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El creixement de les dades...

Quantitat d’informacio ́ emmagatzemada 

creix 4 vegades me ́s de pressa que l’economia mundial 

La capacitat de processament dels ordinadors creix 9 

vegades me ́s ra ̀pidament. 



El creixement de les dades...

2007+ de 300 exabytes de dades emmagatzemades.

Cada exabyte= mil milions de gigabytes. 

Una pel.li ́cula (2h) = 1 gigabyte.

Facebook es pugen + de 10M de fotografies per hora

Els 800 milions d’usuaris de YouTube pugen + 1h de 
vi ́deo cada segon! 

 

 

 



El creixement de les dades...

Al 2013, Twitter havia superat els 400 M d tuits 
diaris. 

La quantitat total de la informacio ́ emmagatzemada en 
el mo ́n= cobrir Estats Units amb 52 capes de llibres 
(2013) 

 

 



Dades per tot arreu...

Big Data
Smart Cities

Internet de les Coses

Open Data  
Open Government



La transparència… opaca?

2013

2013

2014



Fusió de disciplines...

Periodisme de dades= Precisio ́ + Investigacio ́ + 
Documentacio ́ periodi ́stica + Infografia + Fact Cheking + 

Estadi ́stica+ altres...



Com fer periodisme de dades?

Equips multidisciplinars (exemple ND)

Fonts sempre visibles i en formats descarregables

Visualitzacions clares i aptes pels mòbils



De Wikileaks als Panama Papers...

Iraq war logs (2010) 
The Guardian- Simon Rogers

Paradisos fiscals (2016)
ICIJ

http://www.theguardian.com/world/datablog/interactive/2010/oct/23/wikileaks-iraq-deaths-map
http://www.theguardian.com/world/datablog/interactive/2010/oct/23/wikileaks-iraq-deaths-map
https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.259243209.2138050224.1459705807
https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.259243209.2138050224.1459705807


De Wikileaks als Panama Papers...

Dollars for Docs
ProPublica

2009-12, 4 mil milions 
de dólars procedents de 
17 empreses 
farmacèutiques van a 
les mans de metges.. 

https://projects.propublica.org/docdollars/
https://projects.propublica.org/docdollars/


De Wikileaks als Panama Papers...
Reading the riots- 
The Guardian (2011)

Rumors a Twitter durant els 
aldarulls de Londres.
Anàlisi de 2.6 milions de 
piulades

http://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter
http://www.theguardian.com/uk/interactive/2011/dec/07/london-riots-twitter


De Wikileaks als Panama Papers...
Civio  (organització ciutadana)
Indultómetro -2012 

Medicamentalia, projecte 
internacional (2015) Anàlisi dels 
preus dels medicaments bàsics 
a 61 països

http://www.elindultometro.es/indultos.html
http://www.elindultometro.es/indultos.html


Del més senzill al més complicat….

 

 

 

Municipis de Catalunya més endeutats 
(maig’16)

Els 9 mapes per entendre el 27-S

http://www.naciodigital.cat/noticia/108564/aguilar/segarra/capolat/pujalt/ogassa/municipis/endeutats
http://www.naciodigital.cat/noticia/108564/aguilar/segarra/capolat/pujalt/ogassa/municipis/endeutats
http://www.naciodigital.cat/seccio/elsmapesdel27s
http://www.naciodigital.cat/seccio/elsmapesdel27s


De NacióData al Labs&Data



Moltes gràcies!
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