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La posada en servei de llocs web d’Internet (websites) d’informació de 
proximitat i el desenvolupament d’aplicacions específiques en els dispositius 
d’accés electrònic han constituït l’últim pas en la vertebració d’un sistema 
de comunicació local complex, equiparable al que s’ha anat configurant per 
als espais nacionals i estatals. Molts anys abans, els editors de premsa local 
i comarcal tradicional havien perdut el monopoli informatiu i publicitari en el 
seu àmbit, amb l’aparició successivament de les publicacions institucionals 
dels ajuntaments, la ràdio, la televisió, els reclams publicitaris i la premsa 
gratuïta. 

L’aparició d’aquestes alternatives –concurrents i complementàries a l’hora 
de satisfer les necessitats d’informació i comunicació de les societats locals– 
han provocat ajustaments naturals –però molt importants– en el funciona-
ment i en els models explotació econòmica de la premsa local i comarcal, 
ja que permeten als editors plantejar estratègies diferents de la tradicional 
i convencional fórmula: un editor, una (o poques) publicació en paper, i fi-
nançat amb els ingressos de doble mercat, el dels lectors que paguen i el de 
la publicitat pagada pels anunciants. Fa anys, alguns van optar per ampliar 
activitats cap a l’edició d’aquests altres mitjans, altres van passar a oferir 
serveis d’arts gràfiques i impremta, de notícies o publicitaris als altres agents 
comunicatius del seu territori, i n’hi va haver que van optar per seguir amb el 
model tradicional de l’edició de premsa exclusivament, en el seu territori o 
expandint-se cap a d’altres. I, lògicament, hi va haver editors que van optar 
per combinar aquestes solucions.

En definitiva, van acceptar que el model d’explotació de la premsa no fa 
referència només a la combinació de fonts d’ingressos sinó també a l’esta-
bliment d’una lògica organitzativa i d’operacions, a la definició del valor que 
volen aportar i a quins destinataris adreça l’activitat, als serveis comunicatius 
mitjançant els quals es fa, els recursos que s’utilitzaran i tenint en compte 
l’entorn en què actuen.  I d’aquí que els editors van optar per models d’explo-
tació diferents en la seva adaptació als canvis en el paisatge comunicatiu.

Els darrers anys, l’ús d’Internet per un nombre cada cop més gran de 
ciutadans ha facilitat que l’extensió de les publicacions en paper al suport 
digital i la distribució via web en el món local tingui possibilitats de ser viable, 
en termes econòmics, a més de constituir un procés d’extensió natural. I en 
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conseqüència, molts dels problemes i les noves situacions comunicatives, 
econòmiques i empresarials que estan experimentant els editors d’espais 
comunicatius més grans des de l’inici del segle actual, han anat arribant 
també a la premsa local i comarcal. Entre aquests problemes destaquen la 
pèrdua d’una bona part de la publicitat per paraules (els “petits anuncis”), 
l’obsolescència d’alguns serveis no periodístics que tenien en règim de quasi 
monopoli (cartelleres d’espectacles, programació de televisió, relació de far-
màcies obertes, anuncis oficials...) i, evidentment, les transformacions de la 
competència en el protagonisme per a subministrar la informació d’actualitat 
i la creació d’opinió pública.

Per aquest motiu, és de preveure que els darrers passos que s’estan pro-
duint en l’àmbit d’Internet i comunicacions electròniques en relació amb els 
mitjans, la comunicació informativa i la publicitat, l’economia dels serveis co-
municatius i les actituds dels ciutadans envers el nou panorama (disminució 
de la lectura en paper, per exemple) arribaran en poc temps també a l’espai 
local. Així, les noves fórmules de publicitat i màrqueting a través de serveis 
digitals, els nous serveis de localització i ofertes comercials, els formats 
multimèdia d’accés a la informació i informació a través de les anomenades 
“xarxes socials” o “social media” (Facebook, Twiter, Tuenti, per exemple), o 
el protagonisme dels poderosos nous intermediaris d’accés a la informació 
(Google, Yahoo, etc.) han de passar a formar part de les ocupacions dels 
editors de premsa local i comarcal.

A aquest procés d’evolució accelerada del panorama comunicatiu i les 
repercussions per a la premsa escrita, s’hi va unir a partir de 2008 l’impacte 
de la crisi econòmica internacional, que es va reflectir des de meitat d’aquest 
mateix any en la despesa publicitària de les empreses i, de retruc, en els 
ingressos dels mitjans: de tots, però amb una contundència enorme en la 
premsa en paper.

Això explica que molt editors, afectats, a més a més, per una persistent 
reducció de les xifres de difusió de la majoria de les publicacions any rere 
any des de l’inici del segle XXI i, per tant, amb una reducció dels ingressos 
en aquest segon mercat al qual s’adrecen, estiguin preocupats de manera 
predominant per les fonts de finançament de la seva activitat, i durant els 
darrers temps hagin deixat en un segon pla el treball sobre la globalitat del 
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model d’explotació, a diferència del que havien fet en dècades anteriors 
davant la disjuntiva d’entrar o no a la ràdio, la televisió i la premsa gratuïta, 
justament quan el sistema comunicatiu està adquirint una complexitat mai 
vista. Com deia Robert G. Picard, un dels experts destacats en l’economia 
dels mitjans de comunicació1, “el principal problema dels models de negoci 
dels mitjans avui no és la disminució de l’eficàcia del model d’ingressos, 
sinó que la majoria de les empreses de mitjans encara estan intentat ven-
dre productes del segle XIX i del segle XX en el segle XXI” sense canviar ni 
el valor d’allò que proporcionen ni l’estructura en que el proporcionen. I 
rebla el clau: “Els continguts dels productes dels mitjans tradicionals eren 
creats en uns entorns tècnics, econòmics i informatius específics que ja no 
existeixen. Per a evolucionar i prosperar, les empreses han de replantejar 
les bases dels seus negocis, per assegurar-se que ofereixen el valor central 
que els clients volen”.

El conjunt de canvis dins el sistema comunicatiu –d’ordre econòmic, so-
cial i tècnic– per si mateix ja té prou importància per a voler investigar les 
transformacions que han provocat o implicat en els models explotació (en 
aquest sentit ampli) de la premsa comarcal de Catalunya i en les estratègies 
de les empreses i, al mateix temps, contrastar-ho amb el que passa en altres 
països, però la circumstància de la degradació de les vies d’ingressos de la 
majoria dels subsectors de la premsa, accelerada amb la crisi econòmica a 
partir de 2008, ens va semblar que feia l’estudi encara més necessari, en 
les direccions que s’exposen més avall. 

Abans, però, volem fer una consideració important i consignar-la en aques-
ta introducció sobre el paper dels editors de premsa. Al llarg dels mesos de 
treball en aquest estudi, i en els anys que portem investigant genèricament 
sobre el tema, hem detectat que hi ha una tendència entre els centres de 
recerca i els especialistes sobre la premsa als Estats Units2 (i també en altres 
llocs) a emfasitzar un consell que donen reiteradament a les empreses de 

(1) Robert G. Picard: “Search for alternative media business models hampered by narrow thinking” , publi-
cat el 20 d’abril de 2010, al blog The Media Business (http://themediabusiness.blogspot.com).

(2) Vegeu, per exemple, l’article de Jeff Jarvis al seu blog Buzzmachine: “Friendly Advice To My Friends He-
ading Magazine Companies”, accesible també a http://www.businessinsider.com/friendly-advice-to-my-
friends-heading-magazine-companies-2010-8
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premsa: a grans trets, que han de deixar de pensar en el seu negoci histò-
ric d’editors de publicacions i assegurar-se el futur amb la construcció de 
comunitats al seu voltant que responguin als interessos i necessitats dels 
seus lectors. Però, des de l’experiència catalana en la premsa de proximitat, 
es pot afirmar que aquesta funció ha estat inherent a la gran majoria dels 
editors des del primer dia: els mitjans locals no han estat només un negoci 
(que és legítim), sinó també agents dinamitzadors de la comunitat. I això 
sempre ha tingut conseqüències en el compte d’explotació de les empreses: 
fins ara, directament en el compte de despeses, però indirectament també 
en el d’ingressos, com han experimentat molts editors amb la resposta dels 
lectors a les seves iniciatives envers la comunitat. Per tant, la idea avui en 
boga per arreu de “monetitzar” les funcions socials de la premsa no respon 
tant a un canvi real en el model d’explotació de la premsa, sinó en una ne-
cessitat d’identificar i aïllar en la partida d’ingressos un component fins ara 
diluït en l’activitat empresarial de l’editor.

La recerca que vàrem realitzar durant la segona part de 2009 i tot l’any 
2010, sobre els “canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal” 
pretenia d’una banda conèixer com se situaven els editors professionals 
davant els reptes d’un mapa comunicatiu en expansió a gran velocitat: com 
havien reaccionat des de final del segle XX i com es reflectia en els seus 
models empresarials i en els comptes econòmics, i amb quina disposició 
afrontaven el futur per a la seva activitat. Per això es va treballar amb regis-
tres oficials de dades econòmiques i es van realitzar enquestes als editors 
membres de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal.  

Però com que la realitat del cas de Catalunya ja és prou conegut per 
tots ells, vàrem considerar que era necessari anar més enllà per a fer una 
aportació d’utilitat al sector. Per això, la recerca tenia un altre objectiu fo-
namental: estudiar els paral·lelismes amb la situació d’altres països amb 
una gran tradició de premsa de proximitat. Volíem verificar quins fenòmens 
eren coincidents i, sobretot, recollir les reflexions i propostes d’actuació per 
a redefinir els models econòmics que podien tenir interès per als editors 
de cara al futur, atès que són països en els quals els propis editors, les 
organitzacions empresarials, les administracions públiques i els centres de 
recerca universitaris i d’altres tipus porten anys treballant sobre el tema i 
–en conseqüència– pot ser una aportació útil per al cas de Catalunya.
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Per a exposar els resultats de l’estudi, realitzat gràcies al suport de l’As-
sociació Catalana de la Premsa Comarcal, que ens va atorgar el premi de 
recerca universitària en la seva IV convocatòria, hem estructurat aquest 
text de síntesi en tres parts. En el primer es recull el debat internacional 
sobre els canvis en els models d’explotació de la premsa. Per tal que el text 
no fos excessivament llarg i això dificultés la lectura, s’ha procurat tractar 
cada punt de manera sintètica i remetre directament a les fonts documentals 
amb què hem treballat per a qui necessiti o desitgi obtenir-ne més infor-
mació (i l’edició electrònica del llibre facilita aquesta consulta mitjançant 
els enllaços que hem anat introduint als articles, informes i explotacions 
estadístiques). En la segona part es presenten els resultats de l’anàlisi dels 
comptes econòmics de les empreses editores de premsa local membres de 
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal3 i de les estratègies d’explotació 
que han seguit des que van començar a proliferar les alternatives a la figura 
de l’editor exclusivament de premsa. I la tercera part té per objectiu verificar 
els punts de vista dels editors catalans de proximitat –amb relació al que 
s’està fent i dient en el marc internacional–, prenent com a base els resultats 
de la consulta mitjançant enquesta realitzada a aquests mateixos editors, 
centrada en els canvis en els models d’explotació i els problemes que se’ls 
presenten, així com en les seves opinions sobre el futur de les publicacions 
periòdiques en paper.

Tanquem aquesta publicació amb un annex que recull un repertori de 
referències documentals, i una relació de centres de recerca i publicacions 
en paper i digitals que poden ajudar als qui tenen interès a seguir indagant 
sobre el futur de la premsa i de les empreses editores, i finalment els qües-
tionaris que vàrem subministrar als editors, i que entenem que poden ser 
útils per a posteriors treballs. 

Joan M. Corbella

Xavier Cubeles

Carles Pont

(3) L’anàlisi sectorial de la premsa local i comarcal de Catalunya, associada o no a l’ACPC, i en català o 
castellà indistintament, està perfectament descrita en el Llibre blanc de la premsa comarcal 2010, editat 
per la mateixa associació.
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La primera part d’aquest text vol oferir una síntesi del treball de seguiment 
realitzat sobre allò que succeeix els darrers anys en el sector de la premsa 
local en alguns dels principals països que poden ser de referència per al 
sector a Catalunya. Amb aquesta finalitat, es va fer un rastreig sistemàtic de 
fonts d’informació oficials, empresarials, sectorials i de recerca acadèmica 
i privada en tres països (França, Regne Unit i Estats Units) amb una llarga 
tradició de publicacions de proximitat diàries i setmanals d’informació, i en 
els quals el debat sobre la crisi de la premsa i el seu rol en el nou entorn 
de la comunicació digital ha estat extraordinàriament prolífic, i en els quals 
les autoritats públiques han dedicat esforços considerables per a ajustar 
les seves polítiques. De l’anàlisi dels problemes i vies de solució que es 
plantegen els editors i als editors es poden extreure conclusions d’interès i 
utilitat per a la premsa local i comarcal catalana. 

Cal dir, a més a més, que els canvis en la premsa de proximitat no es poden 
deslligar del procés que experimenta tota la premsa d’informació general en 
conjunt, sinó ben al contrari. La major part dels aspectes que es plantegen 
són comuns a la premsa de proximitat i a la de gran abast, per la qual cosa 
des del primer moment es va procedir a ampliar la perspectiva a tot el sector 
per a poder contextualitzar bé el tema, i introduir els acotaments necessaris 
per al cas dels editors de premsa local. 

1.1. La nova ecologia de la premsa i les notícies

El segle XXI va començar, pel que fa als mitjans de comunicació i els seus 
negocis, amb un canvi de tendència radical. Des del 1995, i dins un període 
de bonança econòmica internacional que feia créixer la despesa publicitària 
a tot arreu, Internet s’anava desplegant amb una gran velocitat pel que fa a 
usuaris i –sobretot– pel que fa als serveis suportats. La premsa no s’havia 
quedat enrere i començava a oferir versions digitals en web de les seves 
publicacions, i al mateix temps començaven a brotar serveis informatius 
alternatius al marge de les empreses editores (per exemple, Vilaweb) i figu-
res noves com els weblogs, que permetien albirar l’inici d’una nova era per 
a la comunicació de notícies. Posteriorment, televisions i ràdios van entrar 
també a Internet per oferir serveis tradicionalment exclusius de la premsa 
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en aquest terreny (text i fotos, i ja molt més tard vídeos), proposant un nou 
paisatge per a la informació, molt diferent del que s’havia consolidat fins 
al moment.

El canvi de tendència es produí tot just iniciat el segle XXI, per la conjun-
ció d’esdeveniments polítics internacionals amb impacte sobre l’economia 
(atemptats a les torres de Nova York, Iraq, Afganistan) i la punxada de la 
“bombolla tecnològica” dels anys 1995-2000, quan els serveis i negocis 
basats en Internet assolien valoracions econòmiques totalment despropor-
cionades i les compravendes d’iniciatives digitals estaven a l’ordre del dia 
(sobretot, la fusió per absorció entre el número 1 mundial d’Internet –Ame-
rican On Line– i el número 1 dels mitjans de comunicació Time Warner, però 
també la posada en marxa de Terra per Telefónica, o la fusió Vivendi-Canal 
Plus-Universal). L’any 2001 va marcar el punt d’inflexió, obrint un període 
de recessió de la despesa publicitària, que perjudicà tots els mitjans de 
comunicació arreu, i s’allargà fins al 2003-2004, essent la premsa escrita 
un dels mitjans més afectats quant al ritme de recuperació. Això obligà els 
mitjans a replantejar la seva posició en un escenari molt diferent al de final 
del segle XX: la premsa, ràdio i televisió convencionals havien de cohabitar 
amb una premsa gratuïta metropolitana i nacional de gran circulació, també 
amb un bon desplegament dels serveis televisius de pagament que acumu-
laven ja l’experiència d’entre 5 i 10 anys de funcionament i, sobretot, amb la 
constatació que Internet –passada l’eufòria dels anys pioners– començava 
a ser molt important i calia tenir-lo en compte, com succeïa ja de ple amb 
la indústria de la música i de manera incipient amb l’audiovisual. Tot això, 
a més, en un procés llarg de canvi d’hàbits de la població respecte a la 
lectura en paper, però també respecte a les formes d’accés a la informació 
i l’entreteniment digital.

Per això, l’any 2005 la premsa estava immersa de ple en la recerca de 
models d’explotació per a adaptar-se al nou paisatge comunicatiu. Els diaris 
i les revistes assajaven formes de comercialització de les versions web, ara 
limitant-les als usuaris de pagament amb la confiança que els ciutadans sabri-
en copsar el seu valor i estarien disposats a fer la despesa corresponent com 
ho feien amb els periòdics tradicionals, ara obrint-les a tothom gratuïtament 
per a facilitar la contractació de publicitat a preus de mitjà de masses i optar 
per un model de negoci més semblant al de la ràdio i la televisió. Però al 
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mateix temps constataven els efectes depredadors de l’edició en web sobre 
la difusió de les versions originals en paper, sumats a uns costos industrials 
creixents pel preu del paper, a un increment de la inversió publicitària inferior 
al que es produïa en altres mitjans, a la competència creixent de la premsa 
gratuïta i a la consolidació d’un nou comportament respecte a les notícies: 
l’accés a través dels motors de recerca (Google, sobretot) o dels seus serveis 
d’actualitat (Google News) que reprodueixen els titulars o primers paràgrafs 
dels articles dels mitjans de comunicació i permeten l’opció d’adreçar-s’hi 
des d’aquest servei. 

En els principals països occidentals, el 2007 es començà a reconèixer la 
inquietud extrema per la situació de les publicacions periòdiques i, sobre-
tot, dels periòdics (diaris i setmanaris de notícies d’actualitat), que ja era 
un problema important fins llavors: als Estats Units, sobretot, la publici-
tat començava a baixar de manera alarmant, segons les dades de l’entitat 
que agrupa els editors (Newspaper Association of America)4, tendència que 
s’agreujaria amb l’aprofundiment de la crisi econòmica internacional, i aquest 
fet se sumava a la davallada, exercici rere exercici, de la difusió, primer amb 
percentatges modestos, però que anaren augmentant els darrers anys. Pràc-
ticament, al mateix temps, aquestes tendències es van anar confirmant en 
la majoria dels països europeus, la qual cosa feia imprescindible la revisió 
dels models d’explotació de la premsa.

La necessitat de desembarcar a la premsa digital ja no era qüestionada per 
ningú, en aquesta època de crisi evident de la premsa en paper, de manera 
ben diferent a la diversitat de posicions que es va produir als anys vuitanta 
i noranta del segle XX sobre la conveniència d’expandir les editorials cap a 
altres mitjans (en els països, com el nostre, on això era possible). El dubte, 
ara, era com fer viable la doble edició paper-digital: integrant redaccions, 
cobrant per tot, fent versions diferents? Exactament, el mateix que se seguia 
plantejant a final de 2010. 

(4) En la web de la Newspaper Association of America, es poden consultar les sèries històriques que mos-
tren la davallada de la publicitat i la difusió dels periòdics. http://www.naa.org/
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I, a més, mantenint el dubte de com relacionar-se amb allò que podria 
ser una nova gran amenaça, un competidor o també un aliat: els serveis del 
tipus Google News (nascut el 2002 als Estats Units i present a Europa des 
del 2003). Aquest servei era percebut pels editors amb interès, com una 
millora dels serveis de recerca, en la mesura que els generava audiència 
–o podia fer-ho–, però es va trucar en recel per l’opacitat del tracte amb 
l’empresa nord-americana, sobre dos punts bàsics. El primer, que ho veien 
una via d’ingressos publicitaris per part de Google sobre uns continguts 
generats per ells, dels quals no treien cap rendiment, malgrat les reiterades 
manifestacions de Google durant molt de temps negant que fes negoci amb 
el servei. I el segon, que molts lectors s’acontentaven amb la lectura dels 
titulars i primer paràgraf de la notícia a través del servei de notícies del cer-
cador, i no arribaven a contactar amb el periòdic, amb la qual cosa perdien 
audiència. Com a resultat, en la mesura que la crisi econòmica del sector de 
la premsa s’anà aprofundint, l’enfrontament dels editors amb Google va anar 
en augment, amb demandes interposades per les associacions empresarials 
del ram, la intervenció de les autoritats públiques de molts països i de la 
Unió Europea pel possible abús per la posició dominant del cercador. Com 
a reacció, Google va anar reformulant les seves propostes de relació amb 
els mitjans al llarg de 2009 i 20105. 

La diferència principal entre els punts de vista dels editors als anys noranta 
i els últims cinc anys és que a l’inici d’Internet la premsa preveia que l’arribada 
d’aquesta nova possibilitat comunicativa sumaria valor i ingressos a la seva 
activitat, i s’hi va abocar sense excessives cauteles. Quinze anys després, 
resulta clar que partien de dos supòsits que s’han revelat equivocats. 

El primer, que l’economia mantindria un ritme de creixement il·limitat i 
això facilitaria l’expansió de les empreses dins el sector o en la perspectiva 
multimèdia engegada des dels anys vuitanta, juntament amb la millora de 
la productivitat i de la qualitat industrial del servei que s’havia produït els 
darrers trenta anys: introducció de la informàtica i les telecomunicacions 
en els processos de creació, producció i distribució, millora en la rapidesa 

(5) Per a una anàlisi de les relacions entre els editors i Google més enllà de la informació dels conflictes 
concrets, vegeu Fallows, James: “How to Save the News”, dins The Atlantic, juny 2010. http://wantic.com/
magazine/archive/2010/06/how-to-save-the-news/8095/
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d’impressió, introducció del color, ampliació de la paginació, flexibilització 
d’edicions territorials, etc. Tot això, però, amb unes inversions molt costo-
ses, especialment, en el cas dels diaris, locals i nacionals.

El segon, que l’espai de la informació en la xarxa els correspondria com 
una evolució natural del seu negoci. No comptaven (o no es va preveure la 
dimensió que aquest fenomen prendria) que hi entrarien nous actors, uns 
amb molts recursos i altres amb poques eines, que els disputarien l’hege-
monia. I d’aquí sortirien estructures organitzatives molt àgils i barates que 
farien evolucionar el periodisme, però també alguns dels nous grans conglo-
merats de la indústria de la comunicació, disputant el lideratge als veterans 
grups multimèdia procedents de les indústries culturals del segle anterior 
(la premsa, editorials, televisions). Tampoc no comptaven que la innovació 
tecnològica facilitaria en poc temps la transmissió i accés als continguts a 
velocitats tan elevades dins la xarxa que la informació audiovisual ocuparia 
un lloc central en els nous mitjans digitals, al costat dels continguts típics 
de la premsa, i que això els obligaria a reaccionar, obligant-los a entendre’s 
amb els operadors de les xarxes (telecomunicacions) i proveïdors d’accés 
a Internet, però també amb els altres proveïdors de contingut.

Finalment, cal acceptar que tampoc no van copsar que les pràctiques 
comunicatives i culturals de gran part de la població canviarien a un ritme 
molt ràpid, per l’entusiasta acceptació de les noves possibilitats que la 
tecnologia els oferia. En descàrrec, s’ha  de recordar que aquesta manca de 
visió va ser comú a la pràctica totalitat dels editors i analistes de la majoria 
de les indústries culturals, com han posat de manifest les crisis (en sentit 
etimològic) de la indústria de l’edició musical, en primer lloc, seguida per 
la cinematogràfica i més recentment de la d’edició de llibres.

