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EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ
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Comunicació i
reflexió

Les dues imatges del costat •
corresponen aplanes •:
d'infòrmació.dels números
zero que s'han fet abans, de
la sortida als quioscos. En els
temes d'obertura es
combinen equilibradament
els espais gràfics amb el text
i les columnes de breus es
destaquen amb una trama
de fons.
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Amb coses a d i r
o Periodistes, escriptors i esportistes d'alt
nivell seran presents als espais d'opinió d'El 9

O El veterà ninotaire l'Avi i l'equip d'«Alguna
pregunta més» hi posaran el seu toc d'humor

EL 9
Barcelona
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El 9 Esportiu de Catalunya donarà un especial protagonisme
als espais d'anàlisi, reflexió i
opinió i hi destinarà planes específiques perquè els lectors
puguin trobar-hi el punt de vista de destacats periodistes, escriptors, directius i esportistes
d'alt nivell sobre tot allò que
passi a l'esport d'elit de casa
nostra i de la resta del món. De
la mateixa manera que l'opinió
del diari es reflectirà únicament a l'editorial, el dia a dia .
dels nostres equips, dels esportistes i dels dirigents serà analitzat per diversos especialistes. Els exjugadors del Barca
Ramon M. Calderé i Josep M.
Fusté,
l'exblaugrana
i
blanc-i-blau Pepito Ramos, el
periodista Enric Matarrodona i
els jugadors Miquel Soler i Xavi
Aguado faran aquesta tasca a
les planes de futbol. L'exjugador Joan Creus, un dels homes
més carismàtics de l'esport català, serà l'analista de bàsquet
a les planes de Més Esport, on
Joaquim Camps ens aportarà
informació sobre l'esport als
Estats Units.
La contraportada del diari i
La Penúltima estaran destinades a articles d'autor. Els periodistes Jordi Basté, Xavi Torres,
Pere Ferreres, Ricard Torquemada, Martí Perarnau i Xavi
Díaz i l'historiador Josep Maria
Solé i Sabaté s'alternaran a la
contra, mentre que Eduard
Boet, Frederic Porta, Santi Carreras, Jaume Peral i Imma Merino i els escriptors Antoni
Puigverd, Ramon Solsona i Josep Maria Fonalleras ocuparan
la Peniiltima.
El toc d'humor àcid i crític
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D'esquerra a dreta i de dalt a baíx: Jordi Basté, Xavi Torres, Pere Ferreres i Joan Creus. Pepito Ramos, Raition Maria
Calderé, Josep M. Fusté i Frederic Porta. Xavi Aguado, Miquel Soler, Xavi Díaz i J.M. Solé i Sabaté. Eduard Boet, Josep
M. Fonalleras, Ramon Solsona i Antoni Puigverd.

sempre necessari en qualsevol quip d'^/guna pregunta més,
publicació el donarà diària- . dirigit per Carles Capdevila, un
ment a la plana editorial el ve- espai que s'emet de dilluns a
terà ninotaire Lluís Recasens, divendres a tres quarts de nou
més conegut com L'Avi, i l'e- i tres quarts de dotze del matí
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Internet per
comunicar-nos
interactivament
amb els lectors
Barcelona El 9 té una plana
web a la qual es pot accedir
amb l'adreça electrònica
w w w el9 com o través de
Vilaweb, a l'adreça
w w w vilaweb com Els
lectors hi trobaran de
moment una explicació del
grojecte i els continguts
d'El 91 els enllaços per fer
arribar les seves opinions
—el9@el9 com—i per
participaren les enquestes
digitals del dian, els
resultats de les quals es
publicaran diàriament a les
planes d'opinió L'adreça
electrònica tambe serveix
perquè els lectors hi facin
arnbar cartes per ser
publicades i per mantenir
un contacte interactiu amb
els responsables del
dian /EL9

Onze capçaleres
impulsen El 9
Esportiu de
Catalunya
!
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• El 9 dedicarà diàriament una
plana a la comunicació, amb
la programació esportiva i
informacions sobre les
principals cadenes de
televisió i ràdio. A la
Penúltima destaca un article
de fons d'autor que convida
el lectora una lectura
reposada.

dins d'El Matí de Catalunya
Ràdio, el programa líder d'audiència a Catalunya que dirigetx i presenta el periodista Antord Bassas.

Barcelona L'empresa
editora d'El 9, CECM
(Comercialitzadora i
Editora de la Coordinadora
de Mitjans), te com a
accionista majoritari Comit
(Coordinadora de Mitjans),
que agrupa set capçaleres
per impulsar projectes de
premsa en català El Punt,
Segre, Regio 7, El S'Mou, El
3 de Vuit, Dian d'Andorra i
el dian electrònic Vilaweb
Entre els accionistes
minoritaris s'han afegit al
projecte Dian de Balears,
Dian de Sant Cugat, L'Hora
del Garraf \ El 9 Punt
L'objectiu es cobrir tot
l'àmbit amb dians locals, el
dian esportiu i un
d'informació'general, en ^^
un sol dian nacional per
edicions /EL9

