ZW núm 367. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i
social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.

www.acuerdo.us
Acuerdo és un projecte interessant que ens aproxima a un nou concepte de periodisme. El
lema

ho

deixa

clar:

«periodisme

de

qualitat

per

a

lectors

cabrejats».

Una iniciativa a la qual he volgut donar suport amb una contribució especial com a donant a
través de Kickstarter (en la categoría ‘business angel’), que em permet formar part del
Consell Assessor en els temes d’ interès vinculats a la meva activitat professional.
El format de treball que planteja serà el d'una revista quinzenal per a tauletes i ordinadors
amb grans històries de recerca que aprofitaran les últimes tendències digitals per fer la
informació més accessible: infografies animades, bases de dades, videojocs periodístics,
còmics animats, documentals interactius... I firmes contrastades: col·laboradors de primer
nivell distribuïts pels cinc continents i un equip de periodistes, dissenyadors i programadors
independents compromesos amb la informació de qualitat. Veure vídeo
El projecte està impulsat per un equip molt jove però amb molta experiència en el món del
periodisme i la comunicació: Idoia Sota, Pedro García Campos, Maruxa Ruíz del Árbol, Camilo
Conte, Javier Díez, Facundo Arias, Borja Soler, Raquel Arano. I compta amb un grup inicial
de destacats col·laboradors com són: Jordi Pérez Colomé, Rafa Höhr, Juan Soto Ivars, Otto
Lowe, Luis Pablo Beauregard, Norberto Baruch, Joe Sacco, Alberto Rojas, Elena del Estal,
Jesús Escudero, Pablo Veyrat, Toni Díaz, Carlos Gil Bellosta, Pablo Gutiérrez, Toño Fraguas,
Raquel Villaécija, Álvaro Millán i Daniel Campos de Diego.

Actualment, la iniciativa es troba en plena fase de micromecenatge per aconseguir
finançament per al seu llançament (hi ha temps fins al 4 de novembre per fer la donació a
Kickstarter). Durant el procés, s'estan realitzant entrevistes molt interessants a periodistes
singulars que recomano: Gumersindo Lafuente, Gabriela Wiener, Borja Bergareche, Carmela
Ríos, Cristina Fallarás, Nacho Cardero, Paul Geddis, Manuel Jabois, Bruno Galindo, Mónica
Escudero, Antonio Lucas, Diego Barcala i Manuel Marlasca.

Podeu seguir l’activitat relacionada amb el projecte a Twitter: @Acuerdo_us i Facebook.

