
I Jornades del català a les noves tecnologies
Possibilitats dels mitjans de comunicació en català nascuts a Internet



Què és Racó Català?

- Punt d'informació dels Països Catalans.
- Plataforma de suport a Internet de col·lectius i entitats catalanes. 

- Lloc de reflexió sobre l'actualitat catalana.

- Fòrum d'opinió sobre la realitat catalana.



Fonaments de Racó Català

- Autonomia envers qualsevol organització o partit polític.
- Punt de vista alternatiu als mitjans de comunicació tradicionals. 

- Els lectors són a la vegada corresponsals de Racó Català.
- Tothom pot opinar i dir la seva.

- Racó Català col·labora amb entitats i mitjans amb finalitats comunes.
- Tots els redactors i administradors són col·laboradors desinteressats.



Història de Racó Català

- Recull de recursos catalans i algun article d'opinió.

- Sense interactivitat.

- Diàriament es reben 30 visites.

- Compta amb un sol redactor i administrador.



Història de Racó Català

- Els articles guanyen terreny als recursos.

- Els fòrums donen interactivitat a la pàgina.

- El ritme de visites creix: 125 visites diàries.

- Compta amb dos redactors i administradors.



Història de Racó Català

- Articles i opinions són la base de Racó Català.

- Interactivitat total: fòrums, notícies, comentaris. 

- Actualment arribem a 1.250 persones diàriament, 
  que consulten més de 110.000 pàgines mensuals.

- Comptem amb 8 administradors 
  i més de 1.500 lectors subscrits i potencials redactors.



Futur de Racó Català

- Fer créixer i madurar el projecte,
  dins i fora de la xarxa.

- Donar encara més importància als articles, 
  configurant el Racó Català com un autèntic diari electrònic.

- Potenciar l'agenda del Racó Català,
  transformant-la en una guia d'oci i cultura dels Països Catalans.

- Incrementar els esforços per a recolzar entitats i col·lectius,
  oferint nous serveis i de més qualitat

- Estrenar un nou disseny,
  que ens apropi més a un diari electrònic, còmode, àgil i interactiu.

- Per sobre de tot, mantenir la nostra independència.



Gràcies


