologia
Vilaweb: La Catosfera 
s’obre als estudiants de 
secundària amb una jor-
nada on es parlarà sobre 
els usos creatius de la 
tecnologia 
La Vanguardia: La Catos-
fera se abre a los estu-
diantes de secundaria
Diari de Girona: La Catos-
fera s’obre als estudiants 
de secundària
directe!cat: ‘La inter-
net de les persones’, fi l 
conductor de la trobada 
de debat anual que se 
celebrarà per segon cop 
a Girona
ACN: La Catosfera s’obre 
als estudiants de secun-
dària amb una jornada 
on es parlarà sobre els 
usos creatius de la tec-
nologia
AraGirona: La nova edició 
de la Catosfera s’obrirà 
als estudiants de secun-
dària
Al Dia: La Catosfera 
s’obre als estudiants de 
secundària amb una jor-
nada on es parlarà sobre 
els usos creatius de la 
tecnologia

Girona Notícies: Girona 
torna a acollir la Catosfe-
ra del 13 al 15 d’octubre
JoanCamp.cat: Aquest 
2016, la Catosfera aposta 
per ‘La Internet de les 
persones’
Ràdio Llagostera: La 
Catosfera s’obre a es-
tudiants de secundària 
amb una jornada sobre 
els usos creatius de la 
tecnologia
NoticiasPress: Girona tor-
na a acollir la Catosfera 
del 13 al 15 d’octubre
WN.com: Girona torna a 
acollir la Catosfera del 13 
al 15 d’octubre
Ajudu: La Catosfera se 
abre a los estudiantes de 
secundaria

19 de setembre de 
2016
Blog de Internet Security 
Auditors: Vicente Aguilera 
participará en Catosfera: 
“Punt de trobada de la 
Internet catalana”
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