Arribats en aquest punt, les empreses editores de premsa en paper van 
afrontar l’any 2010 amb un horitzó complex, però no exempt de possibili-
tats d’actuació dins el mosaic d’alternatives per a satisfer les necessitats 
d’informació de la societat, el nou ecosistema informatiu i comunicatiu 
de l’era digital. 
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La competència de la premsa a l’era digital

Instal·lats ja de ple en la societat digital –aquella en la qual els ciutadans 
tenen accés a una gran quantitat de béns i serveis a través de les xarxes de 
telecomunicacions com a alternativa al suport material i la transacció en 
el lloc físic que es produeix–, i més enllà de les possibilitats que ofereixen 
els agregadors de notícies via web de la mà dels grans agents d’Internet, 
l’ecosistema de la informació d’avui s’ha enriquit –i complicat, per als editors 
tradicionals del paper– amb l’aparició d’una plèiade de nous actors en joc. En 
les línies següents s’exposa sintèticament el mapa renovat de competidors 
de les publicacions impreses, en els vessants principals que han configurat 
el seu model d’explotació tradicional: el de suport per a la publicitat i el de 
prestació del servei d’informació (de notícies i d’altres utilitats no estricta-
ment periodístiques rellevants per a la relació ciutadà-mitjà).

Per la banda de la publicitat –una de les claus fonamentals del model de 
negoci històric de la premsa– entre aquests nous actors destaca l’aparició 
de competidors en serveis de petits anuncis o anuncis per paraules, seguint 
i adequant a cada lloc el model més popular a l’actualitat, el de Craigslist: 
una web de publicitat classificada temàticament i territorialitzada, amb ac-
tualització permanent, que va néixer a San Francisco el 1996 i es va anar 
estenent dins els Estats Units i en d’altres països. Aquesta iniciativa i altres 
específiques de cada lloc en l’àmbit dels anuncis classificats han fagocitat 
una bona part d’aquesta publicitat de la premsa en paper, fins al punt que es 
considera molt poc probable que un cop se superi la crisi econòmica pugui 
recuperar el pes que tenia en l’economia de les publicacions escrites, d’àmbit 
local i de més gran abast. Res no impedeix, però, que els editors de premsa 
esdevinguin els promotors d’aquestes iniciatives, sobretot de caràcter local, 
combinant el paper i Internet, com el projecte que engegà a final de 2010 
l’empresa editora del diari Segre.

En aquest àmbit de la publicitat, la premsa pateix una altra competència 
important a Internet per la gran quantitat de pàgines d’institucions de tot 
tipus que inclouen anuncis en els diversos formats (banner, pop up, etc.), amb 
la qual cosa l’escenari s’ha transformat de manera radical: les publicacions 
escrites han passat de tenir el quasi monopoli del negoci de la publicitat 
impresa –ja que les alternatives a la publicitat en premsa eren els anuncis 
al carrer i els fulletons solts, molts dels quals eren encartats en els diaris i 
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revistes i, a més, s’imprimien en els seus tallers– a competir en preu i atenció 
amb una gran diversitat d’iniciatives: des dels comerços amb pàgina pròpia 
fins a tot tipus de mitjans digitals nous i les versions web dels altres mitjans 
convencionals, per exemple.

I, en tercer lloc, la competència publicitària de la premsa prové també dels 
serveis dels buscadors a Internet, amb Google al capdavant. Des dels nivells 
més globals fins a la publicitat més de proximitat, i amb unes estratègies 
de pagament molt manejables per a fer el servei atractiu a tot tipus d’inici-
atives, els buscadors han capturat una part molt important de la despeses 
publicitària a tots els països.

Des de la perspectiva de la provisió dels serveis de continguts, també el 
paisatge ha canviat radicalment, tant pel que fa a la informació periodística 
com a la llarga bateria de serveis que ha vingut proporcionant tradicional-
ment la premsa.

En aquest darrer àmbit, la cartellera cinematogràfica, la programació tele-
visiva, les relacions de farmàcies obertes, les necrològiques, l’agenda d’esde-
veniments, etc., són accessibles avui des de múltiples iniciatives a Internet, 
privades i també –i especialment– públiques. Això priva la premsa tradicional 
de pagament de l’exclusivitat que va mantenir en una de les seves funcions 
cabdals que n’ha justificat històricament l’existència, sobretot, pel que fa als 
espais comunicatius locals, i repercuteix inevitablement en les expectatives 
de futur quant a la seva difusió i, en conseqüència, en els ingressos econò-
mics per venda d’exemplars. Això no obstant, molt abans de l’aparició dels 
serveis d’Internet, aquest monopoli ja l’havia perdut en mans de la premsa 
de distribució gratuïta (més que en mans de la ràdio i la televisió), que ha fet 
d’aquesta funció –exercida sense cost per al ciutadà– una de les bases per 
a ser integrada en les pautes comunicatives domèstiques actuals.

Pel que pertoca als continguts informatius, terreny en el qual la veritable 
competència a escala local no venia tant de la primitiva premsa gratuïta, sinó 
que es va establir a Europa amb la posada en marxa de les emissores de 
ràdio i televisió a partir dels anys vuitanta del segle passat (als Estats Units, 
des de l’inici d’aquests mitjans, pel seu model particular de xarxes locals), la 
novetat de la primera dècada del segle XXI ha estat l’entrada en escena d’ini-
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ciatives de periodisme digital de tot tipus. Per un costat, els pròpiament dits 
diaris digitals, amb redaccions petites i un gran ús d’informació d’agència, 
però també amb molt pes en els espais de proximitat per la seva capacitat 
de connexió amb el territori. Per l’altra, amb la popularització dels diaris 
personals o weblogs, amb uns costos de producció pràcticament irrisoris i 
possibilitat d’accedir a la publicitat convencional (poca), però també dels 
buscadors d’Internet (Google, amb molta facilitat). Aquests blogs permeten 
l’accés directe, però cada cop n’hi ha més d’agregats en diaris digitals i 
versions digitals de la premsa convencional, pel valor afegit que impliquen 
per a l’editor quant a informació i audiència. 

En una altra línia d’evolució d’aquests nous mitjans, s’han creat publica-
cions digitals basades en aquests blogs de caràcter local i completats amb 
informació, amb resultat divers. Entre les iniciatives més conegudes, hi ha la 
que s’engegà a Washington l’agost de 2010 sota la marca TBD.com, però que 
fracassà en pocs mesos. Per contra, una altra amb èxit fins al moment fou 
l’endegada a Xicago a final de 2008 (Chicago News Cooperative) com a mitjà 
de pagament basat en les col·laboracions ciutadanes i una petita redacció. 

Encara en l’àmbit informatiu, els darrers anys s’han posat en marxa altres 
iniciatives periodístiques fonamentades en la producció massiva d’articles 
per part de col·laboradors d’aquestes estructures amb poc personal propi, 
basades més en la quantitat que no pas en la qualitat, però que adaptant-se 
en els titulars a la mecànica dels buscadors d’Internet aconsegueixen fer-
se presents en els primers llocs de les recerques temàtiques en aquestes 
eines i obtenen així ingressos publicitaris per les vegades que els ciutadans 
i accedeixen. Procedent dels Estats Units, on destaca, sobretot, el cas de 
Demand Media, el 2010 començaven a aparèixer iniciatives semblants en 
altres països, i constitueixen una altra amenaça per a la premsa tradicional 
en el seu pas a Internet.

Una fórmula mixta, poc present en el camp de la premsa de proximitat però 
que cal tenir en compte dins el nou paisatge periodístic al qual s’adapten 
els editors, ja que no és inversemblant de fer-ne adaptacions apropiades a 
les seves dimensions, el constitueixen els editors digitals amb un producte 
mixt entre diari digital i agregador de continguts d’altri; el cas més conegut 
és el de The Huffington Post, creat als Estats Units el 2005 i que des del 2008 
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compta amb edicions locals en grans ciutats (els darrers anys comencen a 
haver-hi projectes semblants en altres països). Consisteix en un servei amb 
alguns continguts propis de la seva redacció, una gran quantitat de blogs i 
articulistes per iniciativa pròpia o per encàrrec i l’agregació d’articles d’altres 
fonts informatives, a les quals donen audiència al mateix temps que se’n 
beneficien ells mateixos. Això els permet tenir una redacció de dimensions 
reduïdes, però alhora oferir un producte periodístic competitiu amb el dels 
grans mitjans. 

En una direcció ben diferent, però també enfocada a la reubicació dins el 
nou ecosistema informatiu, un altre plantejament periodístic innovador el 
proporciona el diari britànic The Guardian, que des del 2010 ha generat un 
servei d’aplicacions (Open Platform) de manera que facilita als blocaires i 
altres interessats la possibilitat de reproduir els seus articles, sempre i quan 
acceptin incloure la publicitat que els acompanya, a més de la que puguin 
obtenir aquests reeditors. Alhora, ofereix a les empreses d’altres sectors la 
possibilitat de generar aplicacions a partir dels continguts del diari.

Des de la perspectiva dels editors de publicacions locals en paper, no 
es pot oblidar una altra línia de competència creixent: les edicions locals 
digitals dels grans rotatius d’àmbit més gran. Aquest fenomen ja s’ha donat 
històricament en el suport paper, amb més o menys èxit segons els territoris, 
i amb uns costos de producció industrial i distribució importants, que ha fet 
desistir totalment o parcialment en molts casos els grans editors. Però en 
suport digital aquests costos són pràcticament nuls, amb la qual cosa resten 
gairebé només els costos redaccionals i de captació de publicitat (aquests 
darrers, poc explotats, en el cas català i l’espanyol) i el llindar econòmic de 
la viabilitat es redueix en gran mesura, sobretot tenint en compte la possibi-
litat d’usar els recursos de la publicitat sobrevinguda a través d’agregadors 
i buscadors. Per això, cal comptar amb un possible increment d’aquesta 
competència per als editors de proximitat.

Dins l’òrbita del periodisme digital, el 2010 va comportar encara un altre 
avenç important. Si fins al moment les aplicacions per a telèfons mòbils 
(smartphones) dels editors convencionals i dels digitals anaven guanyant 
presència en la mesura que es popularitzaven, aquest any van sortir al mercat 
les primeres “tabletes”, a mig camí entre aquests telèfons i els ordinadors 
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portàtils. Si algunes utilitzen entorns oberts i, per tant, s’emmarquen en 
l’entorn competitiu digital convencional, al març de 2010 Apple va presentar 
el seu sistema tancat iPad, basat en les aplicacions. L’iPad va ser considerat 
per molts editors arreu del món com la possible via de salvació dels editors 
tradicionals, ja que permet mantenir els mateixos models d’explotació de 
la premsa: venda al número i subscripcions, i publicitat, prèvia adquisició 
(de pagament o gratuïta) de l’aplicació que hi dóna accés. Ara bé, en aquest 
nou entorn iPad, les publicacions han de competir amb qualsevol altra 
aplicació informativa, escrita o audiovisual, d’entreteniment, de serveis 
i comercials de tota mena, la qual cosa en dificulta la popularització, tret 
dels casos més coneguts o amb més recursos promocionals. I aquesta és 
una dificultat afegida per a la premsa de proximitat.

Finalment, en aquesta revisió del nou entorn de la premsa i les notícies 
al segle XXI, també cal fer esment de la competència des del sector públic 
en la informació, general i de proximitat, ja palesa en la premsa de paper 
amb els butlletins i publicacions municipals en molta països6. Aquesta 
competència passa a l’actualitat no només per les webs d’institucions 
públiques (ajuntaments, sobretot), sinó també, i de manera altament preo-
cupant per als editors, per les webs informatives dels grans mitjans públics 
de televisió i, arribat el cas, dels locals. Un dels primers a denunciar-ho 
públicament l’agost de 2009 fou James Murdoch, responsable dels mitjans 
britànics del grup News Corporation7, atès que la potència dels serveis 
informatius a Internet de la BBC, amb accés gratuït, dificultaven sobre 
manera la possibilitat d’obrir la premsa digital al model d’explotació via 
pagament dels usuaris, com es posà de manifest amb l’alçament del “mur 
de pagament” (paywall) dels diaris del seu grup. El primer a fer-ho el 2010, 
The Times, va perdre els primers mesos el 90% dels seus usuaris, tot i que 
la competència no només és imputable a la BBC, sinó també a la resta 
dels diaris britànics, que s’han mantingut amb models digitals gratuïts. A 
final de 2010, les autoritats públiques britànica i holandesa ja havien pres 

(6) L’elevat volum de publicacions de les autoritats públiques locals al Regne Unit, denunciada reitera-
dament pels editors de diaris i setmanaris de proximitat, va motivar que el 2010 el nou govern de coalició 
conservador i liberal-demòcrata obrís un procés per a regular i reduir l’abast d’aquestes publicacions, com 
a mesura per a protegir la premsa de propietat privada.

(7) Vegeu la conferència íntegra a l’enllaç: http://image.guardian.co.uk/sys-files/Media/
documents/2009/08/28/JamesMurdochMacTaggartLecture.pdf



   29L’escenari dels canvis en la premsa local, segons l’experiència internacional

iniciatives per a frenar la capacitat dels programadors televisius públics a 
Internet, a fi de millorar les perspectives de la premsa tradicional.

Amb tots aquests plantejaments periodístics i altres que es plantegen 
més endavant (com el paper de les agències de notícies en el nou entorn), 
ha de conviure la premsa local i general dels editors tradicionals del paper 
quan ja s’ha acomplert el primer decenni del segle XXI, en un escenari 
de crisi reconegut per unanimitat per la contundència de la davallada de 
gairebé tots els indicadors, però amb moltes divergències de criteri sobre 
els camins que ha emprendre. Ara bé, cal circumscriure aquesta idea de 
crisi a allò que realment significa: un procés de transformació o evolució 
d’unes activitats organitzades sobre uns paràmetres tecnològics, indus-
trials, econòmics i culturals a un nou context. Per tant, s’extingeix una 
“manera de fer”, però no el “sentit” de l’activitat.

Així, hi ha dues premisses certes per abordar la crisi/evolució: la pri-
mera, que els periòdics en paper van perdent pes dins el sistema infor-
matiu, però hi ha moltes empreses editores que demostren que encara 
són viables i poden reconduir el seu negoci; i la segona, que cal actuar 
per a transformar els models d’explotació que han regit durant dècades 
l’actuació dels editors, acceptant que, d’una manera o una altra (i aquí hi 
ha les divergències), han de comptar amb els nous circuits comunicatius 
que la innovació tecnològica obre.

1.2. La premsa, en crisi i la premsa local, també

L’evidència de la crisi de la premsa en paper com a mitjà de comunicació 
–globalment i en el cas específic de les publicacions de proximitat– pre-
senta alguns paràmetres clau, a partir dels quals els darrers anys s’ha 
anat discutint i fent proves per a mitigar els resultats negatius, revertir 
les tendències i redreçar la situació. En aquest apartat, es resumeixen 
aquests punts, alguns estructurals i altres conjunturals, per tal de poder 
exposar posteriorment les iniciatives que s’han dut a terme o es plantegen 
com a opcions de futur. 
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Atesa la proliferació d’informació estadística sobre els diversos temes als 
quals es fa referència, en els països que s’estudien, s’ha considerat oportú no 
carregar el text –que vol ser de síntesi de fets– mitjançant taules i gràfics de 
dades àmpliament assequibles, i esmentar estrictament només les xifres que 
serveixen de suport a allò que es diu, indicant amb notes al peu de pàgina el 
seu origen. A més a més, en la part d’annexos del final d’aquest treball, s’hi 
han inclòs referències de llocs informatius on es poden consultar les sèries 
històriques de dades dels diversos països. Com a referències genèriques 
per a obtenir una perspectiva comparativa de la premsa diària en l’entorn 
de Catalunya, se suggereixen aquí tres fonts: per a una visió internacional, 
encara que no distingeixi la premsa local de la general, l’estudi realitzat per 
l’OCDE l’any 2010, amb el títol de The evolution of news and the Internet8; 
per al cas espanyol, encara que centrat exclusivament en els diaris, els infor-
mes anuals sobre el sector que publica l’Asociación de Editores de Diarios 
Españoles (AEDE)9; i, en el cas de la premsa de proximitat de Catalunya, el 
Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal, editat per l’Associació Catalana de 
la Premsa Catalana (ACPC), ja esmentat.

Els indicadors de la crisi de la premsa en paper

a) Tancament de publicacions

Poc o molt, en la majoria dels països i, sobretot, des del 2007, es 
produeix un degoteig de crisis econòmiques en les empreses editores de 
premsa, que se salda, segons el cas, amb la venda a grups de dimensions 
més grans, entrada de nous accionistes i, també, amb el tancament de 
publicacions periòdiques, diàries i setmanals, especialment, de caràcter 
local i regional. Aquest és un fenomen clarament estructural, a causa de 
les característiques de la premsa com a activitat econòmica vinculada a 
dos mercats, el dels anunciants i el del públic, i que depèn per a la seva 
viabilitat del comportament d’ambdós (i, per tant, de la competència 

(8) OCDE: The evolution of news and the Internet. OCDE, Directorate for Science, Technology and Industry 
Committee for Information, Computer and Communications Policy - Working Party on the Information Eco-
nomy. DSTI/ICCP/IE(2009)14/FINAL. Maig 2010. (http://www.oecd.org/dataoecd/30/24/45559596.pdf )

(9)  Asociación de Editores de Diarios Españoles: Libro blanco de la prensa diaria. Madrid, anual.
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que hi troben, la innovació que s’hi produeix i dels factors de context 
econòmic que els afecten, com la crisi empresarial i la capacitat de des-
pesa domèstica).

El tancament de publicacions com a sortida a la crisi es va convertir en 
un fenomen més aguditzat, de manera conjuntural, en els anys 2008 i 2009, 
i encara seguia el 2010, amb menor mesura. Els països més afectats foren 
sobretot els Estats Units10 i també el Regne Unit i, fonamentalment, en l’àmbit 
de les publicacions de proximitat (locals i regionals). Hi ha coincidència a 
assenyalar que això fou a causa del fet que en aquests casos la premsa tenia 
una proporció d’ingressos entre venda d’exemplars i publicitat de 20%-80% 
favorable a aquesta última als Estats Units i de 35%-65% al Regne Unit11 i, 
per tant, les publicacions foren més vulnerables a la davallada publicitària 
sobtada que es desfermà els darrers anys. Si es té en compte que les xifres 
de la premsa de proximitat a Catalunya (incloses les publicacions de totes les 
periodicitats) són semblant a les britàniques, sempre per damunt del 60% 
d’ingressos publicitaris tret de l’any 200912, cal considerar que, a pesar de 
la seva importància, aquesta no és l’única raó que explica els tancaments, 
com s’exposa en les següents pàgines.

Pel que té de referència i d’identificació per a la premsa comarcal ca-
talana, és important destacar que als Estats Units la crisi de la premsa de 
proximitat ha afectat de manera molt més suau els editors de publicacions 
de petites àrees (sovint setmanaris) que els de les àrees metropolitanes i 
àrees mitjanes en el període 2008-2009. Rick Edmonds (Poynter Institute)13 
n’apunta algunes raons:

(10) Per a un visió sintètica d’aquest fet, dins el conjunt  dels sistema comunicatiu, vegeu els informes 
anuals “The state of the media” que elabora el Pew Research Institute, en el seu programa  Pew Project for 
Excellence in Journalism (http://stateofthemedia.org/).

(11) Dades sobre el Regne Unit citades per Rachel McAthy: “Dependence on advertising to blame for news-
paper downturn, claims new study”, publicat el 22 de novembrede 2010 a Journalism.co.uk (http://www.
journalism.co.uk/news/dependence-on-advertising-to-blame-for-newspaper-downturn-claims-new-study/
s2/a541621/)

(12) Dades extretes del Llibre Blanc 2010 de la Premsa Comarcal (op. cit.).

(13) Rick Edmonds: “Are Community Weeklies Sheltered From the Storm?”, publicat el 28 de setem-
bre de 2010 al web del Poynter Institute (http://www.poynter.org/latest-news/business-news/the-biz-
blog/105958/are-community-weeklies-sheltered-from-the-storm/).
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Menys dependència dels anuncis classificats que les publicacions de ◗◗

les ciutats mitjanes i grans.

Menys competència de les iniciatives digitals d’informació i publici-◗◗

tàries (tipus Craigslist).

Els negocis locals tenen menys tendència a usar la publicitat digital ◗◗

que els de més ampli abast.

La publicitat de gran circuit (nacional) té poca importància en aquestes ◗◗

publicacions.

L’índex de difusió (exemplars per 100 habitants) és molt superior a la ◗◗

dels mitjans de més abast.

La periodicitat setmanal és la més indicada pels tipus de continguts ◗◗

que proporcionen.

En el cas britànic, també cal matisar la situació. En primer lloc, perquè 
molts dels tancaments corresponien a premsa gratuïta local, clarament afec-
tada per la crisi  en tenir una sola font d’ingressos (vegeu nota 7). En segon 
lloc, perquè si el 2009 havien tancat 60 diaris i setmanaris locals i alguns 
analistes calculaven que l’any 2013 ho farien 650 més, les dades a meitat de 
2010 eren clarament més favorables: vuit tancaments, però s’havien creat 
19 títols nous, per part de gran editors de premsa local i regional. En l’article 
d’Ian Burrell14 que aporta aquestes dades, s’apunten algunes idees que ex-
pliquen la situació. Per una banda, els editors van actuar profundament en la 
retallada de costos per pal·liar la caiguda d’ingressos publicitaris dels anys 
2008 i 2009, i el 2010 ja s’observava una clara millora, amb la recuperació 
dels anuncis (sobretot els immobiliaris). Per l’altra, els editors consideren que 
hi ha un interès renovat per la informació hiperlocal, sobretot, els esports. 
Ara bé, els periodistes consideren que la viabilitat econòmica, en un entorn 
que no ha pogut subvertir el declivi de la difusió de les publicacions, s’ha 
produït a partir del sobreesforç dels periodistes abocats a treballar sobre 
plataformes multimèdia i amb llargues jornades laborals.

(14) Ian Burell: “Local heroes: Regional papers have had a recent boost in fortunes”, a The Independent, 30 
de setembre de 2010 (http://www.independent.co.uk/news/media/press/local-heroes-regional-papers-
have-had-a-recent-boost-in-fortunes-2093393.html).
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En altres països i en les altres modalitats de premsa d’informació, en què 
les vendes d’exemplars assoleixen del 40% al 60% dels ingressos totals, 
l’impacte de la crisi en la publicitat ha tingut un efecte menys devastador, 
tot i que va pesar sobre uns comptes d’explotació que afrontaven el llast de 
la pèrdua continua de difusió. En conseqüència, hi ha hagut més reestruc-
turacions de les empreses editores que no pas tancament de publicacions. 
O, fins i tot, es dóna el cas d’un augment en el nombre de publicacions al 
llarg dels darrers anys, com en el segment de la premsa setmanal regional i 
departamental de pagament a França (passà de 163 títols el 1999 a 189 deu 
anys després)15.

La liquidació de títols va comportar en el període 2008-2010 que en algu-
nes zones –als Estats Units, sobretot– la cobertura informativa a través de 
la premsa en paper quedés altament afectada, sigui per la desaparició dels 
diaris/setmanaris locals, per la fusió entre títols reduint la diversitat en el 
mercat o per la reconversió en publicacions digitals per a intentar reduir els 
costos industrials. Tant en aquest cas com en el del Regne Unit, els editors 
van assenyalar com a possibles solucions per a fer viable el negoci de la 
premsa de proximitat en paper –a més d’altres que s’esmenten més enda-
vant– la relaxació de les normes antitrust (Estats Units) i de concentració 
de mitjans en grups empresarials multimèdia de dimensió més gran (Regne 
Unit). L’experiència francesa i l’espanyola (inclosa la catalana), amb grups 
editors amb múltiples títols de pagament en la premsa local i regional és 
una referència positiva d’aquesta estratègia. 

b) Difusió a la baixa

L’altra gran manifestació estructural de la crisi de la premsa en paper és 
la davallada de la difusió en els països europeus i els Estats Units (no en 
les economies emergents d’altres continents), un fenomen que presenta 
altibaixos durant els anys noranta del segle XX, però que, a partir de l’any 
2000 i de manera absolutament generalitzada, es desferma persistent fins 
a l’actualitat. Això, a despit de les diferències que es donen entre els països, 
entre premsa de gran abast i de proximitat, les modalitats de publicacions i la 

(15) Dades publicades a OJD Associations pour le contr�le de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de contr�le de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de  de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de 
la presse. OJD, 2010. (http://observatoire.ojd.com/_files/datas/obs20/pdf/GP_full.pdf )
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periodicitat, per raons culturals, del propi mercat d’oferta i per les condicions 
de competència en el conjunt del mercat de la comunicació. Així, per exemple, 
als Estats Units la difusió (de pagament) de la premsa diària va caure entre 
l’any 2000 i el 2009 més del 22% (dades de la NAA), mentre a França ho 
féu només el 12% per als diaris (la mateixa xifra per a la difusió pagada per 
als diaris nacionals i els regionals i departamentals) i només el 8% per als 
setmanaris regionals i departamentals (a més, amb altibaixos al llarg de la 
dècada) (dades de l’OJD). Aquesta xifra (8%) és idèntica a la que es registrà 
en el mateix període per al conjunt dels diaris espanyols de pagament, per 
bé que incloent els exemplars distribuïts gratuïtament i també amb unes 
notòries oscil·lacions al llarg de tot el període (dades de Introl-Información 
y Control de Publicacions [OJD] recollides per AEDE, op. Cit.).

De l’observació de les estadístiques dels principals països i amb la prudèn-
cia necessària, ja que hi ha moltes variacions de comportament si s’observen 
només els intervals interanuals, es pot suggerir que la premsa de proximitat 
(local i regional) mostra una tendència similar a la d’àmbit nacional/estatal 
(o dels grans diaris, en el cas dels Estats Units) respecte a aquest fenomen 
de pèrdua de difusió.

Les estratègies per a intentar frenar aquesta tendència, a més de l’en-
trada en el terreny de les edicions online per a recuperar en aquest circuit 
els lectors perduts en el del paper, i després de la diversificació en altres 
mitjans que feren molts editors en dècades anteriors (premsa gratuïta, ràdio 
i televisió, segons les regulacions de cada país), s’han basat, sobretot, en la 
distribució d’una part dels exemplars de manera  gratuïta o en paquets de 
vendes sufragades per contracte amb institucions o empreses. El resultat 
d’aquesta operació és un descens en les estadístiques de difusió menor del 
que es produeix si es té en compte l’indicador de difusió pagada per l’usu-
ari, amb la qual cosa s’alleugen les pressions a la baixa sobre les tarifes de 
preus per al mercat publicitari, encara que es produeix una reducció en els 
ingressos procedents del mercat dels lectors. 

Una alternativa que s’ha donat en d’altres èpoques i s’ha tornat a realitzar 
els darrers temps és la de la venda conjunta d’exemplars de títols d’abast 
diferent (el cas del diari espanyol Abc amb títols locals i regionals del seu 
grup empresarial), o d’informació general i especialitzada. D’aquesta manera 
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també es beneficien les dues publicacions quant a difusió i accés a la 
publicitat, encara que en detriment dels ingressos d’usuari.

Aquestes actuacions sobre la difusió de la premsa han generat dis-
putes en la majoria dels països entre les parts implicades, i ha generat 
la necessitat d’anar precisant les tècniques de mesura de la circulació 
per part de les institucions que efectuen en règim monopolístic nacional 
el control. Així, en països com el Regne Unit, França o els Estats Units, 
les estadístiques d’evolució de la difusió ja fa anys que fan referència 
principalment a la venda d’exemplars al número i les subscripcions de 
pagament individual, tot i les pressions dels editors per contemplar les 
vendes en bloc, una polèmica semblant a la que mantenen els grans di-
aris espanyols respecte al reconeixement d’aquestes figures de difusió 
no pagades per l’usuari.

L’altre camp de batalla és la pressió dels editors per tal que en les da-
des de circulació es contemplin conjuntament els usuaris de les edicions 
en paper amb els subscriptors o visitants de les seves versions online. 
L’argument essencial és que consideren que hi ha un traspàs d’un suport 
físic a l’altre, però mantenint-se el lector dins l’àmbit del mateix producte 
(per exemple, els grans diaris econòmics mundials, com el Financial Time), 
i que cada cop són més les propostes comercials d’abonament a múltiples 
suports (paper, web, telefon, iPad) en una sola subscripció.  

D’altra banda, aquesta pressió per a l’aglutinament de les dades de 
lectura digital i en paper podria també tenir resultats sobre les tarifes de 
publicitat en les versions online, que, fins al moment, a tot arreu són molt 
més baixes que les de les edicions en paper i sobre el volum d’anuncis 
contractats per a la primera.

En l’entorn de l’enorme competència –i creixent– en el sistema de 
mitjans d’informació descrit al punt anterior, l’articulació entre difusió 
en paper i digital a l’hora de mostrar els resultats permet als editors tra-
dicionals mostrar amb xifres el seu pes enorme en el mercat, de manera 
que mitiguen la tendència del circuit paper a la baixa amb unes posici-
ons capdavanteres en la mesura de les audiències digitals, com a regla 
general, i així plantejar la idea que no es tracta de la crisi de la premsa, 
sinó de la crisi del paper com a circuit de distribució.
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c) Baixada generalitza dels ingressos de la premsa

Malgrat aquest esforç per presentar la publicació de premsa en el seu 
nou perímetre d’activitat combinada en paper i digital, la transformació cap 
a aquest nou plantejament d’explotació no pot amagar que hi ha una realitat 
de crisi en el model econòmic tradicional de la premsa (en paper) i que, de 
moment, l’extensió cap a Internet i els dispositius mòbils no han pal·liat. 
Els ingressos de la majoria dels editors per l’activitat de premsa han anat 
retrocedint en els seus dos mercats, el dels usuaris i el dels anunciants, 
especialment a partir de l’any 2000. 

En els darrers exercicis fins al 2009, però, la situació va esdevenir crítica 
per al conjunt de la premsa diària en molt països. La consultora PriceWater-
houseCoopers (dades recollides en l’informe de l’OCDE ja esmentat) consi-
derava que entre 2007 i 2009 la caiguda d’ingressos fou del 30% als Estats 
Units. Del 21% al Regne Unit, del 18% a Itàlia i del 16% a Espanya. La majoria 
dels altres països europeus també experimentaven una evolució negativa, 
encara que més baixa, França era el menys afectat, amb el 4%. 

Més enllà d’aquesta comparació internacional, pel que fa al cas espanyol, 
les dades que presentà l’associació d’editors de diaris (AEDE) en el seu llibre 
blanc situaven la davallada dels ingressos en el 25,4% entre 2007 i 2009 per 
al conjunt de rotatius de pagament, distribuïts de manera que corresponia el 
41% a la venda (bruta) de publicitat i el 9,5%, a la venda d’exemplars.

La xifra total espanyola és, relativament, pròxima a l’estimada per al con-
junt de la premsa comarcal catalana en el mateix període i en el conjunt 
dels ingressos (22%), segons les estimacions del Llibre blanc de la premsa 
comarcal 2010. La factura publicitària d’aquesta premsa va baixar el 31%, 
mentre que la procedent de les vendes ho féu només un 6% i, a més, regis-
tra unes variacions interanuals amb lleugeres fluctuacions només, en les 
darrers exercicis.

En el cas francès, del qual hi ha dades segmentades per a la premsa local16, 
cal assenyalar un altre tret significatiu: malgrat que tot el sector es troba en 

(16) Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles: La presse écrite en 2009: La crise et les 
premiers effets du développement des services de presse en ligne. París, 2010. (http://www.dgmic.culture.
gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_rapide_2009.pdf.)
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un procés de recessió, amb una baixada entre l’any 2000 i el 2009 del 24% 
dels ingressos totals en moneda constant, la premsa de proximitat (i, especi-
alment, els diaris locals) té unes taxes de pèrdua d’ingressos molt inferiors a 
les dels diaris nacionals: si aquests darrers van perdre el 37% de la facturació, 
el conjunt de la premsa local només va reduir els ingressos el 18%. 

Com a consideració final sobre l’evolució negativa del negoci de la premsa, 
cal aportar la conclusió d’un estudi recent del Reuters Institute for the Study 
of Journalism17 realitzat sobre set països: el descens dels darrers anys té més 
relació amb el grau de dependència de les fonts d’ingressos volàtils com la 
publicitat i l’impacte desigual de la recessió econòmica que amb la pèrdua 
de lectors pel desplegament d’Internet.

d) Ingressos procedents dels usuaris, a la baixa

Els ingressos procedents dels lectors han baixat a causa de la reducció 
de la difusió d’exemplars de pagament, considerat ja un fet estructural, 
però ho han fet menys que els publicitaris, perquè s’han compensat míni-
mament amb la intervenció sobre els preus de venda.  Ara bé, les polítiques 
d’augment del preu de portada per a mantenir el pes d’aquesta font de 
recursos sobre el conjunt d’ingressos ha estat poc utilitzada pels editors 
de la majoria dels països, davant el risc de l’impacte que podria tenir so-
bre el volum de vendes i per la possibilitat de perdre lectors a favor de la 
competència. Només al Regne Unit, i en el segment dels diaris nacionals, la 
guerra de preus ha estat utilitzada en el sector com a instrument habitual 
de competència comercial, però més aviat en el sentit de rebaixa per aca-
parar mercat. En canvi, a França –com a Catalunya i Espanya els augments 
de preu es realitzen amb molta cautela, com explicaven editors i analistes 
en un article publicat a Le Monde18.

Aquesta circumstància ha provocat que s’hagi modificat la tendència 
en el model de negoci de la premsa i augmenti el pes proporcional de la 

(17) David A. L. Levy/Rasmus Kleis Nielsen: The Changing Business of Journalism and its Implications for 
Democracy. Oxford, Reuters Institute for the Study of Journalism, 2010. 

(18) Le Monde: “A court terme, augmenter les prix des quotidiens peut s’avérer payant pour les groupes de 
presse” (28 de gener de 2010). 
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facturació per vendes d’exemplars en els darrers exercicis, afectats per 

la crisi econòmica que ha retallat la factura publicitària. Alhora, davant la 

inestabilitat dels ingressos publicitaris, ha obligat els editors a actuar més 

decididament sobre aquest component.

Atesa la necessitat de retenir els ingressos per vendes als lectors, des 

del 2009, una bona part dels editors han tornat a girar els ulls cap a la pos-

sibilitat de generar els ingressos d’usuari a través de les versions digitals 

dels seus títols, que havia estat descartada per la majoria després dels 

fracassos dels primers anys (amb l’excepció dels grans diaris econòmics 

internacionals). Aquesta estratègia, que pot adoptar diverses fórmules 

(tancament total o parcial dels textos a l’accés gratuït, cobrament per arti-

cles, per números o per subscripció) presenta l’avantatge que arrisca sobre 

un servei del qual l’editor n’obtenia pocs ingressos –gens dels usuaris i 

molt poc de la publicitat, en comparació amb l’edició de paper– i que de 

manera més o menys directa li drenava lectors de pagament en el format 

de paper. 

Malgrat aquest  plantejament majoritari que atorga un pes creixent als 

ingressos procedents de l’usuari en l’explotació de la premsa, cal esmentar 

també l’alternativa que s’ha donat ja en el sector, i amb èxit fins al moment 

en el cas més reconegut: la renúncia als ingressos per venda d’exemplars, 

amb el pas a la distribució gratuïta, per poder mantenir o incrementar el 

nivell de difusió i no afectar a la baixa els preus de la publicitat. D’alguna 

manera, es tracta de portar al límit l’estratègia de posar a disposició del lector 

els exemplars sense cost per la seva banda, ja esmentat com una realitat 

en molts països. L’exemple més rellevant d’aquest model de negoci és el 

del britànic The Evening Standard, un diari vespertí de Londres que fins al 

2008 anava baixant les vendes, com tots els seus competidors, en part per 

la concurrència dels diaris gratuïts. El seu nou propietari (Alexander Lebe-

dev, que el 2010 també va comprar The Independent i el mateix any obrí un 

tercer diari, versió reduïda d’aquest i més barat, amb el títol i) va optar per 

duplicar la tirada i distribuir-lo gratuïtament, però sense reduir pràcticament 

la paginació ni afeblir l’estructura de redacció, de manera que el producte 

era pràcticament el mateix que en el model de pagament. Amb l’increment 

dels ingressos publicitaris pal·lia la renúncia al cobrament als lectors.



   39L’escenari dels canvis en la premsa local, segons l’experiència internacional

Des de la perspectiva dels ingressos procedents del mercat d’usuari, hi 
ha una via que s’ha anat explotant els darrers quinze anys amb intensitat 
variable, però de manera sostinguda, més entre les publicacions d’àmbit 
nacional encara que també en la premsa de proximitat. A més, tret d’ex-
cepcions puntuals, representa un volum molt petit dels ingressos de les 
empreses periodístiques. Si més no, fins a l’any 2009, però revalorant-se 
pels resultats dels altres dos components i considerada una de les possi-
bles vies de solució de cara al futur, juntament amb la recerca d’ingressos 
per activitats de màrqueting. Es tracta de l’ús de la publicació com a canal 
de vendes d’altres productes. Partint de la iniciativa dels obsequis amb la 
compra d’exemplars com a estratègia de màrqueting de vendes de premsa 
des de principis dels anys noranta, que fou, sobretot, molt estesa entre la 
premsa catalana i espanyola, el seu elevat cost i la menor efectivitat pel fet 
que tots els editors coincidien en el seu ús, es va anar introduint el concepte 
de venda d’altres productes (col·leccionables, vídeos, etc.) a preus reduïts 
o amb caràcter exclusiu, condicionada sempre per la compra d’exemplars. 
Cal dir, però, que aquesta via és només vàlida per a publicacions amb una 
difusió elevada per poder establir els pactes comercials adequats amb els 
proveïdors. Per tant, la manera de poder-hi accedir en el cas de la premsa 
local passa forçosament per la coordinació entre editors no concurrents 
sobre el mateix territori.

Aquesta estratègia de l’ús de la premsa com a canal de vendes segueix 
totalment vigent a l’actualitat, amb intensitat diferent segons els mercats, 
però, especialment, als Estats Units ha donat pas a l’entrada d’una nova 
modalitat d’ingressos comercials per als editors: els contractes amb grups 
de compres amb descompte, que insereixen els seus cupons en les versions 
(paper o digital, segons el cas) de les publicacions. El cas més rellevant a 
final de 2010 era el de la companyia Groupon, que opera en l’entorn digital 
i permet adequar les ofertes territorialment, de manera que, a més de les 
empreses que ofereixen serveis de gran abast, els comerços i les empreses 
d’una localitat s’hi poden adreçar per a incorporar les seves ofertes als 
serveis dels editors de proximitat (i altres propietaris de webs). 
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e) Els ingressos publicitaris, a la baixa per raons conjunturals i 
estructurals

L’altra via principal d’ingressos és la inserció de publicitat, que com s’ha 
indicat representava el 80% del total en la premsa local i regional dels Estats 
Units (87% en el total dels periòdics) fins a la crisi actual, i una xifra molt 
inferior a la majoria dels països europeus (entre el 40% i el 60%, segons 
les dades de l’Associació Mundial de Diaris, WAN). Però aquesta font de 
finançament s’ha vist afectada de manera molt important per causes con-
junturals i estructurals.

La causa conjuntural és la reducció de la inversió publicitària per part de 
les empreses i altres agents econòmics a partir de 2008, arran de la crisi 
internacional de l’economia: als Estats Units, el país que primer va sofrir la 
crisi, entre el 2004 i el 2008 la caiguda fou del 26%, mentre que al Regne 
Unit fou del 6%, a Espanya del 4% i a França només de l’1% (dades de la WAN 
citades en l’informe de l’OCDE). A la majoria dels països, la retallada de la 
despesa publicitària es va concentrar en els anys 2008 i 2009 i va afectar tots 
els mitjans, però, de manera especialment contundent, la televisió genera-
lista i la premsa en totes les seves modalitats. Ara bé, mentre que a partir 
de 2010 els ingressos per publicitat començaven a recuperar-se netament 
a la televisió, en la premsa la progressió era menys favorable, per causes 
clarament estructurals.

Entre aquestes causes estructurals dissimulades amb les més conjuntu-
rals, una de les importants és la reducció dràstica dels anuncis classificats 
(per paraules) a les publicacions, sobretot, les de caràcter local i regional, 
ja que hi aportaven una part molt significativa dels ingressos: als Estats 
Units, l’any 2000, l’exercici amb un volum més alt de la publicitat en premsa, 
arribava a un pes màxim amb prop del 40% de la facturació publicitària dels 
diaris; el 2008 ja només representava el 25% d’un total que havia caigut al 
voltant del 30% respecte a l’any 2000. 

La davallada no era motivada només per la crisi econòmica (hauria tin-
gut un caràcter conjuntural), sinó, fonamentalment, es devia a la migració 
d’aquesta fórmula cap a Internet. A la xarxa han aparegut iniciatives de tot 
tipus, generalistes (tipus Craigslist) i especialitzades, que s’han apropiat 
de la majoria dels anuncis de compravenda de cotxes i altres productes, 
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immobiliaris i d’ofertes laborals. Com ja s’ha indicat, res no impedeix als 
editors de premsa de competir per aquest negoci dins Internet, a partir del 
seu coneixement dels mercats locals i regionals i de les eines de gestió 
comercial d’aquesta activitat.

Una altra de les causes estructurals és la pèrdua d’atractiu o exclusivitat 
d’algunes de les modalitat de la premsa com a suport davant la competència 
dels altres mitjans. L’increment de canals de televisió de tot tipus i amb la 
possibilitat d’adequar la publicitat en els diversos espais territorials, com 
succeeix també amb la ràdio, un mitjà molt assequible publicitàriament, i les 
finestres informatives, comercials i lúdiques (d’oci, en general) a Internet, han 
proporcionat als anunciants potencials noves vies per a la seva comunicació, 
sovint per a activitats i actuacions que, tradicionalment, usaven, sobretot, la 
premsa local i regional (comerços i grans superfícies, per exemple).

La publicitat a Internet i, dins d’aquest camp, en els serveis online dels 
editors de premsa, però, presenta una dificultat important per a poder gene-
rar un elevat flux d’ingressos. A diferència dels mitjans tradicionals, no hi ha 
encara uns estàndards per a fixar la mesura de les audiències, ni pel que fa 
al mètode (plafó fix d’usuaris, a les llars o en tot tipus d’ordinadors i dispo-
sitius de comunicació, enquestes aleatòries) ni als indicadors que resulten 
més rellevants per a determinar l’ús de cada mitjà digital (visites, pàgines 
vistes, temps dedicat, combinacions entre aquests, etc.)19. En conseqüència, 
la fiabilitat sobre les valoracions de la publicitat en aquests suports fa que 
no es desenvolupi aquesta via d’ingressos amb tot el seu potencial. 

Finalment, cal plantejar que en els darrers anys s’està accelerant el discurs 
sobre la pèrdua d’efectivitat de la publicitat convencional (anuncis), davant 
les possibilitats que els nous circuits comunicatius dins Internet permeten, 
com ara les anomenades xarxes socials, els buscadors o els serveis de vídeo. 
Per una banda, pel fet que es tracta de formats nous, que poden aconseguir 
interessar un públic saturat de fórmules convencionals que ha après a esqui-
var. En aquest cas, però, la manca de coneixement sobre l’eficàcia d’aquestes 

(19) La indústria espanyola, per mitjà de les associacions AIMC (mesura d’audiències amb l’Estudi General 
de Mitjans, participada pels anunciants, els mitjans de comunicació i les agències publicitàries) i IAB Spain 
(Interactive Advertising Bureau) a final de 2010 havia creat una mesa de contractació per a fer un concurs 
per adjudicar la mesura de les audiències digitals a un proveïdor únic, pactat per totes les parts.
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novetats resulta encara un fre per al ple desplegament en detriment de la 
premsa i els mitjans convencionals. Per l’altra, perquè la publicitat a través 
d’aquestes estructures comunicatives (Google, Yahoo!, Facebook, YouTube) 
es basa en l’estratègia d’un preu assequible per a fer-la present a un volum 
enorme d’usuaris, de tal manera que, si una petita part hi presta atenció, ja 
es fa viable el negoci.

Davant d’aquestes dificultats, guanyen adeptes les estructures de co-
mercialització publicitària conjunta formades per agrupacions d’editors més 
o menys homogenis, la cessió de la gestió publicitària a tercers amb més 
capacitat de negociació (grans grups de comunicació, normalment), així com 
els acords amb els nous agents d’Internet per participar en els seus sistemes 
de retribució per a les edicions digitals.

Però, al mateix temps, comencen a sortir veus reclamant als editors que 
comencin a oblidar-se de la publicitat i apostin pels ingressos procedents 
del màrqueting. Entre ells, Ken Doctor, que ho plantejava així20: “Per a fer 
el salt amb èxit de l’era analògica a l’era digital, la indústria periodística ha 
d’oblidar-se de la publicitat rasa i curta –cada cop més en decadència– i 
apostar en lloc seu pels serveis de màrqueting”. I afegia: “Per a subsistir 
en l’era digital,  els mitjans de comunicació haurien de canviar el vell model 
publicitari de grans ingressos procedents de pocs anunciants pel nou model 
de pocs beneficis de molt anunciants”. 

f ) Impacte de la reducció de costos en la funció del diaris

En l’escenari que s’ha descrit, i davant la perspectiva que, previsiblement, 
serà molt difícil per als editors de premsa de retornar a creixements positius 
dels ingressos, en els anys centrals de la crisi, 2008-2009, es va fer palesa 
amb més intensitat que en anys anteriors la tendència a la reducció de costos, 
aplicada en diverses direccions, però que ha mostrat públicament un altre 
indici de la mateixa crisi com a sector.

(20) Conferència recollida per la web Marketingdirecto.com el 26 de novembre de 2010 amb el títol “Ken 
Doctor: “Los medios deben olvidarse de la publicidad y apostar por los servicios de marketing” (http://
www.marketingdirecto.com/especiales/the-world-after-advertising-especiales/ken-doctor-los-medios-
deben-olvidarse-de-la-publicidad-y-apostar-por-los-servicios-de-marketing/) 
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Per una banda, les empreses van actuar amb reduccions sobre els 
serveis administratius, de producció, comercials i de distribució, bus-
cant l’externalització total o parcial d’aquestes activitats per a facilitar 
la baixada dels costos estructurals fixos. Però, per una altra, en els darrers 
anys una altra característica important de l’estratègia de les empreses 
periodístiques dels països observats en aquest estudi fou la reducció de 
costos de redacció i informatius en general, sobretot, per la via de la dismi-
nució de plantilles fixes i la supressió de contractes de serveis d’agències 
informatives. Aquest fet va anar acompanyat d’una reducció generalitzada 
en la paginació de les publicacions, no només causada per la menor càr-
rega publicitària, sinó també per l’ús de menys recursos periodístics, en 
detriment de la qualitat de la seva oferta editorial.

Tot això ha impactat notablement en la imatge pública de la premsa, com 
s’ha vingut denunciant des de molts sectors professionals i acadèmics, tal 
com indicava John Morton21 en un article analitzant els errors dels editors: 
“A causa de les seves accions –principalment, la retallada de costos que va 
disminuir seriosament la qualitat del periodisme de la premsa– la premsa 
està ara en una posició més feble que abans a l’hora d’enfrontar-se als 
reptes creixents d’Internet”. I afegia que el motiu de les retallades venia 
de l’afany de preservar en aquest nou entorn de múltiples competidors els 
marges de beneficis que tenien històricament. 

Un estudi sobre la qualitat de la premsa al Regne Unit, encarregat per 
la fundació Media Standards (recollida pel diari El Mundo, el 19 de febrer 
de 2009), incidia de ple en el tema: a banda de constatar la pèrdua de 
credibilitat davant dels lectors, indicava que un periodista britànic redacta 
i publica el triple d’articles que l’any 1985, i molts rotatius han anat pres-
cindint de correctors i editors de textos.  

Altres autors, crítics amb l’economia dels mitjans de comunicació als 
Estats Units (entre els quals destaca Robert D. McChesney), amplien l’ex-
plicació de la retallada de costos situant-la en la dinàmica de constitució 
de grans grups periodístics des dels anys setanta del segle passat, que 

(21) John Morton: “Costly Mistakes. What, if anything, could newspapers have done to slow down their 
decline?”, dins American Journalism Review, 2010. (http://ajr.org/Article.asp?id=4994)
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ha anat allunyant les publicacions de la seva funció de servei d’interès 
públic.

Com a resultat d’aquest fenomen, segueix Morton, la premsa ha sacrificat 
en part l’únic atribut (la qualitat del seu periodisme) que la protegia contra 
les amenaces dels seus competidors de la ràdio i la televisió i, actualment, 
dels blocaires i altres iniciatives de mitjans digitals.  A més a més, hi ha altres 
riscos i conseqüències associades a la reducció de treball redaccional, com 
ara la pèrdua de credibilitat dels mitjans (verificar la informació té un cost 
en temps i recursos que no es pot mantenir en redaccions més petites) i, 
paral·lelament la pèrdua d’utilitat a ulls d’uns ciutadans saturats d’ofertes 
informatives alternatives. 

I, si això ha repercutit de manera notòria a la pèrdua de rellevància de les 
publicacions escrites dins el paisatge comunicatiu, anant més enllà, cada cop 
són més nombrosos els autors que consideren que la informació dels diaris 
i setmanaris està en camí de passar a ser considerada des de la perspectiva 
dels usuaris com allò que en economia s’anomena commodity, un primera 
matèria o producte d’ús habitual que es pot obtenir de qualsevol proveïdor, 
sense que importi qui ho fa. Les publicacions amb una gran càrrega de mate-
rials d’agències o de reproducció de notes de premsa, sacrificant l’aportació 
original pròpia de la seva redacció minvada, corren el risc de reduir tant el 
valor afegit de la seva aportació que facilita que l’usuari sacrifiqui la clàssica 
fidelitat a un títol per l’accés a uns continguts no gaire diferents assequibles 
gratuïtament en paper o per mitjà d’Internet. 

Per a acabar d’adobar-ho, Morton aprecia un altre gran error dels editors: 
la lenta i erràtica resposta als reptes d’Internet. Aquesta circumstància ha 
facilitat l’aterratge al mercat d’altres actors (blocaires, publicacions única-
ment digitals), que han ocupant amb facilitat espais tradicionals de la premsa 
escrita, com el periodisme d’investigació i el reporterisme i l’articulisme 
d’opinió, que els editors han anat reduint les darreres dècades aprofitant les 
situacions de monopoli o d’escassa competència entre títols en els mercats 
locals i més amplis i l’estesa identificació dels lectors amb aquests mitjans. 
Com a element a considerar, cal afegir que aquest procés d’abandonament de 
funcions ha permès que apareguin també al mercat estructures de producció 
periodística externes a les empreses editores que es dediquen a cobrir els 
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buits informatius i vendre els seus treballs als editors. Entre les més conegu-
des, Propublica, que funciona per mitjà de donacions ciutadanes als Estats 
Units i difon els reportatges a través de diaris com el New York Times. 

g) Altres fenòmens associats a la crisi de la premsa

A banda dels punts indicats fins aquí, la crisi de la premsa tradicional en 
paper, amb el seu sistema mixt d’ingressos, s’explica també per la combinació 
amb altres fenòmens que cal tenir en compte a l’hora de plantejar els canvis 
en el model d’explotació. 

Òbviament, en l’àmbit tradicional de la premsa de paper, cal esmentar es-
pecíficament  la reducció del nombre de punts de venda com un factor afegit 
a la crisi. El tancament d’aquests punts es deu a la baixada de rendibilitat 
causada per la reducció de vendes i els elevats costos de distribució de les 
publicacions, però ha redundat al mateix temps a desincentivar l’esforç del 
ciutadà per modificar-ne els hàbits d’adquirir l’exemplar, temptat per les 
altres iniciatives i el menor interès o valor de moltes publicacions, agreujant 
així les xifres de difusió. Per aquesta raó, a França un dels camps de batalla 
importants en la revisió de les polítiques de suport a la premsa engegada 
el 2008 sota el nom d’États Généraux de la Presse22 feia referència a la ne-
cessitat de donar incentius per a la reobertura dels quioscos i de revisar tot 
el sistema de distribució de la premsa.

Un altre factor important passa per la consolidació dels reclams publicitaris 
i la seva evolució fins al model de premsa gratuïta d’informació general local 
dins l’ecosistema comunicatiu. Aquests van ser els primer depredadors dels 
anuncis classificats, molt abans que fessin la migració generalitzada cap 
a Internet, però, més enllà del seu impacte sobre l’economia dels editors 
tradicionals, va suposar introduir dos elements nous: la competència en els 
mercats locals i l’evidència que altres models en l’explotació de la premsa 
eren possibles, amb les seves restriccions com a producte periodístic, però 
una bona acceptació per part de la població.

(22) Es pot consultar tota la documentació dels États Généraux de la Presse a la seva web, http://www.
etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/home/index.php
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Paral·lelament, cal fer esment de la competència de la premsa local editada 
per les autoritats públiques locals, un competidor important quan la infor-
mació dels diaris i setmanaris es devalua, atesa la seva distribució gratuïta 
i, en casos com el britànic, amb recursos econòmics suficients, provinents 
de les arques públiques, però també del mercat publicitari local.

Uns i altres, juntament amb els portals d’Internet i les emissores públi-
ques i privades de ràdio i televisió, han generat un important excés d’ofer-
ta de circuits d’informació, sobretot, en l’espai comunicatiu de proximitat, 
que tradicionalment s’ha caracteritzat en tots els països per la constitució 
d’oligopolis. Tot sumat, això constitueix avui una de les amenaces més im-
portants per als editors de premsa de proximitat, sobretot en els països 
en els quals les polítiques de comunicació de les autoritats públiques han 
estat tradicionalment molt poc inclinades a facilitar les operacions de con-
centració empresarial. Aquestes polítiques han dificultat la constitució de 
grups editors o multimèdia que explotin les possibles sinergies en la creació 
de continguts, l’accés a les matèries primeres, la producció industrial o la 
promoció entre els diversos circuits de la comunicació local. El cas català i 
espanyol, amb escasses restriccions, ha estat dels que menys ha perjudicat 
la premsa, però als Estats Units i el Regne Unit s’està considerant una de 
les causes importants de la crisi, juntament amb l’excessiva dependència 
de la publicitat.

Finalment, entre aquests fenòmens que han contribuït a la crisi del model 
tradicional d’explotació de la premsa, no es pot deixar de fer esment als 
canvis d’ordre sociocultural que es produeixen. El primer, respecte al pes 
de la lectura (en paper) en els hàbits culturals, marcadament a la baixa a 
tot arreu i, especialment, greu pel que fa als joves en relació amb la lectura 
de premsa. El segon, la pèrdua del referent i estímul que representava la 
presència sistemàtica d’exemplars dels periòdics a les llars, sobretot, en els 
llocs amb tradició de la subscripció i distribució a domicili, que ha contribuït 
a alimentar el problema anterior.

I un tercer, molt important, fa referència a l’accelerat procés de canvi d’hà-
bits respecte als mecanismes d’accés i consum de la informació en els darrers 
anys. Pel que fa a l’accés, s’han incorporat a la vida quotidiana amb molta 
facilitat i rapidesa les pantalles que permeten arribar-hi en qualsevol lloc i 
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moment, i amb text, imatge o so, i aquest fet ha desestabilitzat els escenaris 
previstos inicialment en la coexistència paper-digital, on la web era l’espai 
dominant i ha emergit una nova cultura, la de les aplicacions específiques 
per a cada activitat i proveïdor, als quals s’han d’adaptar els editors. 

Quant a la manera de consumir la informació, el canvi radical que s’ob-
serva en les  generacions més joves, que consisteix a anar només als articles 
recomanats a través de les xarxes socials o per la via dels motors de recerca 
i agregadors, i cada cop s’estén a franges més àmplies dels usuaris, perju-
dica no només la visibilitat de la premsa com a cadena de valor i mitjà de 
comunicació, sinó també al seu model de negoci, ja que l’editor haurà de 
compartir amb altres agents de l’ecosistema comunicatiu o competir-hi per 
a la monetització de les seves activitats. 

Tot i la importància crucial del punt anterior, però, el principal problema 
quant a la manera d’accedir a la premsa rau en la consolidació de la cultura 
del “dret a l’accés gratuït” a tot tipus de producte i servei a Internet, a la qual 
van contribuir modestament els editors en els primers anys de presència a la 
xarxa, com constaten reiteradament els analistes. Els estudis sobre l’opinió 
pública així ho testimonien. Una enquesta realitzada per Nielsen23 a escala 
mundial a final de 2009, amb 27.000 enquestes a persones de 52 països, 
permet apuntar alguns resultats significatius amb clarobscurs:

El 85% dels usuaris prefereixen que els continguts que, actualment, ◗◗

són gratuïts a la xarxa ho segueixin essent en el futur.

En el cas d’haver de pagar pels serveis, però, l’acceptació a fer-ho per ◗◗

la premsa online (42% per als periòdics i 48% per a les revistes) se 
situa en una posició intermèdia entre els continguts que anteriorment 
es pagaven offline i són molt costosos (música, videojocs, cinema) 
(52% a 58%, segons els casos) i la poca disposició a fer-ho per al 
serveis nascuts a Internet (podcasts, xarxes socials, vídeos d’usuaris), 
en tots els casos per sota del 30% (els blogs, en darrera posició, amb 
el 20%). 

(23)  Nielsen: Changing models. A Global Perspective on  Paying for Content Online. Febrer 2010. (http://
blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/paid-online-content.pdf )
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Per a pagar per un servei ◗◗ online, el 71% considera que el contingut 
ha de ser significativament millor que el que pot aconseguir gratuï-
tament.

El 78% de les respostes considera que, si l’usuari se subscriu a una ◗◗

publicació, ha de poder accedir al seus serveis digitals sense cost 
afegit.

El 79% deixaria d’utilitzar un lloc web que es passés al model de pa-◗◗

gament, donant per fet que podria trobar la mateixa informació gra-
tuïtament.

El rebuig al pagament és superior a Europa i els Estats Units, zones amb ◗◗

més tradició de serveis informatius i altres continguts a Internet.

1.3. Els problemes amb la resposta digital dels editors

Un cop acceptada com a inevitable i imprescindible l’extensió dels serveis 

dels editors cap a la premsa digital, va anar emergint una sèrie de problemes, 

vinculats, sobretot, amb als dubtes sobre l’orientació que calia donar a l’ac-

tuació en els diversos punts estratègics d’operació. Aquesta circumstància 

ha perjudicat la capacitat de lideratge de la premsa tradicional respecte a la 

nova competència digital. Amb tot, les publicacions procedents del paper han 

assolit pràcticament a tot arreu el lideratge en el consum digital d’informació 

d’actualitat –i en això coincideixen tots els instruments de mesura de l’audi-

ència digital–, encara que han deixat escletxes obertes a través de les quals 

han guanyat protagonisme alguns dels editors només digitals (l’esmentat 

Huffington Post, per exemple, als Estats Units, o Vilaweb a Catalunya). Per 

als investigadors, l’explicació d’aquest lideratge rau d’una banda en la persis-

tència dels valors atribuïts als editors tradicionals (fiabilitat, reconeixement 

social, fidelitat, arrelament) i, de l’altra, a la seva major capacitat operativa 

en la producció i gestió de la informació, per l’aprofitament de les seves 

estructures, molt superiors a les dels nous entrants purament digitals.

Això no obstant, des del primer moment es va plantejar un problema clau 

a l’hora de determinar l’orientació del producte periodístic dels editors a 
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la xarxa, buscant la semblança o la diferenciació de les edicions en paper i 

els serveis web, plantejant funcions diferents en ambdós casos. Aquestes 
decisions han estat molt canviants en la breu història de la premsa de paper 
dins Internet, per la necessitat d’anar fent proves davant del desconeixement 
de les possibilitats comunicatives i dels usos socials que es generen, i com 
a reacció a la complexitat creixent de l’ecologia de la informació que s’ha 
presentat en el primer punt. 

Les decisions sobre els serveis a oferir en xarxa (continguts idèntics amb 
el paper, versions reduïdes o ampliacions, temes de darrera hora, etc.) van 
anar acompanyades dels canvis adients en l’estructura organitzativa de les 
redaccions, de tal manera que alternativament –i amb una diversitat absoluta 
de solucions entre els mitjans– s’ha anat recorrent a segregar petits equips 
d’adaptació digital del producte imprès, generar dues redaccions indepen-
dents, però coordinades, integrar els dos equips periodístics en una sola 
estructura i implicar la redacció de paper en l’elaboració dels continguts 
específics per a la xarxa com ho fan per a l’edició impresa, en el benentès 
que ja no es tracta de dos productes diferents, sinó de l’articulació d’un sol 
servei amb dos circuits d’accés, cadascun amb les seves utilitats.

Un altre problema de l’extensió digital de la premsa escrita s’ha produït 
a l’hora d’atribuir el valor al treball periodístic i de decidir com repercutir-hi 
en les formes d’explotació. Com ja s’ha indicat, des del primer moment, hi 
va haver la temptació de la comercialització dels articles individualment (mi-
cropagaments), seguint el model que ha tingut èxit en la música i comença 
a fer-ho en la televisió per mitjà  d’Internet i les telecomunicacions mòbils, 
consistent en el “desempaquetat” (accés a cançons i programes solts) dels 
continguts que es posen a disposició dels usuaris, davant les dificultats que 
s’observaven per a generar subscripcions i venda al número digitals, amb la 
importació mimètica del model del paper imprès. 

Aquesta plantejament, però, menysté el valor que representa el “número” 
publicat per l’editor, en el qual entren en joc no només la producció de la 
notícia o l’article, sinó el conjunt de les eines del treball periodístic (selecció, 
jerarquització, extensió, etc.) per oferir un producte-servei amb identitat 
específica, fruit del projecte editorial de l’empresa, reconegut pels ciutadans 
i que és la funció central de la premsa. Per tant, la comercialització individu-
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alitzada d’articles, en principi, només havia de ser entesa per a l’empresa 
periodística com una activitat secundària en el seu negoci, dins el model 
tradicional de la premsa, ja que seguia sent principal la venda d’exemplars 
en paper. Però amb els anys, a causa de la davallada de la difusió impresa 
de pagament i l’auge de serveis informatius de tota mena i amb múltiples 
formes d’accés a la informació online, i els canvis en les pràctiques culturals 
i comunicatives dels ciutadans, els editors s’han vist obligats a replantejar 
altre cop els paradigmes respecte a la relació article-publicació.

Paral·lelament, cal dir que en la proposta de l’economia del micropaga-
ment no es tenia en compte que, a diferència de la música, els programes 
televisius o les pel·lícules, en què l’usuari coneix allò que adquireix, com-
prar un article de premsa té un component important d’incertesa respecte a 
la compensació que li reportarà la despesa realitzada que frena la decisió, 
malgrat que tingui ple coneixement i confiança en el plantejament edito-
rial del proveïdor, i això representa un clar inconvenient per a l’extensió 
d’aquesta pràctica d’accés a la informació. Precisament, en la confiança 
en la “marca” rau l’oportunitat que aquest via de negoci sigui operativa 
per als editors, davant la tendència apuntada a convertir la informació 
en una commodity, per part dels ciutadans, però també de les empreses 
periodístiques.

En aquest debat, cal tenir present també un concepte fonamental per a 
la premsa, expressat pels analistes de l’economia de la premsa (F. Filloux, 
entre d’altres): la comercialització de notícies per si mateixa no ha estat mai 
un negoci rendible. Fins avui, el cost directe i indirecte de la seva producció 
fa inviable el comerç a la menuda i és impossible basar el model d’explo-
tació dels mitjans prenent com a unitat l’article. Per això, les publicacions 
són un “empaquetat” de serveis (notícies, opinions, agendes, adreces 
d’interès, cartelleres, anuncis comercials, anuncis d’usuari a usuari, etc.) 
que proposen utilitats per als ciutadans (saber què ha passat al món, on 
trobar alguna cosa, horaris de serveis, etc.), assumint que pràcticament 
ningú no fa ús de tots aquests, però assegurant que cadascú hi trobarà 
allò que necessita. I, per a finançar aquest mix, l’usuari només ha pagat 
per una part dels costos, la resta es finança amb altres recursos. Però quan 
els petits anuncis es redueixen i qui busca cotxe, casa o feina ha d’anar 
a un altre lloc a buscar les llistes de classificats, o si les notícies són una 
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commodity accessible gratuïtament des de múltiples circuits, es produeix 
una ruptura d’allò que ha representat sempre la premsa.

Amb el conjunt d’aquests raonaments, i davant el fracàs de gairebé tots 
els intents realitzats per obtenir ingressos del doble mercat usuaris-anunci-
ants, la majoria dels editors van retornar a models d’accés gratuït, abocant 
el model d’explotació de la premsa digital a obtenir els ingressos d’un sol 
mercat, el dels anunciants, com en la ràdio i la televisió convencionals, 
en espera que l’augment de l’audiència facilités la inversió publicitària. 
Però, a la vista de la lentitud de la progressió d’aquesta via de negoci –per 
la crisi econòmica i les dificultats de garantir amb dades el retorn de la 
despesa dels anunciants–, des del 2009 es torna a plantejar el retorn al 
model d’explotació amb doble entrada de recursos, i fer pagar l’accés a les 
edicions digitals als usuaris, sota l’argument tòpic, esgrimit reiteradament 
pel pioner d’aquesta línia, el magnat dels mitjans, Rupert Murdoch, que la 
informació costa diners i cal pagar-la. Ara bé, aquest pagament podria ser 
en forma de barrera absoluta a la gratuïtat (paywall, en l’expressió a l’ús) 
o amb parcel·les obertes per mantenir audiència (model freemium).

En darrer terme, però molt important, cal reiterar que un altre dels temes 
problemàtics del pas al digital ha estat i és la relació dels editors amb els 
agregadors i buscadors de notícies, i els darrers temps amb les xarxes 
socials. Atès l’ús social massiu d’aquestes eines per a l’accés als mitjans 
i les seves notícies i la dificultat de “monetitzar” aquest ús per part fels 
editors, s’estan generant problemes importants: acceptar que la intervenció 
d’aquests intermediaris augmenta la visibilitat pública i l’afluència dels 
lectors a les seves pàgines, però pocs ingressos econòmics, o invertir 
recursos a crear els seus propis agregadors (de cada editor, participats 
entre diversos competidors o per tipologies de publicacions, com ara els 
periòdics locals).



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   52

1.4. Plantejaments per a afrontar el futur 
dels editors de premsa 

Del model únic a la pluralitat d’opcions

Una vegada situats els paràmetres bàsics sobres els quals s’assenta la 
transformació de les empreses editores de premsa tradicionals, a continua-
ció, s’exposen les principals línies de reacció sobre els models d’explotació 
–en el sentit complet apuntat en les primeres pàgines– que s’han detectat 
al llarg de la recerca realitzada. Per tant, fan referència a les estratègies i 
possibilitats relatives al manteniment de les edicions en paper, però també 
a les actuacions, propostes i reflexions en relació amb el desplegament de 
les activitats digitals dels editors.

La primera constatació important és que, lluny de les posicions dels pri-
mers anys de relació entre Internet i la premsa, que se sustentaven sobre 
la base de buscar models d’explotació gairebé únics per a cada segment de 
la indústria, tal com havia succeït sempre en el sector de les publicacions 
informatives locals i generals, l’any 2010 ja començava a ser àmpliament 
acceptat que podrien haver-hi solucions diferents per a cada publicació. 

Durant els darrers anys, la majoria de les reflexions sobre aquest tema 
insistien radicalment en la bondat o error de les edicions gratuïtes dels peri-
òdics a Internet, o de l’accés exclusiu de pagament –en els termes exposats, 
i sense massa marge per a acceptar matisos– i, fins i tot, en la impossibilitat 
del manteniment de les edicions en paper, fins a l’extrem de pronosticar-ne 
l’extinció amb data fixa, entre altres posicions taxatives. Una de les idees més 
esteses i reiterades en tots els fòrums als anys centrals de la dècada feia el 
següent pronòstic: en un futur, la informació d’actualitat estarà a la web i als 
circuits basats en dispositius mòbils, i l’accés serà gratuït (informació com 
a commodity), mentre que en les edicions en paper el contingut es basarà 
en textos llargs, més analítics, que els donaran el valor afegit i justificaran el 
cobrament als lectors. Se suposava que aquests lectors estarien disposats 
a pagar més que en l’actualitat, ja que els tiratges serien més baixos i la 
publicitat (més cara, pel perfil dels usuaris) baixaria. Sorprenentment, però, 
en una enquesta encarregada el 2008 pel World Editors Forum entre directors 
de mitjans, augmentava el nombre de respostes que pronosticaven que els 
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diaris acabarien essent gratuïts no només en la web, sinó també en paper, 
respecte a la realitzada un any abans –encara al marge de la crisi econòmica 
internacional (Mediaguardian, 7 de maig de 2008).

