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EL 9

EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

DiíPecies 2 da gener del 2002
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OEI9es
converteix avui
en el primer
diari esportiu en
català de la
història

EL 9
Barcelona

La contraportada

En els últims mesos la
redacció d'El 9 ha elaborat
diveros números zero per
pulir.tots els detalls amb vista
a la sortida. Les tres imatges
del costat corresponen a les
portades de tres números
zero, del dia del
Catalunya-Xile, un dia entre
setmana i la prèvia del derbi
entre l'Espanyol i el Barca.

A la contraportada d'El 9 hi
haurà col·laboradors de
diversos àmbits, com és el .
cas de la del costat, firmada
pel periodista deTVS Xavi •
Torres. També tindran el seu
espai a la contraportada
Jordi Basté, Ricard
Torquemada, Pere Ferreres,
Martí Perarnau, Xavi Díaz,
Josep Maria Solé i Sabaté...
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O Pretenem que
el lector s'aturi
a llegir, que no
passi de
puntetes pels
titulars
O L'esport d'elit
serà el terreny
de joc en el qual
ens mourem dia
rere dia

El 9 vol contribuir al periodisme esportiu d'aquest inici
de segle oferint una visió dinàmica de l'esport, donant importància a les fotografia i la infografia, però també fent una
anàlisi serena del que molta
gent ja ha vist per la televisió,
en el camp, en la pista o en el
circuit. Volem convidar el lector a aturar-se a llegir, que no
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arribat

El diari que tenen a les mans és
el primer esportiu que s'edit.i
íntegrament en català en la història. Un diari català tant per la
llengua que utilitza com per la
visió que donarà de l'esport.
Pensat i escrit en català, ens
agrada dir, a la redacció d'El 9,
que a partir d'avui els informarà en la llengua del país de tot
el que passa en el món de l'esport d'elit. Perquè aquest serà
el nostre camp d'acció: els
grans equips, els grans esportistes, les gríuis competicions.
Des del Barca als Jocs Olímpics, passant per l'Espanyol, el
mundial de motos, de rallis o
de fórmula 1, l'NBA, els grand
slam de tennis o de golf, el
Tour, la Volta i les competicions europees de clubs. Les
seleccions catalanes absolutes
—de moment amb els amistosos, mentre no es vagi obrint
camí a les competicions oficials— són les nostres seleccions. La nostra referència és
tot l'àmbit lingüístic català, la
qual cosa no vol dir que no seguirem el que fan les seleccions
espanyoles. Simplement ens
ho mirarem amb uns altres
ulls, amb una visió catalana de
l'esport.

O És un mitjà
català tant per
la llengua com
per la visió que
donarà de
Tesport

Les portades
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Jordi Puiol —amb un exemplar de proves d'El 9 a les mans— conversa amb Jordi Grau, en presència de Jordi Vilajoana. / L.S.

passi de puntetes pels titulars.
Per això, a part de la informació
puntual; el reportatge, l'entrevista en profunditat, la visió
analítica i critica de la realitat,
raonada i argumentada, sense
desqualificacions sense solta
ni volta, seran algunes de les
armes que utilitzarem per
aconseguir-ho. I a més dels
professionals que formen la redacció d'El 9, comptarem amb
tot un seguit de col·laboradors
que aportaran el seu punt de

vista. En alguns casos, el que
donen els anys d'activitat professional d'alguns esportistes
ja retirats, i en altres, el de persones no necessàriament vinculades al món de l'esport però
que donaran punts de vista interessants per a entendre el
món de l'esport com a fenomen social.
No pretenem aconseguir
una éxhaustivitat impossible.
Aquest no és el nostre repte.
Avui és molt fàcil accedir als re-

sultats de qualsevol competició a través d'Internet. Només
cal un ordinador. La informació ja no és patrimoni exclusiu
dels mitjans de comunicació,
però sí que tenim l'obligació de
treballar-la, analitzar-la i esprémer al màxim els nostres
coneixements perquè el lector
d'El 9 pugui llegir en les nostres
planes quelcom de diferent al
que ja ha rebut durant el dia a
través de la televisió, la ràdio o
Internet.

