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Vicent Partal Montesinos

V icent Partal Montesinos va néixer a Béte-

ra (Camp de Túria, València) el 1960. És llicenciat en magisteri per la Universitat de 

València i va exercir de mestre durant dos anys (1982-1984). La seva trajectòria dins el 

periodisme va començar el 1984, com a redactor del setmanari El Temps, i va continuar 

amb col·laboracions en diferents mitjans i gèneres fins a l’any 1995, quan fundà VilaWeb, 

el primer diari digital en català. 

La funció vertebradora i integradora de VilaWeb mitjançant un periodisme plural, 

rigorós, independent i en obert és un reflex de l’activisme del seu fundador en favor de la 

llengua i la cultura catalanes i la vindicació d’un espai de comunicació compartit entre tot 

el territori de parla catalana. Malgrat els riscos que per a una empresa privada suposava, 

Vicent Partal va optar, des del inicis del nou diari, per oferir una proposta periodística de 

l’actualitat dels Països Catalans i del món a tot l’espai del català, en llengua catalana i per 

Internet; de manera que es pogués accedir a la informació des de qualsevol punt del pla-

neta i de manera gratuïta. Cal destacar que VilaWeb té actualment més de 19.000 subs-

criptors. La solidesa de VilaWeb com a mitjà de referència per a la informació política del 

Principat està avalada per, entre altres dades, els estudis del Baròmetre d’Opinió Política 

del Centre d’Estudis de la Generalitat de Catalunya, que els anys 2018 i 2019 va situar el 

diari digital en segon lloc, per darrere de la Vanguardia. 

D’altra banda, el model i la trajectòria del diari, referent de la difusió de la llengua 

i la cultura catalanes dins i fora dels Països Catalans, han estat objecte de diversos treballs 

acadèmics en universitats tant catalanes com de l’Estat espanyol, entre els quals destaca 

la tesi doctoral de la doctora Mar Iglesias, Un model de periodisme per a la xarxa: el cas 

de VilaWeb (Universitat d’Alacant, 2010). 

Pel que fa a la llengua, VilaWeb, que el 2006 va presentar el seu llibre d’estil, ha 

mostrat sempre un alt interès en la depuració d’un model periodístic genuí de llengua. 

A més de dirigir VilaWeb i d’escriure-hi un article editorial diari, col·labora en 

diversos mitjans de comunicació i universitats dels Països Catalans. És autor d’un bon 
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nombre de llibres, com ara llibreta de Pequín (2009), A un pam de la independència 

(2013) o Nou homenatge a Catalunya (2015). Així mateix, ha participat com a coautor 

en altres obres —com ara 11 M. El periodisme en crisi (2004), amb Martxelo Otamendi, 

i Connecting citizens (2005), amb Anne Belot i Chiristable King—, i ha col·laborat amb 

articles, capítols o com a prologuista en diverses publicacions, entre les quals hi ha Altes 

de l’Europa futura (1991), Europa en l’horitzó del segle xxi (1993), Països Catalans en 

plural (2005), El lèxic català en l’era digital (2013) i Pàtries. Poemes de Jacint Verdaguer 

(2014). 

D’altra banda, cal destacar que és impulsor de la Fundació.cat, del patronat de la 

qual formà part durant sis anys (2004-2010), i membre de la Fundació Universitat Ober-

ta de Catalunya (2005-2014) i del Parlament Europeu de la Cultura (des del 2015), entre 

altres institucions. Ha estat director acadèmic del màster de Periodisme Digital de la 

Universitat Pompeu Fabra (1996-1999) i ha impartit ponències sobre periodisme i noves 

tecnologies en més d’una quarantena de congressos i jornades nacionals i internacionals. 

Actualment, des del 2016, presideix el Centre Europeu de Periodisme.

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb una vintena de premis i distincions, 

entre els quals destaquen el Premi Ciutat de Barcelona (1999); el Premi Pompeu Fabra a 

la difusió de la llengua catalana (2008), atorgat per la Generalitat de Catalunya; el Premi 

Òmnium de Comunicació (2008); el Premi Nacional Joan Coromines (2009), de la Coor-

dinadora d’Associacions per la Llengua Catalana; el Premi Valencià de l’Any (2015), de 

la Fundació Huguet; el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians a la difusió (2018), 

i el Premi al Referent E-Tech 2019, de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de 

Girona, per la seva trajectòria i el seu paper com a pioner del periodisme digital als Països 

Catalans.

L’actuació professional i cívica de Vicent Partal ha estat fonamental per a la con-

solidació de l’espai català de comunicació. La seva profunda convicció de la unitat de la 

llengua ha quedat palesa diverses vegades, tant com a director de VilaWeb com també en 

conferències i tertúlies.

Per totes aquestes raons, el Ple de la Secció Filològica considerà el perfil de Vicent 

Partal idoni per a contribuir, amb el seu ingrés a la Secció i a l’IEC, al qual ha demostrat 

lleialtat a bastament, a fer del català una llengua apta en l’era de la comunicació digital. 

Resum del text presentat pel senyor Josep Gifreu i Pinsach en el Ple del dia 11 de 

juny de 2020 
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