Una altra enquesta, entre editors dels Estats Units, realitzada entre el 
desembre de 2009 i el gener de 2010 pel Pew Research Center’s Project for 
Excellence in Journalism i l’American Society of News Editors (ASNE)24, mos-
trava la diversitat d’opinions respecte a la introducció dels murs de pagament 
(paywalls): el 10% estaven treballant per implantar-lo, el 32% ho estaven 
considerant, l’11% ho havien descartat i el 35% no ho havien considerat 
encara. A més a més, només el 15% considerava que podrien constituir una 
font significativa d’ingressos a tres anys vista. 

Però l’any 2010, i després de proclamar-ho durant mesos i intentar sense 
èxit que la resta de les empreses editores l’acompanyessin en la iniciativa, 
News International  arriscava fent de pagament l’accés al diari The Times a 
la xarxa i anunciant que faria el mateix progressivament amb totes les pro-
pietats del grup Murdoch arreu del món. La major del part del sector i dels 
analistes advertiren que podia ser un error majúscul, ja que perdria una gran 
part dels lectors en favor de l’àmplia competència disponible gratuïtament, 
com així succeí (passades les primeres setmanes, mantenia al voltant del 
10% dels lectors anteriors). Paral·lelament, s’havia enfrontat amb Google 
pel repartiment dels ingressos procedents de la gestió de l’accés als seus 
mitjans i va prohibir que fossin enllaçats pel cercador. En la mateix època, 
no obstant això, els editors de The New York Times anunciaven que, d’una 
manera o altra, introduirien el pagament selectiu a partir de 2011 (abando-
nat el 2007), i altres diaris locals i general d’arreu del món proposaven fer 
el mateix. Entre els casos més significatius per a la premsa de proximitat, i 
pel caràcter pioner, cal destacar que el novembre de 2009 el grup Johnston 
Press, editor de tres-cents periòdics (diaris i setmanals) locals i regionals del 
Regne Unit, iniciava les proves per a cobrar i avaluar la resposta dels seus 
lectors en sis dels títols, i el mateix anunciava per als seus diaris el grup 
Tindle Newspapers (editor de 220 capçaleres). El primer grup, però, tres 

(24) Journalism.org: “News Leaders and the Future. News Executives, Skeptical of Government Subsidies, 
See Opportunity in Technology but Are Unsure About Revenue and the Future”, 12 d’abril de 2010 (http://
www.journalism.org/node/20072)
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mesos després es retractava i retornava a estratègies gratuïtes o mixtes, 
argumentant la dificultat que representava per a un editor petit canviar els 
hàbits de quinze anys d’accés lliure i, a més, amb la competència dels llocs 
web locals de la televisió pública BBC.

Mentrestant, la majoria dels diaris dels Estats Units, francesos i espanyols 
mantenien l’ambigüitat amb aquestes fórmules freemium d’accés parcial 
a la informació, protegint de l’accés gratuït l’edició en paper bolcada a la 
xarxa, però fent pagar per altres continguts, o a la inversa. I hi havia editors 
que seguien defensant l’accés íntegrament gratuït a tots els continguts de 
la web (The Guardian i, en general, bona part de la premsa del Regne Unit, 
menys la de Murdoch, en un context influït per la competència del servei 
informatiu de la BBC a Internet i l’elevada competència en el mercat dels 
diaris d’abast nacional) i altres que ho feien resignadament davant del dubte 
(El País). The Guardian, però, tenia versions de pagament per als telèfons 
mòbils avançats.

En el punt on les estratègies de tots els editors coincidien, però, era en 
la necessitat d’incloure continguts afegits a la web, més enllà del simple 
bolcat de l’edició de paper i les notícies d’actualitat procedents d’agències 
o de la pròpia redacció. Per la via d’incorporar blocaires, canals de serveis 
propis i de tercers amb contractes comercials, entreteniment, accés als ar-
xius i –sobretot– imatges, buscaven l’ampliació del perímetre d’activitat, en 
espera que el trànsit d’Internet recalés en les seves pàgines i així augmentar 
l’audiència i l’atractiu publicitari.

A més a més, d’ençà de la presentació dels primers dispositius anomenats 
“tabletes” (iPad) la primavera de 2010, als editors se’ls obrí un nou circuit 
en el qual intentar monetitzar els seus continguts, reproduint els dubtes 
sobre l’estratègia o estratègies adequades a aquest entorn, que no tenien 
perquè coincidir amb les emprades per a les aplicacions per als telèfons 
mòbils. Tant pel que fa als continguts que s’hi subministrarien com per la 
forma de comercialització. L’esperança inicial de molts editors, però, era la 
d’introduir-hi el model d’explotació a dues bandes tradicional de la premsa: 
publicitat i lectors.

Pel que fa a l’edició en paper –que ha estat objecte generalitzat de la 
reducció de costos en comparació amb les polítiques dubitatives respecte 
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a l’espai digital– mentre la majoria de les empreses mantenien tot tipus 
d’estratègies de màrqueting per atraure compradors o lectors –o per intentar 
retenir-los– sense canviar els paradigmes en què es movien des dels anys 
vuitanta del segle XX, alguns editors començaven a explorar també aquí 
alternatives disruptives. S’ha avançat en pàgines precedents el cas de The 
Evening Standard i la seva aposta per la supressió del pagament de l’edició 
de paper, a canvi de tiratges més elevats per arribar amb millors condicions 
al mercat publicitari. 

D’altres publicacions van buscar solucions igualment arriscades: reduir la 
periodicitat i deixar de sortir alguns dies de la setmana en paper, mantenint 
l’actualització diària en el suport digital. D’aquesta manera concentren els 
recursos informatius i publicitaris de l’edició en paper en menys números, 
i actuen sobre els costos industrials (i els redaccionals, si és el cas), tot i 
que també reduint la facturació, per equilibrar els comptes. Paral·lelament, 
aquesta via de solució pot ser d’interès per a l’adequació del producte perio-
dístic imprès a les noves condicions de l’ecosistema comunicatiu actual, en el 
qual els fluxos d’informació permanent són abundants. Les dades del mercat 
francès aporten alguna pista respecte25 a això: els darrers anys, els únics 
segments que han augmentat la difusió de pagament són les edicions domi-
nicals dels diaris regionals i departamentals i els setmanaris regionals.

Anant més enllà, però com a sortida desesperada a la crisi, als Estats 
Units el 2009 alguns diaris locals amb llarga trajectòria (The Seattle Post 
Intelligencer, The Christian Science Monitor, San Francisco Chronicle) van 
abandonar íntegrament l’edició de paper per a engegar una nova singladura 
com a premsa digital, però amb estructura molt més reduïdes. I com a fet 
molt significatiu, el tercer dels setmanaris d’abast nacional dels Estats Units 
per difusió, US News & World Report, anunciava el novembre de 2010 que 
abandonava també l’edició en paper.

La pluralitat de solucions de cara al futur, en contraposició a les tempta-
cions de la recerca del model únic, la conceptualitzava a final de 2010 Régis 

(25)  OJD Associations pour le contr�le de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de la presse. OJD,  contr�le de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de la presse. OJD,  de la Diffusions des Médias: 20è Observatoire de la presse. OJD, 
2010. (http://observatoire.ojd.com/_files/datas/obs20/pdf/GP_full.pdf )



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   56

Confavreux26 a partir de la idea que ningú no ha trobat el model econòmic 
definitiu, després de deu anys de recerca sobre el tema. Entre les seves 
consideracions, destaquen les següents:

Les relacions entre el lector i els mitjans es fan més complexes, en el ◗◗

sentit que deixen de ser bilaterals (jo publico un periòdic i tu el llegei-
xes, o no) en xarxes en què intervenen els periodistes, contribuïdors 
externs i lectors, i amb unes relacions que són cada cop més indivi-
dualitzades i reactives, tant pel que fa a la “marca” de la publicació 
(la seva confiança) com a la naturalesa de les relacions editorials amb 
els lectors i l’ecosistema.

Cada empresa de premsa té el seus propis condicionants ◗◗ –socials, 
industrials–, de la mateixa manera que el posicionament de cadascuna 
o dels tipus de premsa fan il·lusori el principi d’un model global per 
a la premsa.

La coexistència de suports de difusió (paper, digital ◗◗ online, digital 
offline) no pot ser considerada només com una amenaça de canibalit-
zació, sinó també, i sobretot, com una oportunitat de reforçament i de 
diferenciació de les marques, de desenvolupament d’activitats i, per 
tant, d’ingressos (un factor de diferenciació dels models econòmics i 
editorials de cadascú).

L’evolució dels ingressos “digitals” –per la difusió o publicitaris◗◗ – no 
permet contrarestar l’evolució inversa dels ingressos del paper en l’ac-
tual fase de canvi estructural. El desenvolupament dels ingressos “di-
versos”, més o menys allunyats del negoci central (core business) i del 
rol “cívic” de l’empresa de premsa estan encara pendents. L’espectre 
de solucions és ampli i també el dels models econòmics possibles.

La realitat és que es pot considerar que a final de 2010 aquest planteja-
ment és àmpliament compartit, i les vies de sortida de la situació actual de 
la premsa de paper apunten en direccions molt diverses i incideixen ja no 
només en els costos i els ingressos de forma estricta. Amb tot, però, una en-

(26) Régis Confavreux: “La presse écrite se meurt, vive la information par l’écrit”, dins el periòdic di-
gital Owni, 20 de desembre de 2010 (http://owni.fr/2010/12/20/la-presse-ecrite-se-meurt-vive-
l%E2%80%99information-par-l%E2%80%99ecrit/)
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questa realitzada per segon any consecutiu entre els editors per l’Associació 
Mundial de Diaris (World Association of Newspapers) detectava en l’edició 
de 2010 força coincidència entre ells sobre les línies mestres27: 

Els ingressos tradicionals dels editors no tornaran a ser ja els d’anys ◗◗

anteriors. La prioritat dels editors és el desenvolupament de nous 
productes i nous canals per a assolir el creixement dels ingressos.

Com a principal producte auxiliar a desenvolupar, més de la meitat ◗◗

es referí als serveis d’Internet, prop de la meitat a editar altres publi-
cacions i en tercer lloc, el 40% dels editors es referien a publicacions 
íntegrament publicitàries.

Com a plataformes que els proporcionarien oportunitats de negoci ◗◗

en els propers anys, els editors identificaven de manera majoritària 
els telèfons mòbils avançats (58%), els llocs web (54%) i els lectors 
electrònics (53%), per davant dels social media (Facebook, Twiter) 
(46%), els diaris de pagament (39%), l’organització d’esdeveniments 
i conferències (32%), els serveis televisius en web (29%), les revis-
tes (28%) i la premsa gratuïta (26%). Per darrere quedaven activitats 
tradicionalment realitzades pels editors com prestar serveis de dis-
tribució o d’impressió, i els motors de recerca a Internet com Google 
o Yahoo! (16%).

A banda de la inversió en nous productes, els editors consideraven ◗◗

necessari invertir, per aquest ordre, en màrqueting i reforçament de la 
marca (branding) dels periòdics, en plataformes mòbils i en tecnologies 
aplicades a la indústria editorial (sistemes de gestió de continguts, de 
gestió de les relacions amb els clients, per al màrqueting i tecnologia 
publicitària).

Pel que fa a la política de retallada de costos, identificaven com a ◗◗

prioritat el paper, les àrees d’impressió, administració i distribució, 
i, en segon terme, la creació de continguts i la sindicació de material 
periodístic.

(27) “World News Future & Change Study 2010”, realitzat per la WAN dins el programa “Shaping the Futu-
re of Newspapers”. Vegeu el resum executiu a l’adreça http://www.wan-press.org/IMG/pdf/10.1_executi-
ve_summary.pdf. 
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Punts forts i oportunitats per als editors de premsa 
tradicionals

Com ja s’ha anat exposant al llarg del text, malgrat l’agreujament de la crisi 
que travessa el sector de la premsa en paper, les empreses editores segueixen 
ocupant una posició central en el nou entorn competitiu que es configura, tot 
i l’aparició dels nous actors amb qui s’ha d’entendre i/o competir. Per això, 
abans de presentar sistemàticament les actuacions que estan realitzant o 
poden realitzar, és pertinent indicar quins són els punts forts sobre els quals 
fonamenten la seva pervivència, a partir de les consideracions que fan els 
experts de diversos països28.

a) Competitivitat de la premsa local i general

Tot i la davallada de la difusió i l’audiència, els periòdics segueixen ◗◗

sent mitjans fonamentals per arribar a xifres elevades de públic (tant 
en àmbits territorials grans com –proporcionalment– en els espais 
de proximitat), juntament amb la ràdio i la televisió, que també han 
vist erosionar les seves dades per l’augment de la competència dins 
el seu propi sector i online. El seu atractiu com a suport publicitari es 
manté, ara per ara, quan l’anunciant vol arribar a àmplies franges de 
la població.

L’alt nivell de penetració (difusió per mil habitants) que encara actual-◗◗

ment manté la premsa local, la fa atractiva no només per a la publicitat 
d’origen local, sinó també per a la d’abast més gran que busca la 
capil·laritat de mitjans per arribar al públic.

En l’àmbit local, la competència entre mitjans tradicionals és més baixa ◗◗

que en àmbits territorials més grans, i amb els mitjans digitals també, 
tot i que creix a causa de  les escasses barreres econòmiques per 
intentar fer-s’hi un lloc. Malgrat la successiva aparició dels reclams 
publicitaris, la premsa gratuïta, la premsa pública i els llocs web, els 

(28) Una bona síntesi de les oportunitats dels editors tradicionals, incloent-hi els punts de vista dels usu-
aris, els editors i el sector publicitari es troba en l’estudi següent: PriceWaterhouseCoopers: Moving into 
multiple business models. Outlook for Newspaper Publishing in the Digital Age. (2010).  

(http://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/publications/outlook-newspaper-publishing-in-digi-
tal.jhtml)
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editors locals es mantenen com a referències informatives/comunica-
tives socialment reconegudes. La presència de les seves publicacions 
als llocs públics de relació i a les llars els ajuda reforça la seva posició 
central en el sistema informatiu local.

L’espai de comunicació de proximitat exigeix un coneixement profund ◗◗

del mapa local d’agents i relacions socials, polítiques, culturals, espor-
tives, etc. Això atorga un avantatge competitiu als mitjans tradicionals 
–sobretot la premsa– respecte als nous entrants externs, encara que 
no impedeix que periodistes i altres agents procedents del propi espai 
–coneixedors del sistema comunicatiu local– obrin serveis informatius 
digitals, com ha passat reiteradament als Estats Units arran de la crisi 
(redactors acomiadats), però també als països europeus, Catalunya 
inclosa. 

◗ En canvi, pel que fa als entrants externs, a diferència d’allò que succeí 
amb els reclams publicitaris (amb poc valor informatiu, tot i que cal 
reconèixer excepcions importants també a Catalunya), l’escenari digital 
demana una competitivitat periodística que no és fàcil aconseguir en 
una perspectiva de poc volum de negoci, si no és buscant acords amb 
socis locals. Aquest pot ser un camí per als llocs web i altres aplicacions 
bàsicament publicitaris i de màrqueting d’abast general que vulguin 
entrar en el terreny de proximitat.

Les empreses de premsa es poden adaptar amb relativa facilitat al ◗◗

mode operatiu de l’entorn digital, ja que és viable separar les estruc-
tures periodístiques de les industrials i de distribució, i dedicar-se ín-
tegrament a les primeres, que tornarien a ser el nucli central de la seva 
activitat. Les activitats industrials i de distribució, que molts editors 
ja contracten a serveis externs, tendeixen a perdre atractiu econòmic 
(tot i que les empreses periodístiques que tenen infraestructura pròpia 
segueixen obtenint ingressos per aquesta via).

La possibilitat d’establir relacions d’associació amb altres editors (in-◗◗

tegració o acord de participació en cadenes o grups, acords de sub-
ministres de matèries primeres o de serveis comuns, estructures de 
captació publicitària, etc.) és assequible per a la premsa, i això els pot 
ajudar a equilibrar els comptes.
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b) Posició estratègica respecte als altres actors de l’ecosistema in-
formatiu

La premsa manté encara un estatut privilegiat dins el sistema comuni-◗◗

catiu, per la seva contribució al pluralisme informatiu i la formació de 
l’opinió pública, malgrat la presència dels nous mitjans i la davallada 
d’audiència, especialment, entre els més joves. Això li permet seguir 
comptant amb un compromís polític de suport a tots els països, que 
passa per un ampli desplegament de mesures de suport que li atorguen 
un avantatge sobre els altres mitjans: subvencions directes i indirec-
tes, IVA reduït o IVA zero, promoció de la lectura de premsa entre els 
joves, protecció davant l’expansió dels mitjans públics audiovisuals 
a Internet, etc.29

Tot i el potencial de creixement de la premsa ◗◗ online, el paper és encara 
la principal font de generació d’ingressos per als editors de periòdics, 
i ho serà encara per temps, d’acord amb un estudi de la consultora 
PriceWaterhouseCoopers de l’any 200930. Hi ha molt estudis que co-
incideixen a considerar que els mitjans online representen una part 
molt reduïda del negoci de les notícies.

La premsa ha pogut diversificar la seva activitat desenvolupant serveis ◗◗

en nous circuits de difusió (web, dispositius mòbils, iPad, xarxes so-
cials, etc.), sense necessitat de crear grans estructures de producció 
afegides a les que disposava per al paper i a costos raonables. Po-
der usar la seva capacitat periodística i compartir costos d’estructura 
entre els diversos canals de monetització que utilitza, li atorga una 
posició d’avantatge respecte als nous actors purament digitals. Ara 
bé, la recuperació de la inversió per a desenvolupar aplicacions per a 

(29) Entre les darreres actuacions, l’European Newspapers Press Association (ENPA) es mostrava satisfeta 
d’haver aconseguit que el Parlament Europeu reconegués la necessitat de frenar l’expansió dels organis-
mes públics de televisió a Internet, en l’informe aprovat el 25 de novembre de 2010 sobre “La radiotelevisió 
de servei públic a l’era digital”. (http://www.enpa.be/uploads/Monthly%20Review/DecJan2010/month-
ly_review_december_2010_fr.pdf )

(30) PriceWaterhouseCoopers: Moving into multiple business models. Outlook for Newspaper Publishing 
in the Digital Age. (2010).  

(http://www.pwc.com/gx/en/entertainment-media/publications/outlook-newspaper-publishing-in-digi-
tal.jhtml)



   61L’escenari dels canvis en la premsa local, segons l’experiència internacional

cada un dels circuits i dispositius i els seu manteniment exigeix unes 
xifres d’audiència en cadascun que no sempre estan a l’abast de les 
publicacions amb una cobertura territorial reduïda, com el cas de la 
premsa estrictament local.

Les empreses tradicionals de premsa compten amb la reputació i con-◗◗

fiança envers la seva “marca” en l’entorn online. Per això, com a regla 
general a la pràctica totalitat dels països, els llocs web dels periòdics se 
situen en les primeres posicions dels rànquings d’audiència, després 
dels motors de recerca i competint generalment amb les televisions 
nacionals. Amb tot, hi ha casos de nous mitjans molt ben situats, com 
ara The Huffington Post als Estats Units. En l’entorn més local, però, 
aquest factor té menys pes atès l’escàs nombre de participants i la 
possibilitat d’agregar molts serveis al web, juntament amb la facilitat 
d’accés i navegació via Internet a través de tots ells. 

L’extensió dels serveis de l’editor a Internet i dispositius mòbils permet ◗◗

a la premsa incloure continguts audiovisuals i oferir un servei amb una 
veritable proposta multimèdia i integrada, que pot atraure els públics 
no lectors que volen disposar de notícies d’actualitat en el moment 
que desitgi. Això li permet augmentar la competitivitat respecte als 
mitjans audiovisuals. Igualment, pot anar ampliant la proposta comu-
nicativa integrant tot tipus de canals (de serveis, d’opinió, de diàleg) 
a uns costos raonables.

Està verificat que els motors de recerca com Google i Yahoo!), els agre-◗◗

gadors d’articles (Google News és el més popular, però n’han anat 
sortint molts d’altres els darrers anys) i les xarxes socials generen 
una part molt significativa del trànsit que recala als webs dels editors 
(diversos estudis els situen entre el 30% i el 45% dels usuaris que 
hi accedeixen31), però també és cert que una part important de les 
recerques que s’inicien en aquests motors té com a funció trobar in-

(31) Com a resposta a les queixes dels editors i per a fer pública el punt de vista de Google sobre la crisi de 
la premsa davant la investigació oberta per la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units, el seu econo-
mista en cap va publicar un estudi, en el qual afirma que entre el 35% i el 45% de les visites als llocs web 
dels diaris procedeixen dels buscadors. Vegeu l’estudi complet a Varian, Hal: Newspapers economis. Online 
and offline. Google, març 2010. 

(http://www.slideshare.net/kvjs/google-newspaper-economics-hal-varian-march-2010/download)
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formació de la premsa, i això reverteix en els ingressos per a aquests 
agents d’Internet. El mateix president de Google admetia la necessitat 
dels editors periodístics en una àmplia entrevista concedida l’octubre 
de 2009, en la qual exposava el punt de vista de l’empresa sobre els 
models d’explotació de la premsa32.

Altres amenaces a la posició dels editors 
en el nou ecosistema informatiu

Moltes de les principals dificultats que amenacen la viabilitat del sector 
de les empreses de premsa tradicional han estat exposats en les pàgines 
precedents, en l’exposició de les claus del nou ecosistema informatiu i en 
l’apartat dels paràmetres de la crisi i la resposta dels editors. Però hi ha 
encara algunes altres amenaces importants, no materialitzades encara i que 
cal recollir, per a aportar una visió al més completa possible.

El canvi de model d’explotació de les agències de notícies.◗◗  Tra-
dicionalment, les agències de notícies han mantingut un model 
d’activitat ‘negoci a negoci’ (business to business, en anglès, co-
negut amb les sigles B2B), basat en la venda de serveis a altres 
empreses i institucions i, sobretot, als mitjans de comunicació com 
a matèria primera. Però la crisi també està afectant des de fa anys 
la seva activitat –amb uns costos d’estructura molt elevats– per 
l’augment de la competència i la possibilitat que els seus clients 
obtinguin la informació per altres vies. Aquesta circumstància i la 
possibilitat d’establir circuits digitals online per arribar a qualsevol 
usuari com un mitjà de comunicació més, els han obert les portes 
a avançar cap al model ‘negoci a client’ (business to costumer, 
B2C) de manera complementària a la seva activitat central. I amb 
això, a aspirar a acostar-se al model d’explotació dels mitjans, 
amb ingressos publicitaris. A final de 2010, per exemple, Agence 
France Presse obria el debat al seu país, aixecant les protestes 
dels editors. Però des de fa temps són nombroses les agències 

(32) Sullivan, Danny: “Google CEO Eric Scmidt on Newspapers & Journalism”, dins Search Engine Land,  
3 d’octubre de 2009. http://searchengineland.com/google-ceo-eric-schmidt-on-newspapers-journa-
lism-27172 (resum en castellà a Abc, 4 d’octubre de 2009).
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de diversos àmbits territorials que permeten l’accés obert a una 
part important de les notícies.

Estructures periodístiques sense mitjà de difusió. ◗◗ Tal com s’ha indicat, 
el tancament de publicacions i la reducció de les plantilles de redac-
ció de molts mitjans han abocat molts periodistes a la necessitat de 
crear estructures de producció periodística autònomes, un fenomen 
molt estès als Estats Units per la contundència de la crisi del sector. 
Aquestes estructures posen a disposició de la premsa els seus tre-
balls com a proveïdors externs, com ho fan les productores televisives, 
però la retallada de pressupostos de la premsa per a despeses de 
continguts pot facilitar que acabin nodrint els competidors que tenen 
redaccions més febles (els mitjans purament digitals) i altres serveis 
de notícies que puguin albirar en el futur (i en el present) els grans 
agents d’Internet i les telecomunicacions, que fins ara han preferit 
mantenir-se únicament en rols de facilitadors d’accés, distribuïdors 
i comercialitzadors de l’oferta editorial dels mitjans de comunicació 
tradicionals. Res no impedeix que es pugui produir en l’entorn de la 
premsa, com ja està començant a passar des del 2009 en el sector de 
la televisió: plataformes d’accés gratuït i venda de programes i pel-
lícules i xarxes socials que ofereixen continguts adquirits directament 
a productores.

Per a la premsa de proximitat,◗◗  cal recordar aquí que una de les ame-
naces específiques és la possibilitat que els mitjans de gran abast usin 
els serveis online per a crear canals o espais específics territorialitzats, 
com en el seu moment van fer amb la premsa de paper (suplements, 
substitució de pàgines). El cas de la BBC amb les seves múltiples 
edicions locals n’és un bon exemple, tot i que des del 2009 hi havia 
plans polítics per a fer revertir aquesta competència en un model de 
cooperació (editors proveeixen de continguts la BBC i aquesta els ce-
deix continguts audiovisuals per poder-los incorporar als seus llocs 
web).
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1.5. Línies d’actuació dels editors en 
el nou escenari de la premsa

En les pàgines següents es proposa una síntesi de les actuacions que els 
editors han emprès o sobre les quals s’està reflexionant en els fòrums em-
presarials i professionals, de cara a l’adaptació de les empreses editores en 
el nou ecosistema informatiu i comunicatiu. En la mesura del possible, s’han 
inclòs les consideracions que han semblat escaients per al cas de la premsa 
local, però acceptant que el ritme accelerat de les aplicacions comunicatives 
basades en la innovació tecnològica i dels canvis socioculturals en relació 
amb la informació pot deixar obsolets les propostes i els pronòstics amb 
summa facilitat.

La premsa de proximitat com a multiplataforma 
prioritària de comunicació local 

El conjunt d’accions a emprendre es basen en un objectiu final, que es pot 
assolir en grau divers, i ha estat històricament el rol perseguit pels editors de 
premsa: esdevenir l’epicentre real de l’activitat de comunicació pública en 
una comunitat (municipi, comarcal, regió, país) o almenys el referent per a 
una part de la població d’aquesta comunitat. Per a les primeres publicacions 
era assequible, atesa l’escassa presència de competidors. Als anys vuitanta 
i noranta del segle XX, els intents de capitalitzar l’organització de grups mul-
timèdia (amb ràdio i televisió) buscaven el mateix objectiu, més enllà de les 
teories sobre les sinergies d’explotació conjunta dels mitjans.

A l’era digital, la funció equivalent per a l’editor de premsa del segle passat 
és aconseguir ser la referència clau d’una comunitat que aglutini el màxim 
d’activitats que impliquen l’ús d’instruments de comunicació social clàssics 
i nous. Com a mínim, els següents: 

Proveïdor d’informació (en els formats de text, àudio i imatge, i en els ◗◗

diversos circuits d’accés) 

Prescriptor informatiu (agent necessari per als ciutadans i per a les ◗◗

autoritats públiques, forces polítiques, econòmiques, culturals, es-
portives)
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Dinamitzador del debat públic (articles, blogs, conferències, actes)◗◗

Font d’accés a dades de tot tipus (arxius, estadístiques)◗◗

Fent d’accés a la informació de serveis del territori (cartelleres, far-◗◗

màcies, horaris)

Vehicle per a la comunicació publicitària de les empreses i institucions ◗◗

del territori i alienes

 Vehicle per al màrqueting de les empreses i institucions del territori ◗◗

i alienes

Circuit comunicatiu per a la compravenda de productes i serveis entre ◗◗

ciutadans

En la pugna per assolir aquesta posició central en l’ecosistema comuni-
catiu o acostar-s’hi, hauran de rivalitzar o cooperar amb els altres agents 
explicats en aquest treball, i les dimensions de cada territori i el seu nivell de 
desenvolupament econòmic permetran més o menys activitats, però la visió 
estratègica de l’editor ha d’anar orientada a proposar allò que el consultor 
Juan Varela anomena “negoci 360º” amb elements de model mixt, social i 
multiplataforma33. 

Com a experiència de referència en aquesta direcció, encara que amb un 
origen aliè als editors de premsa, cal esmentar el cas de TBD.com, un lloc 
web engegat a Washington l’agost de 2010 (després d’un any de preparació) 
per un antic director de The Washington Post, dins l’empresa editora del 
diari digital d’èxit Politico. El nou mitjà se suportaria sobre els webs dels 
dos canals televisius de l’empresa, més d’un centenar de blocaires locals i 
hiperlocals, agregació i trànsit cap a notícies dels mitjans existents en la seva 
àrea, una redacció d’una dotzena de persones i un total de 35 treballadors, 
i la utilització de xarxes socials i sistemes de geolocalització (Foursquare). 
Malgrat la bona acollida que va tenir dels analistes de la comunicació, a 
final d’any, pocs mesos després d’engegar, les informacions apuntaven al 
tancament immediat per manca de viabilitat econòmica. 

(33) Juan Varela (blog Periodistas21): “Negocio freemium para medios locales”, publicat el 13 de juliol de 
2010. (http://periodistas21.blogspot.com/2010/07/negocio-freemium-para-medios-locales.html)
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Actuacions sobre la personalitat jurídica dels editors 
de premsa i l’organització empresarial

a) Constitució d’entitats sense afany de lucre 

En les èpoques de bonança econòmica i d’expansió de la premsa en paper, 
les iniciatives editorials privades han tendit a apostar per l’adopció de la 
personalitat empresarial en totes les seves variants, tot i que sempre hi ha 
hagut excepcions, sobretot, en la comunicació local, atenent a la consideració 
d’activitat d’interès social. Però en l’escenari de crisi i pèrdua d’atractiu de la 
premsa com a negoci, davant la perspectiva d’extinció dels beneficis i la ne-
cessitat de reduir costos o atraure fluxos de recursos econòmics, es plantegen 
altres alternatives, basades en les figures jurídiques d’entitats econòmiques 
sense afany de lucre (associacions, fundacions), sobretot pels avantatges 
que comporten d’ordre fiscal als editors i als aportadors de recursos.

En aquesta línia, l’any 2009 es va iniciar als Estats Units la discussió i 
tramitació d’una proposta legislativa (Newspaper Revitalizing Act)34 per fa-
cilitar la inclusió de la premsa entre els casos d’activitats econòmiques que 
es podien beneficiar dels avantatges fiscals per a entitats sense afany de 
lucre. Les posicions a favor i en contra van aflorar al país, temorosos d’una 
supeditació als interessos polítics, però almenys va permetre situar el tema 
dins el debat del futur de la premsa, que reprendria al 2010 la Comissió Fe-
deral de Comerç. En d’altres països, entre els quals França, s’introduí també 
la discussió en el marc de la reforma dels ajuts a la premsa.   

El fonament d’aquestes propostes rau en la consideració d’activitat d’in-
terès social imprescindible per a la societat, i els avantatges que podria 
reportar rebaixar les pressions mercantilistes sobre el periodisme, com manté 
una bona part tot el corrent crític a la majoria dels països. Això no obstant, 
hi ha autors que posen l’accent en el fet que aquesta figura jurídica no pot 
resoldre per si sola el problema i, a més a més, es pot prestar a abusos per 
part de les institucions editores.

(34) Vegeu el text de la proposició de llei a http://cardin.senate.gov/news/record.cfm?id=310392
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b) Participació en grups empresarials d’ampli abast 

L’alternativa dels editors a la possibilitat de mantenir la seva activitat com 
a negoci independent, únicament de premsa o multimèdia, en el seu àmbit 
territorial d’actuació, passa inexorablement per la vinculació accionarial o 
només operativa amb grups de comunicació d’abast més ampli. Els avan-
tatges econòmics d’aquesta integració són prou importants en èpoques de 
crisi, encara que puguin repercutir en la pèrdua d’independència editorial. 
Per això, aquesta estratègia s’ha vingut prodigant al llarg dels darrers anys 
en tots els països estudiats i a Catalunya. En els casos d’Estats Units i el 
Regne Unit, sobretot, acompanyada d’una altra tendència: l’alienació per 
part de grups editors nacionals dels seus periòdics locals a cadenes espe-
cialitzades en el negoci de la premsa de proximitat. És el cas, per exemple, 
del grup editor de The Guardian i The Observer al Regne Unit (una entitat 
sense afany de lucre). 

Implicacions i actuacions sobre el comerç de 
continguts entre mitjans

a) Contribució a la dinamització del mercat de producció externa de 
continguts per a la premsa i la premsa online 

Malgrat el risc de facilitar un entorn amb més competència, els editors 
poden recórrer a vendre –en principi com a negoci secundari– els seus con-
tinguts al “mercat” d’altres mitjans de comunicació, agències o agregadors 
de notícies del seu territori o més ampli. A canvi, poden accedir a aquest 
mateix mercat per a adquirir els articles o temes que els interessen. 

Aquests plantejaments contributius han estat presents des de fa anys 
en el sector de la premsa i en altres mitjans de comunicació, però la tecno-
logia disponible a l’actualitat, i el nombre més gran de jugadors al mercat 
informatiu fan més viable la seva aplicació a gran escala, i de gran interès 
per als mitjans de proximitat en relació amb els d’abast més ampli. 

A final de 2010 hi havia dues iniciatives remarcables en aquesta di-
recció, ambdues als Estats Units. D’un costat, els projectes Ebyline (de 
compravenda d’articles i encàrrecs i ofertes editorials) i Storymarket (en 
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el qual periodistes, editors, blocaires o agències poden oferir en el seu web 
continguts que volen vendre o compartir, al preu que decideixen). 

b) Cooperació amb plataformes periodístiques competidores 

En una altra línia, han sorgit propostes de plataformes periodístiques (Pro-
Publica, ja esmentada, és la més coneguda) que operen de manera inversa: 
busquen contribucions econòmiques ciutadanes, d’empreses i institucions 
–seguint la tradició filantròpica del país, amb avantatges fiscals– per a fi-
nançar la realització dels treballs periodístics, que després publiquen en el 
seu suport online o venen a altres mitjans. Es tracta, en definitiva, de l’apli-
cació de les tècniques anomenades crowdfoundig d’obtenció de recursos 
col·lectius per a la viabilitat de projectes socials o culturals al terreny de la 
informació periodística.

Un cas diferent és el de Chicago News Cooperative, fundada el 2009 com 
a xarxa social de pagament, que, per una banda, ofereix la possibilitat de 
connectar entre ells els usuaris interessats en els mateixos temes, ofereix 
continguts propis en exclusiva, però també en ven als diaris de la ciutat. El 
seu finançament es basa en aquestes vendes, les subscripcions, la publicitat 
i els donatius.

També plantejat en una altra direcció, el 2009 va sortir als Estats Units 
la plataforma Journalism Online, per a la comercialització de continguts de 
pagament proporcionats en règim d’exclusiva per centenars de mitjans de 
comunicació, entre els quals els dels grup Murdoch, que hi entrà al juny de 
2010. Els mitjans obtenen ingressos en funció de la venda dels articles que 
els corresponen.

Cal advertir en aquest punt que la inacció dels editors i, sobretot, la com-
petència d’agents comunicatius poderosos, pot comportar resultats que 
generin noves dificultats a la premsa tradicional en l’ecosistema digital. 
Un cas significatiu fou la compra de la plataforma Associated Content per 
part de Yahoo! als Estats Units per a enriquir la seva oferta d’informació 
d’actualitat general amb personalitzacions d’interès local per als usuaris 
concrets (Editorsweblog.org, 28 de maig de 2010). Fins al moment, Asso-
ciated Content era una plataforma orientada a la difusió de notícies locals 
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elaborades per informadors no professionals, amb escassa capacitat de 
difusió per si mateixa.

c) Altres accions de millora en la gestió del comerç de continguts entre 
mitjans de comunicació i altres agents del sistema de comunicació 

Per a donar impulsar  i al mateix temps donar més transparència i fiabilitat 
a les relacions econòmiques entre els mitjans i altres usuaris dels continguts 
amb finalitat editorials (agregadors, mitjans online), l’agència de notícies 
Associated Press proposava a final de 2010 als seus socis (els mitjans) la 
creació d’una ‘cambra de gestió’ (clearinghouse) independent dels drets 
dels editors35.  

Actuacions sobre les estructures de provisió 
de continguts dels editors

A banda de les solucions més usuals els darrers anys per a apaivagar la 
crisi de les empreses, basades en la reducció de costos i ja exposades, entre 
les mesures més recurrents els darrers anys en la discussió del futur de la 
premsa pel que fa a l’obtenció de recursos informatius i de continguts per als 
serveis, cal esmentar les següents, viables per a la premsa de proximitat:

El foment del que s’ha anomenat “periodisme ciutadà”, consistent ◗◗

a facilitar la publicació d’històries proposades per informadors no 
professionals, de manera esporàdica o de blocaires regulars, amb 
retribució o sense. Aquesta ha estat una de les bases dels mitjans 
online a la qual s’han anat sumant els editors procedents del paper, 
amb l’argument d’augmentar el valor afegit dels seus serveis.

Recórrer a les plataformes de producció periodística existents per a ◗◗

l’elaboració de continguts que exigeixen uns recursos humans i tem-
porals que no poden dedicar en l’estat actual de les redaccions. I co-
mercialitzar-los en la publicació impresa i altres circuits de l’editor.

(35) Vegeu l’explicació completa a NiemanJournalismLab: “AP’s “Ascap for news”-New ecosystem, news 
revenue streams, new entreprise opportunities”, dins Niemamlab.org , 22 d’octubre de 2010 (http://www.
niemanlab.org/2010/10/aps-ascap-for-news-%E2%80%94-new-ecosystem-new-revenue-streams-new-
enterprise-opportunities/)
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Enriquir la proposta periodística ◗◗ online amb informació audiovisual 
produïda per la redacció pròpia amb orientació multimèdia o bé pro-
cedent dels mitjans televisius del propi grup (si és el cas), d’agències 
de notícies o per acords amb mitjans públics (la proposta britànica 
respecte a la col·laboració BBC - editors privats locals).

Enriquir la proposta editorial amb la intensificació de l’explotació en ◗◗

profunditat dels arxius oficials (dins el que permet la legislació) i tot 
tipus de documentació estadística, en la línia de l’aprofitament per 
al periodisme de les tècniques de mineria de dades. L’esforç per a 
aquesta línia de treball podria gestionar-se per mitjà d’acords de co-
operació entre editors locals.

Una altra alternativa per a cobrir la demanda d’informació local desate-
sa per la crisi del sector la proposava Natalie Fenton al Regne Unit sota la 
denominació de news local hub36, en el marc de la revisió de les polítiques 
comunicatives per part del nou govern a meitat de 2010. Aquests centres 
haurien de comptar amb el suport públic i la contribució ciutadana per aportar 
continguts que els mitjans locals –en mans de grups empresarial comerci-
als– no abasten i facilitarien que els periòdics prestessin més atenció a les 
necessitats de les comunitats locals, però podrien ser usats també per altres 
iniciatives informatives existents o que es poguessin crear.

Actuacions sobre la comercialització de l’extensió 
dels serveis informatius dels editors

L’extensió de l’àmbit d’actuació informativa dels editors ha passat tradi-
cionalment per l’edició d’altres mitjans (premsa, ràdio i televisió, web) de 
caràcter gratuït, que no presentaven problemes d’articulació en relació amb 
els usuaris. Les dificultats van aparèixer en el moment que van començar 
a desenvolupar serveis de pagament, com l’accés totalment o parcial per 
subscripció o per compra d’articles al web o per mitjà d’aplicacions i plata-
formes amb una diversitat de models.

(36) Vegeu la referència a Journalism.co.uk del 10 d’agost de 2010 (http://www.journalism.co.uk/
news/-039-local-news-hubs-039-needed-to-fulfil-community-media-demand-study-suggests/s2/
a540039/)
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De cara al futur, aquesta situació exigeix la millora de l’articulació de la 
proposta informativa en paper i online, com ja estan fent la majoria dels 
editors de tots els àmbits, a partit de l’experiència acumulada els darrers 
anys de convivència de plataformes i les possibilitats que la innovació tec-
nològica aporta. Això passa per la consolidació dels criteris que se seguei-
xen en la proposta de continguts de l’edició de paper, la pàgina web i les 
aplicacions per a cada un dels nous suports (periodicitat d’actualització o 
sortida al carrer, delimitació dels continguts de cadascun) i la formulació de 
propostes de comercialització clares i estables per als usuaris. La principal 
dificultat rau en el fet que el ritme vertiginós del desenvolupament de noves 
solucions tecnològiques no ofereix un horitzó estable a curt i mitjà termini 
per als editors.

Amb tot, i deixant de banda les actuacions dels editors respecte a la co-
mercialització i el màrqueting de les publicacions en paper, s’han anat plan-
tejant un seguit de propostes sobre la obtenció d’ingressos dels lectors en 
l’univers dels serveis online i per al conjunt de l’oferta informativa de les 
empreses periodístiques.

a) Alternatives per al cobrament dels serveis periodístics online 

En aquest punt, és prematur avaluar els resultats de les alternatives exis-
tents, després dels reiterats fracassos al llarg dels quinze anys d’existència 
del suport web i l’aparició de noves plataformes de distribució i comercia-
lització (“tabletes”, telefonia mòbil). 

Una de les possibilitats passa per establir sistemes absolutament imper-
meables a la gratuïtat mitjançant “murs de pagament” (paywalls dels diaris 
del grup Murdoch, per exemple, inaccessibles, fins i tot, des dels agregadors 
externs) o sistemes de pagament únic per a totes les plataformes d’accés 
restringit d’un editor (model Orbyt estrenat el 2010 pel grup UNEDISA, editor 
dels diari espanyol El Mundo, entre d’altres, però que deixa obert al web el 
servei d’actualitat) i d’aquells altres editors amb qui contracti la plataforma 
de distribució.

L’alternativa més comuna passa per la combinació d’accés gratuït a una 
part dels serveis i accés restringit als usuaris de pagament a la resta, conegut 
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popularment amb la denominació de model freemium. Com ja s’ha indicat, 
té l’avantatge que permet mantenir unes xifres d’audiència online elevades 
i no afectar l’atractiu publicitari de la publicació en aquests circuits. Aquest 
model presenta dues opcions. La més habitual encara, consisteix a delimitar 
unes àrees d’accés obert i altres per subscripció, amb moltes variants (obrir 
només les notícies d’actualitat, l’edició impresa totalment o parcialment, 
etc.). La segona, que practica el diari econòmic Financial Times i que havia 
anunciat que aplicaria també a partir de 2001 el New York Times, consisteix 
en la tècnica del comptador (metered paywall): els usuaris poden accedir 
a un nombre limitat d’articles durant un període, a partir del qual només 
s’accedeix contra pagament per article o mitjançant abonaments.

En un i altre cas, el més habitual és que s’atorgui als subscriptors de la 
publicació en paper el dret a accedir sense cost afegit (o amb un cost extra 
molt reduït) a una part o la totalitat dels serveis online de l’editor. D’aquesta 
manera, es reforça l’estratègia de manteniment i captació dels usuaris de 
l’edició tradicional, la que genera més ingressos encara l’any 2010, tant de 
l’usuari i de la publicitat. D’altra banda, un i altre sistema persegueixen el 
mateix objectiu: dificultar que els lectors tradicionals de pagament es tras-
lladin a serveis d’accés gratuït als seus continguts. 

La tercera via de monetització de les edicions online passa per la comer-
cialització individualitzada dels articles (micropagaments), a través dels 
serveis del propi editor o de plataformes externes de comercialització, de les 
quals es parla més avall atesa la gran diversitat de solucions que es propo-
sen. Aquesta modalitat inclou la possibilitat de pagament amb abonaments 
(forfets) atesa la incomoditat i cost de fer-ho per cada unitat.

b) Prestació d’altres serveis basats en les activitats periodístiques, 
amb capacitat de monetització

Els darrers temps s’han desenvolupat o ideat també serveis perifèrics a 
l’activitat central dels editors (publicació en paper i online) que és interes-
sant d’assenyalar com a referències, per bé que són de difícil aplicació a la 
premsa de proximitat, almenys en modalitat de pagament: 

El diari britànic ◗◗ The Guardian ha engegat el 2010 iniciatives sobre la 
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base de generar una “plataforma oberta” per a l’aprofitament dels 
seus continguts per altres mitjans digitals (blogs), a banda d’altres 
aplicacions de màrqueting i de comerç electrònic. Essencialment, con-
sisteix a permetre reproduir els seus articles, a condició que incloguin 
la publicitat de l’original i deixin rastre per als comptadors d’audiència 
al seu favor, i els usuaris hi poden afegir les seves aportacions i la 
publicitat que ells obtinguin.

Creació d’aplicacions temàtiques de pagament al web i altres disposi-◗◗

tius, estàndards o personalitzades per a cada usuari d’acord amb les 
seves àrees d’interès, de manera equiparable a com ho fan algunes 
agències de notícies.

Cobrament per l’allotjament de blogs en les pàgines web i aplicacions ◗◗

dels editors, com a contrapartida al valor afegit que els comporta la 
presència dins de la plataforma de la publicació.

“Clubs de notícies”: possible obertura d’espais ◗◗ online per als subscrip-
tors dels serveis convencionals i altres usuaris que se subscriuen a un 
servei de seguiment participatiu (fòrums) de notícies, amb possibilitat 
d’intervenir en la construcció dels articles. 

Club del lector◗◗

Comercialització individualitzada de continguts amb valor suficient ◗◗

(grans reportatges, informes temàtics) a través de plataformes de 
distribució de llibres electrònics. Així ho féu el New York Times per 
mitjà de Kindle (d’Amazon) a final de 2010.

Altres actuacions per ampliar les vies d’obtenció 
de recursos econòmics

En els models d’explotació tradicionals, més enllà de la publicitat i la venda 

d’exemplars, els editors de premsa fa molt de temps que utilitzen altres vies 

per obtenir recursos econòmics, encara que representen un import escàs en 

el total, i la fidelització dels usuaris. Els més comuns són l’obsequi (inicial-

ment) o venda (a l’actualitat) de productes col·leccionables, i els clubs de 

subscriptors amb beneficis en l’adquisició de béns o contractació de serveis. 



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   74

L’escenari digital, però, obre noves possibilitats, amb avantatges i alguns 
problemes, que es resumeixen en aquest apartat.

a) Noves eines publicitàries

La utilització de múltiples plataformes de difusió de la seva activitat permet 
als editors –locals i d’abast territorial més gran– d’ampliar la seva proposta 
publicitària als anunciants i les agències i, a més, adequar-la als perfils dels 
usuaris de cadascun, així com millorar la negociació dels preus. Això no 
obstant, per a l’aprofitament adequat d’aquesta possibilitat és necessari 
comptar amb uns instruments de mesura i coneixement de les audiències 
que enriqueixi la informació actual.

Per una altra banda, la possibilitat de generar aplicacions i serveis a la me-
sura de l’usuari els permet gestionar també una oferta publicitària específica 
a mida, com ho fan altres agents de serveis online, mitjançant les aplicaci-
ons tecnològiques pertinents. Aquesta funció, alguns editors francesos es 
plantegen realitzar-la conjuntament dins el seu pla per a crear un motor de 
recerca propi, com podria fer-se en la premsa de proximitat a Catalunya. 

Complementàriament a aquesta possibilitat, cal recordar l’aportació que 
representa per als mitjans la utilització dels serveis publicitaris dels motors 
de recerca, amb Google al capdavant (AdSense per a incloure publicitats als 
webs, i AdWords per a la publicitat contextual en les recerques al cercador), 
tot i que per a la majoria genera un volum reduït d’ingressos. Mentrestant, 
com ja s’ha indicat, els dos darrers anys han estat plens de conflictes en 
tots els països entre Google i els editors per la inclusió de publicitat en el 
servei Google News. 

La utilització d’aquestes eines de gestió publicitària, pròpia, aliena o sin-
dicada amb altres mitjans, obre també possibilitats per a incorporar anuncis 
en les ofertes de continguts audiovisuals dins les versions online de les 
publicacions.

Entre les possibilitats de recuperació de l’activitat publicitària dels editors, 
i assumible per la premsa de proximitat, cal incloure la generació de serveis 
competidors a les pàgines de classificats a través d’Internet, tal com ja s’ha 
indicat a l’inici d’aquest estudi. 
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Finalment, cal esmentar també l’existència de plataformes digitals espe-

cíficament dedicades a la posada en relació entre els editors locals o altres 

mitjans i els anunciants, que permet als primers oferir espai i als segons 

contractar-lo, per ampliar l’abast de les transaccions que es podrien obtenir 

amb els recursos propis de cadascú, i sense usar els grans intermediaris 

tradicionals del sector ni els nous agents d’Internet. Ad Avengers, oberta al 

Regne Unit el 2010 és un dels pioners d’aquesta proposta.

b) Accions de màrqueting i altres iniciatives

Aprofitant les millores en la mesura i coneixement de l’audiència que es 

vagin introduint, així com les seves pràctiques a través de les xarxes socials 

i activitats en els motors de recerca –i sempre dins les restriccions que la 

legislació de protecció de la privacitat imposa– els mitjans poden desen-

volupar accions de màrqueting més eficients o renovades respecte a les 

usades els darrers vint anys. Per exemple, en les ofertes a través de clubs 

de subscriptors o de lectors, més àmplies i personalitzades.

Així, per exemple, alguns diaris de proximitat dels Estats Units han co-

mençat a crear serveis propis de “club de compres”, oferint als seus usuaris 

ofertes diàries a preus reduïts, mentre molts d’altres han entrat a col·laborar 

i obtenir ingressos amb empreses externes dedicades als cupons de des-

compte. Entre aquestes, la més coneguda es Groupon, que va néixer l’any 

2008 i en dos anys s’havia estès per molts països, entre els quals l’Estat 

espanyol.

Finalment, entre aquestes altres vies d’obtenció de recursos, cal recordar 

aquí la importància que té l’ampliació del lloc web de l’editor, per a allotjar 

serveis de comercialització electrònica de serveis d’altres empreses, com 

una extensió de l’ús del periòdic en paper com a canal de vendes. Aquesta 

fórmula és utilitzada habitualment per molts editors, i pot resultar d’utilitat 

per a les empreses periodístiques locals, ja que, a més de possibles ingres-

sos, facilita la permanència en el seu perímetre d’activitat, amb els beneficis 

d’audiència que comporta. Algunes actuacions d’aquest ordre, però, han 

generat conflictes entre mitjans per l’abús de la comptabilització del trànsit 

de serveis d’altres dins els seus recursos periodístics.



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   76

Participació dels editors de premsa en plataformes externes 
de distribució i accés als continguts

L’ecosistema digital de la informació ha generat, a més del desembarca-
ment dels editors a Internet i l’aparició d’una gran quantitat de competidors 
per a la provisió de notícies i articles d’actualitat, una diversitats creixent de 
solucions de distribució, accés i –si és el cas– comercialització d’aquestes 
iniciatives editorials en els diferents sistemes tecnològics. Els motors de 
recerca representen només una part –molt important per l’elevat ús social 
i el gran volum d’operacions d’accés als continguts que generen– de les 
alternatives possibles, i ja s’han exposat els problemes que generen amb 
els editors. Però uns i altres, les xarxes socials (o social media) i terceres 
empreses, van obrint nous circuits per a l’explotació de la premsa.

a) Quioscos virtuals

Els quioscos virtuals a Internet van ser les primeres plataformes de dis-
tribució i accés que es van proposar com a alternatives a les visites al web 
dels editors i l’accés per mitjà de motors de recerca, que enllaçaven direc-
tament als articles, molt abans que s’obrissin pas les plataformes a través 
d’aplicacions en sistemes tancats (tipus iPad, iPhone) o oberts. Entre els 
més coneguts, l’empresa Zinio, dels Estats Units i amb serveis per tot el món 
va començar a oferir la possibilitat de compra de números i subscripcions a 
publicacions l’any 2001, sense altra aportació que la de quiosc. A Catalunya 
és operatiu des de 2005.

En els darrers anys, s’han multiplicat les iniciatives semblants, sigui d’em-
preses independents, d’operadors tecnològics, comerç, o constituïdes per 
agrupacions d’editors de premsa, buscant millorar la projecció pública dels 
seus serveis. Entre aquestes darreres es poden citar, com a exemples més 
recents (2010), les iniciatives de la premsa diària regional francesa (sota el 
nom de Presse Régionale), a l’AppleStore per a l’iPad i la d’una part dels 
editors de premsa diària nacional i de revistes amb l’operador de teleco-
municacions Orange (E-Press premium), amb la idea d’ampliar-lo cap a la 
premsa regional.

Les claus de molts dels moderns serveis de quiosc són la llibertat per part 
dels editors per a definir les estratègies de comercialització i de preus dels 
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seus productes, inclòs l’accés a articles solts, i que ells poden mantenir la 
relació directa amb els clients. D’aquesta manera, poden seguir dirigint les 
seves estratègies de promoció i màrqueting. Aquest darrer és el principal 
punt de conflicte entre editors i Apple respecte a la comercialització de publi-
cacions en la plataforma tancada iPad, que havia aixecat molta expectativa 
de cara al futur de la premsa, atès que l’empresa tecnològica vol mantenir 
la cartera de clients, com en la plataforma iTunes.

b) Plataformes d’agregació de continguts 

Un problema també d’aquest ordre –la proposta de compartir les bases de 

dades de subscriptors dels participants– fou una de les causes que va des-

baratar també el projecte Alesia, que el grup News International (Murdoch) 

volia compartir amb altres editors sobre el sistema iPad i altres dispositius, 

segons els analistes. En aquest cas, com en el de la iniciativa francesa es-

mentada, la plataforma havia d’incloure la funció d’agregació de continguts, 

per a competir amb Google News i serveis similars d’altres operadors.

Atès el protagonisme d’aquesta corporació en tot el que pertoca a la 

recerca de notícies i gestió del trànsit de visites cap als webs dels mitjans, 

el 2010 la majoria de les iniciatives de noves plataformes persegueixen in-

cloure alternatives pròpies d’agregació de continguts dels editors i mitjans 

participants. I, entre les més conegudes, l’alternativa al mètode Google ba-

sat en algoritmes consisteix a utilitzar la informació proporcionada per les 

recomanacions des de les xarxes socials (Facebook, Twiter i altres).

Un dels casos més destacats, per la importància dels seus promotors (els 

grups editors de New York Times, Washington Post i USA Today) és el projecte 

Ongo, que hauria de ser operatiu l’any 2011. L’editor del segon d’aquests 

diaris, paral·lelament, va adquirir el juliol de 2010 l’empresa iCurrent, pro-

motora d’un agregador de continguts procedents de 27.000 llocs webs de 

premsa i blogs, per a oferir diaris personalitats als usuaris. Un tercer exemple 

és el servei Apollo, desenvolupat per antics enginyers de Google News per 

a plataformes de mòbils i iPad.

Però l’any 2010, entre les plataformes d’agregació més noves basades en 

la personalització  sobre les preferències en les xarxes socials són Flipboard, 
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que genera un format equiparable al d’una publicació –amb continguts re-
duïts dels mitjans, però no només de text–, permet accedir a voluntat a les 
webs dels mitjans per a la lectura completa, i permet compartir materials 
com en les xarxes socials; Paper-li, que presenta en format publicació els 
enllaços a les recomanacions dels usuaris de Facebook i Twiter, i Post post, 
que fa al mateix dins de Facebook.

La reacció de Google a les alternatives aparegudes els darrers temps no 
es va fer esperar, en tres direccions. A meitat de 2009 va sondejar el projecte 
Newspass amb els editors de diaris dels Estats Units, com a cercador de 
notícies de pagament a la qual podrien adherir-se voluntàriament les publi-
cacions. Posteriorment, i ja oficialment, va presentar la iniciativa Fast Flip, 
una plataforma d’Internet amb continguts de 36 títols de premsa del mateix 
país (entre ells, tots els líders) que l’usuari es pot configurar a la seva mesura 
i en format de publicació periòdica. Google captura les imatges dels mitjans, 
les classifica en seccions i adreça l’usuari a l’article en la web d’origen. En 
l’agregador, els ingressos publicitaris seran compartits amb els mitjans. 
La seva idea és estendre el servei a nivell mundial. La tercera iniciativa, a 
finals del mateix any, consistí a mantenir dins Google News les condicions 
de comercialització dels editors sobre els seus continguts (accés obert total, 
accés obert als primers paràgrafs dels articles, o cobrament).

1.6. La revisió de les polítiques públiques sobre la premsa

Per acabar aquest informe, cal fer referència succinta també a la inter-
venció de les autoritats públiques dels països estudiats pel que fa a les 
polítiques de suport a la premsa. En els tres casos s’ha revisat a fons les 
bases del que s’havia fet els darrers anys, i s’han proposat iniciatives que 
en el futur s’hauran d’anar materialitzant. Hi ha, això sí, una coincidèn-
cia fonamental en tots tres casos: s’assumeix el principi que l’edició de 
premsa és una activitat d’interès social que cal protegir, tant pel que fa 
al seu producte i format clàssic com a la figura de l’empresa editora. Per 
això, les reformes busquen facilitar la capacitat d’adaptació dels editors 
al context de crisi del seu model d’explotació tradicional i de competència 
en el nou ecosistema informatiu i comunicatiu. I les polítiques apunten 
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en direcció als següents aspectes, comuns també amb les actuacions de 
les autoritats de la Unió Europea:

Reforçament de la protecció dels drets sobre la propietat intel·lectual ◗◗

davant les oportunitats de negoci dels agents “no productors” del 
sistema (agregadors, motors de recerca, plataformes tècniques).

Ajuts directes i indirectes per al manteniment del circuit tradicional de ◗◗

la premsa escrita en paper.

Promoció del desplegament dels mitjans i serveis ◗◗ online, però amb 
controls de les posicions dominants dels nous agents del sistema.

Limitar l’expansió dels mitjans públics, en defensa de la premsa.◗◗

Introducció de mesures per a vetllar per la viabilitat de les empreses ◗◗

periodístiques.

França

A França, davant la preocupació per la crisi del sector, l’any 2008 el presi-
dent Sarkozy va convocar els Estats Generals de la Premsa (États Généraux 
de la Presse)37 per a revisar exhaustivament les polítiques seguides fins al 
moment. A partir de quatre eixos (l’ofici del periodisme, el procés industrial, 
premsa i Internet i premsa i societat) el sector va elaborar les propostes d’ac-
tuació, que van ser lliurades al president a inici de 2009. A partir d’aquest 
moment, el govern va iniciar la implantació d’algunes mesures, basades 
sobretot en:

Augmentar les subvencions directes i indirectes en els punts crítics ◗◗

de la cadena de valor, especialment, pel que fa als ajuts per frenar el 
tancament de punts de venda i remuntar la xifra total, i la revisió dels 
ajuts als editors per al foment del pluralisme i la reestructuració de 
les empreses38.

(37) La informació completa de tots els treballs, les conclusions i els materials annexos es troben a l’adreça 
electrònica http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/home/index.php.

(38) Vegeu informació exhaustiva del sistema d’ajuts a la premsa, i l’específica per a la premsa local i regio-
nal al lloc web de la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles: http://www.dgmic.culture.
gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=27.
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Actuar sobre les rigideses del sistema, especialment, pel que fa a les ◗◗

obligacions i rigideses de la distribució, que comptaven amb una re-
gulació molt estricta a fi de garantir el dret d’accés de tot ciutadà a la 
premsa. La revisió incloïa aspectes reglamentaris i ajuts econòmics 
per a la modernització de la distribució i, sobretot, per engegar un pla 
de suport a la distribució a domicili, per considerar que té elements 
beneficiosos socialment i que en els anys següents donaria els seus 
fruits.

Manteniment (modificat) dels plans de foment de la lectura, espe-◗◗

cialment, entre els més joves, per mitjà de subscripcions gratuïtes 
temporals.

De manera altament significativa, el suport a la premsa tradicional no 
privà que es fixessin objectius també respecte a la premsa digital. Així, s’han 
establerts les condicions per a reconèixer l’estatut d’editor en línia i s’han 
començat a atorgar ajuts a les seves publicacions amb un plantejament 
comparable amb els que es mantenen per a la premsa en paper d’informació 
general. Alhora, s’impulsa la creació de plataformes de distribució digital i 
s’orienten polítiques per a garantir la neutralitat dels operadors d’Internet i 
serveis tecnològics de distribució, coma mesura per a protegir el pluralisme 
en tots les formes de difusió de la premsa.

També es va situar en l’horitzó de la revisió de les polítiques a seguir la 
introducció d’incentius fiscals a la inversió en activitats de la premsa i el 
mecenatge. I des dels editors, a final de 2010 es mantenia la reclamació 
de la reducció de l’IVA a la premsa, amb discrepàncies importants sobre si 
només havia de beneficiar les publicacions d’informació general, i l’extensió 
del tipus reduït a la premsa digital.

Regne Unit

La revisió de les polítiques sobre la premsa les inicià el govern laborista 
a l’inici de l’any 2009, i les incorporà dins el pla global anomenat Digital 
Britain39, que afectava també els mitjans audiovisuals, Internet i les teleco-
municacions, a fi d’estendre la societat de la informació a tot el país.

(39) Vegeu l’informe final, de juny de 2009, a l’adreça http://webarchive.nationalarchives.gov.
uk/20100511084737/http://www.culture.gov.uk/images/publications/digitalbritain-finalreport-jun09.pdf
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Pel que fa la premsa, ni aquest govern ni el que el substituí es plantejaren 
revisar la tradició britànica d’evitar els ajuts directes, i optaren per a intro-
duir polítiques actives sobre el marc operatiu de les empreses editores40. 
Entre els objectius i les mesures que van perviure en els plans del nou 
executiu conservador, anunciades reiteradament pel nou responsable del 
Departament de Cultura, Mitjans i Esports, cal destacar les següents:

Relaxar les normes anticoncentració de la propietat, a fi que els edi-◗◗

tors puguin diversificar els seus models d’explotació econòmica, en 
direcció a la presència en diversos mitjans (ràdio i televisió) i dins el 
propi sector. L’OfCom (autoritat de regulació de la comunicació) va 
rebre la petició del govern per a estudiar aquest tema dins la revisió 
triennal obligatòria de les normes. 

Reduir la competència del sector públic en la informació local, tant ◗◗

pel que fa a l’oferta de títols de difusió gratuïta  i webs com a la càr-
rega publicitària que inclouen. La crisi econòmica i la necessitat de 
reduir la despesa pública han estat cabdals per a l’activació d’aquest 
política l’any 2010.

Actuar sobre la competència dels mitjans públics audiovisuals (la ◗◗

BBC) als mitjans locals, en dues direccions: limitació de l’oferta de 
webs territorials i cooperació en la producció i intercanvi de contin-
guts entre editors locals i la BBC. 

En el pla Digital Britain de 2009 s’incloïa també la possibilitat que ◗◗

els editors de premsa participessin en nous consorcis d’informació 
local formats amb la televisió privada (obligada a tenir informatius 

regionals), agències de notícies i institucions no lucratives del sector, 

per a assegurar l’existència d’estructures potents en la informació 

local. 

(40) Andrew Currah presenta una anàlisi crítica de les solucions que es plantejaven davant la crisi de la 
premsa local britànica. Currah, Andrew: “Navigating the Crisis in the Local and Regional News: A Critical 
Review of Solutions”. University of Oxford - Reuters Institute for the Study of Journalism, setembre 2009. 
(http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/tv-research/lrmuk.pdf ). L’Ofcom va publicar l’any 
2009 una col·lecció de documents explicatius i analítics del panorama dels mitjans locals al Regne Unit, que 
es poden consultar al lloc http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/tv-research/lrmuk/.
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El govern conservador (al poder des del maig de 2010) va suprimir aquest 

darrer projecte, per a centrar-se en propostes més relacionades amb el 

foment la televisió local, però ha mantingut la resta dels objectius.

Estats Units

La crisi profunda del sector de la premsa ha impulsat la intervenció per 

a revisar les polítiques de suport al sector, malgrat les pressions contra 

l’intervencionisme que són pròpies del país, i els conflictes que es generen. 

Això ha provocat profundes discrepàncies entre les autoritats a l’hora de 

revisar les polítiques sobre la concentració de la propietat dels mitjans, 

sobretot, pel que fa les normes estrictes sobre la possibilitat d’editar un 

diari i tenir emissores de ràdio o televisió en la mateixa àrea territorial, i 

les compres o fusions entre empreses a escala nacional. Malgrat que la 

Comissió Federal de Comunicacions (coneguda per les sigles en anglès 

FCC) té l’obligació de revisar les restriccions existents, les propostes que 

ha realitzat al llarg de la dècada han estat rebutjades pel poder legislatiu 

en ocasions, i pels tribunals en altres, davant la pressió d’organitzacions 

ciutadanes. 

Un altre dels pols de discussió dels darrers anys ha estat la possibilitat 

d’ampliar els ajuts a la premsa, amb un rebuig clar a les subvencions direc-

tes. Per això, el debat s’ha traslladat a l’avaluació de l’impacte dels ajuts 

indirectes, especialment, pel que fa a les reduccions de tarifes postals i els 

incentius fiscals a la contribució econòmica a la premsa. En aquest sentit, 

hi ha plantejada la possibilitat d’acceptar que l’activitat de les empreses 

editores es pugui beneficiar dels beneficis fiscals de les figures de fundaci-

ons i altres entitats sense afany de lucre, com a iniciativa legislativa i com 

a alternativa dins el conjunt de mesures que s’han d’articular.

Aquesta idea va ser recollida per La Comissió Federal de Comerç (FTC), 

agència central de les polítiques econòmiques dels Estats Units, que va 

engegar l’any 2009 una sèrie de trobades amb els editors del país per a 

avaluar la crisi de la premsa. A la primavera de 2010, arran de la presentació 
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dels documents de treball per a orientar la revisió de les polítiques41 –molt 
contestat per nombrosos sectors, recollia les idees que havien sortit en 
els debats i proposà discutir actuacions en diverses línies, entre les quals 
destaquen les següents:

Modificar el règim de protecció dels drets de propietat intel·lectual, ◗◗

per a protegir els editors en el conflicte amb els agregadors i altres 
usuaris dels seus serveis, per exemple establint noves llicències d’ús 
dels articles. 

Revisar les polítiques ◗◗ antitrust a fi de permetre als editors associar-
se en la creació de plataformes conjuntes de distribució online de 
pagament, i també per a acordar els mecanismes per fer pagar als 
agregadors.

Entre les subvencions directes, plantegen la possibilitat de crear un ◗◗

“fons nacional per a les notícies locals” per a mantenir serveis on 
el mercat ha fracassat, que seria administrat per organismes locals 
(local councils). 

Entre les ajudes indirectes, a banda de millorar els descomptes postals ◗◗

a la premsa, planteja la reducció d’impostos a les empreses periodísti-
ques per la contractació de periodistes, la possibilitat de destinar una 
part dels impostos que paga el ciutadà a una organització periodística 
sense afany de lucre o a iniciatives noves en el terreny d’Internet. 

Uns i altres ajuts es podrien nodrir de taxes sobre les llicències de ràdio 
i televisió, de telecomunicacions o sobre els proveïdors d’accés a Internet i, 
fins i tot, sobre la publicitat.

(41) Federal Trade Commission Staff: “Discussion draft: potential policy recommendations to support the 
reinvention of journalism”, maig 2010. (http://www.ftc.gov/opp/workshops/news/jun15/docs/new-staff-
discussion.pdf ).
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La premsa local i comarcal de Catalunya està immersa en el mateix pro-
cés de reformulació dels seus models d’explotació que les publicacions de 
proximitat dels altres països del nostre entorn i, com aquestes, travessa la 
crisi de tot el sector de la premsa d’informació general que s’ha descrit en 
la primera part. Les característiques pròpies i específiques del model català, 
àmpliament reconegudes per la seva aportació social, cultural i lingüística, i 
per la contribució a vertebrar l’ordenació socioterritorial del país i a l’estruc-
turació de l’espai català de comunicació, no han estat suficients per a posar 
les empreses periodístiques locals –juntament amb la immensa quantitat de 
publicacions editades per entitats sense afany de lucre– a recer dels canvis 
en el nou ordre informatiu (l’ecosistema de la informació). 

Conscients de la seva posició, algunes d’aquestes empreses van apostar 
ens els dos darrers decennis del segle passat per ampliar el seu cap d’acció 
cap a altres mitjans (ràdio i televisió, que tot just començaven a obrir-se pas 
en l’espai comunicatiu local), aprofitar les seves estructures d’impremta i/o 
publicitàries per a realitzar serveis per a tercers, o entrar el terreny del que 
es considerava el gran perill per als editors tradicionals: la premsa gratuïta, 
des dels reclams publicitaris purs fins a les publicacions amb una funció 
clarament informativa. Els darrers anys, pràcticament, totes han fet el mateix 
pas que la premsa de proximitat d’arreu del món: obrir el seu producte als 
serveis online.

