
15 de xuño de 2021 ás 19:00 horas



Alén da aparición de novos formatos e formas de xornalismo, o
proceso de contar e recibir información tamén viviu nos últimos
anos o auxe da chamada especialización coa aparición e creación de
medios especializados, orientados a eidos concretos e a un público
exixente e ben perfilado. 
 
O caso galego non é diferente ao que foi acontecendo no resto
mundo. O modelo dos medios xeralistas, con información de todo
tipo e contido variado, foi quedando relegado para as grandes
cabeceiras ou empresas de longo percorrido, namentres os
proxectos máis novos apostan por examinar con lupa os temas que
queren tratar, na procura de ser referentes no seu eido,
especializando o seu traballo e, na maioría de casos, atopando na
Rede un xeito de lanzar a súa información e o seu coñecemento. 
 
Pasa o futuro dos novos medios necesariamente por esta
especialización? Que os diferencia dos vellos modelos? Como se
comporta o seu público? E os seus xornalistas? Aínda hai sitio para o
papel?



19:00 horas 
Presentación 
 
MMEESSAA RREEDDOONNDDAA 
Modera: 
CCaarrllooss PPeerreeiirroo, xornalista e director
da revista Morcego, amais de
membro da Sección de Lingua,
Literatura e Comunicación do
Consello de Cultura Galega 
 
Participan: 
- A que cheira papá?, GGuuiilllleerrmmoo
RRooddiicciioo 
- Pincha, RReebbeeccaa MMuunníínn 
- Mazarelos, RRooqquuee SSaannffiififfif zz 
- Vinte, MMaarrííaa YYááññeezz 
- Disquecool, RRaaqquueell CC.. PPiiccoo 
 
 
A QUE CHEIRA PAPÁ? 
A que cheira, papá? é un magazine
dixital onde intentamos achegar
voces frescas á cultura galega e á
cultura do mundo desde o galego.
Libros, cinema, música ou
videoxogos, AQCHP procura unha
ollada transversal que transita da
crítica até a creación, explorando
novos formatos, en texto, podcast ou
stream. 
 
PINCHA 
Pincha é unha revista sobre
gastronomía e cultura que se publica
cada dous meses e se distribúe de
xeito gratuíto en Santiago de
Compostela e a súa comarca. Cunha
coidada imaxe e unha linguaxe sen
artificios, logra chegar a todo tipo de
públicos falándolles do que máis lles
gusta: que facer no seu tempo de
lecer. O mesmo acontece na web
revistapincha.gal, onde os lectores e
lectoras atopan multitude de artigos
coas mellores propostas
gastronómicas e culturais na capital
galega e nos seus arredores.

MAZARELOS 
Mazarelos é unha plataforma de
divulgación da historia e a cultura na
rede e na rúa. Editamos dende 2019
unha plataforma web na que
publicamos artigos de investigación e
opinión ligados a distintas ciencias
sociais e humanidades. En 2020
lanzamos tamén unha revista en
papel que xa vai polo seu quinto
número. Conxugarmos esta dobre
vertente de forma atractiva e de
interese para todo o mundo é o noso
obxectivo. 
 
VINTE 
Vinte naceu a finais do 2018 como
unha revista “para a Galicia dos anos
20”, asociada ao diario Praza.gal.
Aspira a ser unha plataforma de
contido multimedia que presente
novas creadoras e creadores, que
proxecte novos enfoques sobre a
sociedade e cultura galegas, e que
chegue a novos públicos a través das
distintas canles dixitais.
vinte.praza.gal 
 
DISQUECOOL 
Disquecool é un medio de tendencias
e estilos de vida, o primeiro que se
lanzou en Galicia en galego.
Acabamos de estar de aniversario: xa
levamos dez anos na rede. En
Disquecool falamos de música, letras,
estilos de vida, tecnoloxía,
mercadotecnia, moda ou arte e
deseño.



Organiza
Sección de Lingua, Literatura e Comunicación
Consello da Cultura Galega

Coordina
Carlos Pereiro

Participa
A actividade non será presencial e non é necesaria inscrición previa.  
O debate terá lugar ás 19:00 horas o día 15 de xuño de 2021. O público pode acceder
á emisión pública a través da web do Consello da Cultura Galega, da nosa canle en
Youtube ou da plataforma Twitch. Unha vez finalizado, desaparecerá de Twitch
para ficar unicamente nas canles habituais do CCG para consumo en diferido
(Mediateca e Youtube). Podes participar a través do chat de Twitch.

Máis información
www.consellodacultura.gal 
difusion@consellodacultura.gal 
Consulta os materiais en http://consellodacultura.gal

Organiza:




