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Periodisme amb microscopi
Viatges i excursions militants en la «geografia de
l’espardenya»
Xavier Ginesta Portet

Periodisme amb microscopi, del periodista i professor Xavier Ginesta,
s'encabeix, tal com resumeix el subtítol de regust mitjanament verdaguerià
"Viatges i excursions militants en la geografia de l'espardenya", en aquesta
tradició narrativa que s'abeura en l'experiència enriquidora del viatge. Xavier
Ginesta ja figura de ple dret en la nòmina dels alumnes destacats que s'han
matriculat a aquesta escola tan completa i profitosa del viatge literari. (Antoni
Pladevall)
M'exhorta la brillantor d'ulls amb els quals en Xavi em parla dels seus viatges.
I tot seguit, i després d'un relat precipitat dels fets ocorreguts, toca allò
inevitable: plantar-se al davant de la pantalla d'un ordinador per posar-hi
ordre, per reviure-ho una vegada més. (Jordi de San Eugenio)
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Xavier Ginesta Portet
(Barcelona, 1983) És llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de
Barcelona i doctor en Comunicació i Periodisme per la mateixa Universitat
amb una tesi titulada Les TIC i l'esport: una anàlisi de la Primera Divisió
espanyola de futbol (2006-2008). La seva carrera professional ha estat
sempre vinculada als mitjans de comunicació, començant a El 9 Esportiu per
passar llavors a la productora Grama Televisió i a El 9 Nou, on és
col·laborador. Actualment és articulista del diari El Punt Avui i del setmanari La
Garrotxa, així com també col·laborador de COM Ràdio. Abans d'incorporar-se
a la UVic, on ara és el coordinador dels estudis de Periodisme, va impartir
docència a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i
l'Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP). També, ha estat professor
convidat de les Universitats de Kalmar (Suècia), Bonn (Alemanya) i O Minho
(Portugal).
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