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http://www.hackshackersmad.com  

Hacks & Hackers Madrid és el capítol espanyol de Hacks & Hackers nascut a 

Stanford i ideat per Burt Herman, fundador de Storify. El seu objectiu és establir un 

punt de trobada entre escriptors de codi (Hackers) i d'actualitat (Hacks), per 

intercanviar informació sobre eines digitals i analitzar l'aportació dels programadors 

en àrees com el maneig de grans volums de dades, visualització, etc. 

Hacks & Hackers Madrid està obert a rebre tota mena de propostes i suggeriments 

de particulars, mitjans o institucions que simpatitzen amb el projecte. Organitza un 

esdeveniment mensual en el Centre d’Innovació del BBVA, en què es presenten tres 

proyectoss interessants per la seva innovació periodística, tecnològica o totes dues, 

i s'explica al públic quins són els reptes en la seva trajectòria. 

Per a la seva primera trobada aquestes van ser les iniciatives espanyoles 

presentades: Amazings (Antonio Martínez Ron / @ fogonades), I Wanna go There 

(María Martínez / @ limalimon) i Tuitráfico, (Juanjo i Antonio / @ tuitrafico). Tres 

projectes innovadors per la seva aposta tecnològica i periodística. També han 

passat per Hacks & Hackers MAD: El meu Maleta, Wall Street Journal Social, 

Tuderechoasaber.es, Herzio, Vizzuality o Actuable. La IV trobada Hacks & Hackers 

MAD tindrà lloc el 30 de gener de 2012 sota el títol: Fórmulas per a monetitzar 

nous projectes periodístics. 

El Hacks & Hackers MAD (@HacksHackersMad) està impulsat per  Ana Ormaechea 

(@aormaechea, Editora Cap de Muy Interesante a iPad), María Feijoo (Directora de 

Comunicació d’Antevenio), Javier Moya (Director d’Internet de Harper’s Bazaar i 

Esquire a Espanya), Rubén Orta (Director de Desenevolupament a Antevenio), Juan 

Munguía, responsable de continguts del portal educared.org de la Fundació 

Telefònica, Juanjo Gaspar i Antonio García, fundadors de LostiumProject. 
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