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Biografies dels Ponents 

 

Rosa Maria Calaf  
Presidenta de la Fundació del Centre Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB) . Va ser 
corresponsal de TVE des del 1970 fins el 2009 i va passar per les corresponsalies de Nova 
York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong i Pekín. 
 

  

  

Karma Peiró  
Responsable de participació (Community manager) al portal de notícies 3cat24.cat, el 
web que aglutina la informació de TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest portal té una secció 
anomenada ‘El meu3cat24.cat’, on els usuaris poden publicar continguts de vídeo, àudio, 
imatges i text. Des de fa tres anys, realitza, al costat del periodista científic Luis Ángel 
Fernández Hermana, el podcast sobre periodisme i comunicació digital, ‘Ladridos al amo’. 

  

 

Serena Kutchinsky  
Editora adjunta del Sunday Times Online. Va encapçalar la integració digital de Time Out i 
la del thelondonpaper i és una experimentada periodista de cultura i entreteniment. És 
una apassionada de les tecnologies digitals, els ‘social media’ i la seva aplicació al 
periodisme. 
 

  

 

Pau Llop  
Periodista i emprenedor social. Co-fundador i director de Bottup.com, la primera 
plataforma non-profit de periodisme ciutadà hispanoparlant, amb més de 4.500 notícies 
ciutadanes editades per periodistes professionals i després publicades i difoses. Director 
de Nxtmdia.com, consultora web especialitzada en nous mitjans digitals independents i 
responsable -d’entre d’altres- del desenvolupament de Periodismohumano.com. Ashoka 
fellow. 

  

 

Narcis Vives  
Director d’Itinerarium http://www.itinerarium.es/ i president de la seva Fundació. 
Itinerarium és una consultoria orientada a identificar i a implementar les aplicacions 
derivades de les possibilitats de les tecnologies de localització (GPS), el geoweb i les 
xarxes socials en diferents sectors: educació, cultura, oci, turisme, formació i mitjans de 
comunicació. 

  

 

Simon Rogers  
És l'ànima del Datablog i el Datastore de The Guardian i també periodista en la redacció 
d'aquest diari. Simon va ser un dels membres de l'equip del The Guardian que va 
analitzar els papers de l’Irak  quan els va difondre Wikileaks a l'octubre. El seu treball ha 
estat reconegut per la Societat Real d'Estadístiques, al Regne Unit. 

 