Aquesta segona part de l’estudi se centra en l’anàlisi d’aquests canvis 
transcendentals per al devenir de la premsa local i comarcal de Catalunya. Per 
a fer-ho, en primer lloc s’ofereixen unes dades del context històric recent, les 
mínimes imprescindibles, per a presentar els grans eixos de la manifestació 
de la crisi del sector. A partir d’aquí, es presenten els resultats i l’anàlisi 
de l’enquesta realitzada estrictament als diaris i setmanaris membres de 
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal sobre els canvis en la seva 
estructura organitzativa i el model de negoci en els darrers vint anys, que es 
completen amb l’anàlisi de les seves magnituds econòmiques d’acord amb 
les dades dels registres oficials. 



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   88

2.1. Evolució recent de la premsa 
de proximitat de Catalunya

Principals magnituds econòmiques

El conjunt dels diaris de proximitat (locals, provincials i intercomarcals), 
setmanaris i publicacions d’altra periodicitat van obtenir el seu sostre d’in-
gressos l’any 2007, amb una xifra superior als 94 milions d’euros, d’acord 
amb les dades del Llibre blanc de la premsa comarcal 2010. L’any 2009, la 
xifra total havia reculat gairebé el 29%, i posa en evidència la magnitud de 
la crisi del sector, atès que, fins i tot, era un 6,5% inferior a la de 2004. 

Quant a les fonts d’ingressos, el problema radicava, sobretot, en la publi-
citat, que els dos darrers anys havia baixat per damunt del 45% i se situava 
clarament per sota de la inversió assolida l’any 2004. Les vendes d’exemplars, 
en canvi, havien tingut un impacte negatiu molt menor, amb una pèrdua del 
6,6%. Aquesta combinació va comportar que el pes de la publicitat, que 
havia arribat a ser de, pràcticament, dos terços dels ingressos de la premsa 
local en el moment àlgid (2007), baixés per sota la barrera del 60% l’any 
2009, cedint més pes en el total a la facturació per venda d’exemplars. Per 
la seva banda, els ingressos per altres conceptes i activitats es van mantenir 
sempre en uns nivells marginals.

Quant a la facturació per publicitat, cal dir que la crisi va afectar en el pe-
ríode estudiat de forma sensiblement superior als diaris que als setmanaris, 
tot i que en ambdós casos amb xifres per damunt del 40% entre 2007 i 2009. 
En canvi, les publicacions d’altra periodicitat, tot i que representen només 
el 4% dels ingressos publicitaris de la premsa de proximitat, no havien vist 
afectats els seus resultats de manera clara.
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Taula 1. Magnituds econòmiques de la premsa 
de proximitat a Catalunya, 2004-2009

       Evolució Evolució

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-09 2007-09

IngREssOs         

En milers d’euros        

Venda 
d’exemplars 27.699 27.674 28.092 30.246 29.550 28.374 2,4% -6,6%

Publicitat 48.485 53.709 58.001 62.350 53.980 42.878 -13,1% -45,4%

Altres 2.038 2.447 2.367 2.084 2.610 2.201 7,4% 5,3%

Total 78.222 83.830 88.460 94.680 86.140 73.453 -6,5% -28,9%

         

PARTICIPACIó ( %)        

Venda 
d’exemplars 35,4% 33,0% 31,8% 31,9% 34,3% 38,6%

Publicitat 62,0% 64,1% 65,6% 65,9% 62,7% 58,4%

Altres 2,6% 2,9% 2,7% 2,2% 3,0% 3,0%

         

IngREssOs PuBLICITARIs PER TIPus dE PuBLICACIó     

En milers d’euros        

diaris 37.346 40.868 43.705 46.537 39.624 31.205 -19,7% -49,1%

setmanaris 
i biset. 9.472 11.138 12.588 14.142 12.540 9.952 4,8% -42,1%

Altres 1.667 1.703 1.708 1.671 1.816 1.721 3,1% 2,9%

         

PARTICIPACIó (%)        

diaris 77,0% 76,1% 75,4% 74,6% 73,4% 72,8%

setmanaris 
i biset. 19,5% 20,7% 21,7% 22,7% 23,2% 23,2%

Altres 3,4% 3,2% 2,9% 2,7% 3,4% 4,0%

Font: Elaborat sobre dades del Llibre Blanc de la premsa comarcal 2010
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La difusió dels diaris i setmanaris locals i comarcals

En relació amb la difusió total dels diaris i setmanaris, tot i l’evidència de 
la davallada general dels darrers anys, es pot considerar que el seu resultat 
al llarg de la dècada no fou tan negativa com els resultats econòmics. 

En el terreny dels diaris, entre 2007 i 2009 van perdre en conjunt el 6,3% 
de la circulació, però amb diferències molt notòries entre ells: quatre publi-
cacions van superar el 7% de pèrdua, mentre que dos se situaven per sota 
del 3%. Al llarg de la dècada, que dibuixa un perfil amb moltes oscil·lacions, 
la xifra és una mica inferior (5,8%), però si es descompten les xifres de El 
Punt, que dins aquest període va ampliar el seu abast territorial, la difusió 
dels diaris va reduir-se un 10%.

Pel que fa als setmanaris, d’acord amb la mostra seleccionada, la davallada 
dels darrers temps fou menys pronunciada en conjunt. Entre 2007 i 2009 
van perdre el 4,2% de la difusió, i per al total de la dècada el 7,6%. Com 
passa amb els diaris, però, hi ha grans diferències entre les publicacions: 
hi ha dos setmanaris que, fins i tot, augmenten la difusió els dos darrers 
exercicis, mentre uns altres tres baixen per damunt del 7%. I, en el conjunt 
de la dècada, dues perden prop de la meitat de la difusió, i una tercera per 
damunt del 10%.

Amb tot, el balanç per a la premsa local i comarcal és més favorable que 
en el cas dels diaris d’informació general d’abast català. Entre els tres títols 
perden més del 10% de la difusió al llarg de la dècada, i prop del 13% en els 
dos darrers exercicis, encara que la baixada de prop del 30% d’un d’ells llasta 
l’estadística, ja que els altres dos ronden el 5% en els darrer bienni. 

Com a última referència, es pot afegir que el conjunt dels tres diaris d’in-
formació general líders a Espanya (El País, El Mundo i Abc) havien perdut 
el 5,3% de la difusió entre 2007 i 2009, i el 2,6% en tota la dècada. I, per 
al conjunt dels quatre diaris esportius (dos de Madrid i dos de Barcelona), 
la davallada havia estat superior: del 9% en els dos darrers anys, però es 
redueix al 5% per al període de 10 anys (en tots els casos d’acord amb les 
dades totals de l’OJD, inclosa la distribució gratuïta d’exemplars i la pagada 
per tercers).
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Taula 2. Evolució de la difusió de la premsa de proximitat a Catalunya, 2000-2009

     Evolució

2000 2007 2008 2009 2000-09 2007-09

diaris locals i 
comarcals 
(vuit títols)

84.960 85.224 83.898 80.277 -5,8% -6,2%

setmanaris
locals (1)

(nou títols)
42.474 41.138 40.422 39.478 -7,6% -4,2%

diaris
d’informació
general d’abast 
català
(tres títols)

406.698 416.156 399.170 368.592 -10,3% -12,9%

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Información y Control de Publicaciones SA (OJD)
(1) Per poder fer l’anàlisi comparativa dels setmanaris, s’han pres en consideració només les publicacions actives al 
llarg de tot el període i sotmeses al control de la difusió per part de l’OJD. Per tant, aquestes dades no corresponen a 
la difusió total real dels setmanaris locals a Catalunya, més elevada en tots els anys.

2.2. Enquesta a les empreses editores: Evolució dels models 
de negoci en la premsa local i comarcal de Catalunya

Objectius i metodologia

L’enquesta “Evolució dels models de negoci en la premsa local i comarcal 
de Catalunya” tenia com a objectiu obtenir informació directament de les 
empreses editores de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) 
sobre les seves activitats i l’evolució amb el temps, a partir dels paràmetres 
que defineixen exhaustivament el model de negoci. 

Per a avaluar l’evolució en el temps, es van fixar períodes de cinc anys 
a partir de 1990, menys el darrer, que comprenia el darrer exercici amb els 
comptes tancats per les empreses. En total, quatre fites sobre les quals 
contrastar les diferències. 

Pel que fa als paràmetres que es van seleccionar, la relació comprenia els 
àmbits següents per a cadascun d’aquests anys:
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Tipus d’empresa editora, i possible vinculació de propietat o perta-◗◗

nyença a un grup de dimensions més grans, amb indicació de la posició 
dintre seu.

Activitat principal del grup empresarial o de l’empresa de referència, ◗◗

i grau de participació accionarial.

Descripció de l’empresa editora de la publicació de l’ACPC (publicació ◗◗

de referència): 

Nombre de treballadors

Activitat editorial:

Nombre de publicacions de pagament que edita

Nombre de publicacions gratuïtes que edita

Preu de venda de la publicació de referència

Evolució de les tarifes publicitàries de la publicació

Propietat o ús de recursos externs en els serveis d’impressió, publicitat 
i distribució

Possibilitat de prestar aquests serveis a tercers

Gestió d’altres mitjans de comunicació: publicacions gratuïtes, ràdio, 
productora o emissora de televisió, pàgina web, producció de webs per a 
tercers, etc.

Descripció de les dades econòmiques de l’empresa editora de la pu-◗◗

blicació:

Ingressos totals d’explotació

Distribució per fonts (venda d’exemplars, publicitat, altres)

Descripció dels comptes d’explotació consolidats del grup al que per-◗◗

tany (si era el cas):

Ingressos totals d’explotació

Distribució per fonts (venda d’exemplars, publicitat, altres).

El qüestionari es va trametre a meitat de 2010 al cens de publicacions 
proporcionat per l’ACPC per correu electrònic, limitat a diaris i setmanaris 
amb estructura empresarial, atès el caràcter de l’enquesta. En total, 24 pu-
blicacions. 
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Es va fer un seguiment per correu electrònic i telèfon, per a obtenir al mà-
xim nombre de respostes, i atendre els dubtes atesa la dificultat d’emplenar 
algunes de les preguntes. En total, es va obtenir resposta de 14 empreses (el 
58,3% del total), entre les quals hi ha incloses les que tenen un major volum 
d’activitat en termes econòmics.  En l’annex 2, juntament amb el qüestionari 
complet que es va subministrar, es proporciona la informació del nivell de 
resposta de cadascuna de les preguntes. 

Resultats i anàlisi

La informació obtinguda dels editors s’ha estructurat en els següents 
apartats:

Dades bàsiques de les empreses editores.◗◗

El grup empresarial de les empreses editores.◗◗

Activitat editorial de les empreses.◗◗

Preus de venda al públic i de la publicitat de la publicació de referència.◗◗

Serveis d’edició, producció, publicitat i distribució de les empreses.◗◗

Organització d’altres serveis de comunicació.◗◗

Ingressos de les empreses editores de la publicació de referència.◗◗

Cal remarcar que, pel baix nivell de resposta obtingut, no ha estat possi-
ble analitzar les dades relatives al nombre de treballadors de les empreses 
editores i als ingressos dels grups als que pertanyen les empreses editores. 
Això no obstant, aquest tema es tracta posteriorment a partir de les dades 
oficials presentades per les empreses al Registre Mercantil. Per la mateixa 
raó, no ha estat possible explotar les sèries històriques en la mesura del que 
era previst en el disseny inicial del projecte.

a) Dades bàsiques de les empreses editores

Amb la informació disponible de 14 empreses editores, es poden remar-
car algunes característiques pel que fa a la seva antiguitat, que diferencien 
molt clarament la premsa local de Catalunya (pertanyent a l’ACPC) de la 
d’altres països: tret de casos comptats, són publicacions joves, nascudes 
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–o refundades empresarialment– sobretot en l’etapa democràtica actual.  
Cal remarcar els trets següents:

El 42,8% de les publicacions de referència analitzades (és a dir, un ◗◗

total de 6) van aparèixer durant el període de la transició política a la 
democràcia de l’Estat espanyol i, concretament, entre els anys 1978 i 
1982. La resta es distribueixen de manera equilibrada (amb un 28,6%, 
respectivament) entre les que es crearen abans d’aquests anys, i les 
que ho feren posteriorment.

Per contra, totes les empreses editores menys una (el 92,9% del total) ◗◗

han estat constituïdes amb posterioritat a l’any 1975. Això indica que, 
durant aquests darrers quaranta anys, les editores responsables de 
les publicacions que havien aparegut abans de la transició política 
s’han refundat jurídicament.

Taula 3. Any de creació de la publicació de referència de l’empresa editora

   Nombre %

1850 1 7,1

1934 1 7,1

1940 1 7,1

1944 1 7,1

1978 2 14,3

1979 2 14,3

1982 2 14,3

1988 1 7,1

1992 1 7,1

1995 1 7,1

2001 1 7,1

Total 14 100,0
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Taula 4. Any de creació de l’empresa editora

  Nombre %

1950 1 7,1

1976 1 7,1

1977 1 7,1

1978 1 7,1

1979 1 7,1

1982 1 7,1

1987 1 7,1

1988 1 7,1

1994 2 14,3

1995 1 7,1

2001 1 7,1

2008 2 14,3

Total 14 100,0

Pel que fa la personalitat jurídica, a l’actualitat, quasi totes les empreses 
editores de les que s’ha obtingut informació directa són societats mercantils, 
amb aquesta distribució significativa:

El 69,2% són societats limitades◗◗

El 30,8% són societats anònimes◗◗

Taula 5. Forma jurídica de l’empresa editora (any 2009)

Nombre  %

societat limitada 9 69,2

societat anònima 4 30,8

Total 13 100,0

Nota: Hi ha una empresa de la que no es disposa d’aquesta informació.
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b)  El grup empresarial de les empreses editores

Aquest apartat té per objecte donar unes dades bàsiques de l’empresa 
matriu o de referència de l’empresa editora, sigui un grup en el sentit em-
presarial estricte o com a fórmula genèrica de denominació comercial de les 
empreses comunicatives. 

Segons la informació obtinguda dels editors, la meitat de les empreses 
fan servir la denominació grup empresarial com a fórmula genèrica d’iden-
tificació, ja que es tracta d’empreses que no tenen societats filials. L’altra 
meitat són grups amb empreses participades, distribuïdes de la següent 
manera: n’hi ha 1 amb 1 empresa, 1 amb 2 empreses, 2 amb 3 empreses, 2 
amb 4 empreses i 1 amb 12 empreses. Aquestes empreses tenen un total 
de 29 societats filials. 

A diferència del que succeeix en altres països amb molta tradició en aquest 
terreny, en els quals hi ha grups amb desenes i, fins i tot, centenars de filials 
editant títols per tot el territori (França, Regne Unit, Alemanya, Suècia, o els 
Estats Units, entre d’altres), la premsa de proximitat de Catalunya pertany 
–com es desprèn d’aquestes dades– majoritàriament a estructures comu-
nicatives de dimensions reduïdes o poc complexes. Hi ha, no obstant això, 
excepcions, integrades en cadenes de periòdics locals en diferents llocs de 
l’Estat espanyol.

Taula 6. Pertinença de les empreses editores a grups empresarials (any 2009)

Grups/empreses segons nombre 
d’empreses filial Societats filials

Nombre % Nombre %

Amb 1 empresa 1 7,1 1 3,4

Amb 2 empreses 1 7,1 2 6,9

Amb 3 empreses 2 14,3 6 20,7

Amb 4 empreses 2 14,3 8 27,6

Amb 12 empreses 1 7,1 12 41,4

sense empreses filials 7 50,0 0 0,0

Total 14 100,0 29 100,0



   97Els canvis en els models d’explotació  de la premsa local i comarcal de Catalunya

Alhora, i en aquest punt hi ha paral·lelisme amb la majoria d’aquests 
països esmentats, la premsa és l’activitat principal del grup al qual pertany 
l’empresa editora en més de la meitat dels casos (el 57,1%). Les alternatives 
són la combinació de la premsa juntament amb altres serveis de comunicació 
(ràdio o televisió) en el 14,3% de les empreses, i les combinacions televisió 
i societat holding/cartera/tenidora d’accions i aquesta darrera figura junta-
ment amb altres activitats (14,3% en ambdós casos). 

Taula 7. Activitat principal del grup de l’empresa editora (any 2009)

Grup de l’empresa editora

Nombre %

Premsa 8 57,1

Premsa i ràdio 1 7,1

Premsa i televisió 1 7,1

Televisió i 
societat holding/cartera/tenidora 
d’accions

2 14,3

societat holding/cartera/tenidora 
d’accions i altres 2 14,3

Total 14 100,0

Així, l’anàlisi de les dades aportades per les set societats que l’any 2009 
tenien filials participades permet constatar les següents qüestions princi-
pals:

Per un costat, hi ha una notable varietat en la tipologia d’activitats ◗◗

que desenvolupen les societats filials de les empreses editores: edició 
de premsa i emissió de televisió (el 57,1% de les empreses matrius 
en ambdós casos), ràdio (42,9%), impressió arts gràfiques, mitjans 
digitals i serveis de publicitat (28,6% en els tres casos), i distribució 
de premsa i producció audiovisual (14,3% en ambdós casos). 
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Cal remarcar el fet que el 2009 hi havia dos casos amb empreses par-◗◗

ticipades que es dedicaven a la prestació de serveis digitals.

Per un altre costat, aquestes set societats concentren un total de 29 ◗◗

societats participades i hi ha igualment una notable varietat en la 
tipologia d’activitats que aquestes realitzen.

En definitiva, l’any 2009 era palesa ja una presència clara de planteja-
ments multimèdia locals en la premsa, tot i que en alguns casos aquesta 
iniciativa s’havia engegat feia força temps, a l’empara dels concursos per 
a l’atorgament de llicències de ràdio i del buit legals existent respecte a la 
televisió local. S’ampliava així els horitzons empresarials de la premsa, ja 
que fins llavors l’extensió de serveis passava sobretot per les activitats més 
lligades a les estructures necessàries dins l’activitat d’origen: serveis d’arts 
gràfiques o publicitaris.

Taula 8. nombre d’empreses matriu amb societats participades segons l’activitat 
principal de les filials (any 2009)

Empreses matriu amb societats participades (1)

    Nombre             %

Edició premsa 4 57,1

Impressió arts gràfiques 2 28,6

distribució premsa 1 14,3

Ràdio 3 42,9

Emissió TV 4 57,1

Producció audiovisual 1 14,3

Mitjans digitals 2 28,6

serveis publicitat 2 28,6

Total 7 100,0

Nota: De les catorze empreses que van contestar, només set declaren tenir empreses participades (una de les quals 
només en té una).
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Taula 9. nombre d’empreses filials participades segons l’activitat principal de les 
filials (any 2009)

Societats filials participades 

   Nombre             %

Edició premsa 10 34,5

Impressió arts gràfiques 2 6,9

distribució premsa 2 6,9

Ràdio 4 13,8

Emissió TV 4 13,8

Producció audiovisual 3 10,3

Mitjans digitals 2 6,9

serveis publicitat 2 6,9

Total 29 100,0

Nota: De les catorze empreses que van contestar, només set declaren tenir empreses participades (una de les quals 
només en té una).

Finalment, i com una altra característica destacada, es constata que la 
participació de les empreses matrius en aquestes societats filials tendeix a 
ser majoritària en termes de titularitat sobre els respectius capitals socials. 
Això no obstant, es poden fer algunes precisions importants:

Els percentatges més alts s’assoleixen en les empreses d’activitats ◗◗

relacionades amb el propi procés de producció de la premsa, les arts 
gràfiques i els serveis publicitaris, seguides de la distribució.

La participació més baixa, i amb més diferències entre les empreses ◗◗

presents a l’enquesta, es dóna en les relacionades amb l’explotació 
d’altres mitjans de comunicació, que difícilment afronten en solitari.
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Taula 10. Percentatge de participació de les empreses filials participades segons 
l’activitat principal de les filials (any 2009)

% de participació de les societats filials 

Mitjana Màxim Mínim

Edició premsa 87,4 100,0 33,0

Impressió arts gràfiques 93,4 100,0 86,7

distribució premsa 70,0 100,0 40,0

Ràdio 56,3 100,0 10,0

Emissió TV 84,8 100,0 50,0

Producció audiovisual 51,1 84,8 25,0

Mitjans digitals 65,0 100,0 30,0

serveis publicitat 92,5 100,0 85,0

Total 77,0 100,0 10,0

Nota: De les catorze empreses que van contestar, només set declaren tenir empreses participades (una de les quals 
només en té una).

Per tant, amb aquestes dades es corrobora també que no hi ha un model 
únic en l’estratègia de diversificació de l’activitat de les empreses editores 
catalanes, i que el posicionament d’aquestes en la convergència dels mercats 
de la comunicació ofereix diferents camins a seguir. En qualsevol cas, però, 
cal insistir que el creixement aglomeral de les editores de premsa comarcal 
tendeix a realitzar-se tot garantint una posició de domini sobre el capital les 
filials empresarials respectives, fins i tot, quan es tracta d’entrar en altres 
mitjans de comunicació.

c) Activitat editorial de les empreses

Les dades relatives a l’activitat editorial de les empreses participants en 
el treball posa de manifest dues qüestions fonamentals:

La xifra total de publicacions de pagament s’ha mantingut amb pocs ◗◗

canvis del 1995 al 2008/2009. En concret, el 1995 es comptabilitzava 
un total de setze publicacions de pagament (per part de les dotze 
empreses editores existents aleshores que han contestat la pregunta), 
mentre que els anys 2008-2000 n’hi havia dinou (entre les catorze 
editores que van respondre).
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Quant a les publicacions gratuïtes, s’observa un fort increment de l’any ◗◗

2000 al 2005, ja que es passà d’un total de tres títols a dotze, que es 
correspon amb un període en el qual, de manera generalitzada, van 
aparèixer publicacions d’aquest segment per tot el territori. Posteri-
orment, fins als anys 2008-2009, hi ha hagut una lleugera davallada 
(que se situa en deu capçaleres).

Taula 11. nombre de publicacions de pagament per any (anys 1995, 2000, 2005 i 
2008 o 2009)

Nombre de publicacions de pagament 

1995 2000 2005 2008 o 2009

Total 16 18 19 19

Increment entre anys (en %)  12,5 5,6 0,0

Mitjana 1,5 1,6 1,5 1,4

Increment entre anys (en %)  12,5 -10,7 -7,1

Nota: Títols/capçaleres, incloent la publicació de referència, que edita l’empresa responsable de la publicació de 
referència.

Taula 12. nombre de publicacions gratuïtes per any (anys 1995, 2000, 2005 i 2008 
o 2009)

Nombre de publicacions gratuïtes 

1995 2000 2005 2008 o 2009

Total 2 3 12 10

Increment entre anys (en %)  50,0 300,0 -16,7

Mitjana 0,2 0,3 0,9 0,7

Increment entre anys (en %)  50,0 238,5 -22,6

Nota: Títols/capçaleres, incloent la publicació de referència, que edita l’empresa responsable de la publicació de 
referència.

d) Preus de venda al públic i de la publicitat de la publicació de 
referència

La informació recopilada sobre les tarifes de les empreses editores apli-
cades a la venda al públic d’exemplars i a la difusió de publicitat indiquen 
una desigual evolució segons entre ambdues fonts d’ingressos:
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De mitjana, els preus de venda al públic de les publicacions de premsa ◗◗

objecte de l’anàlisi s’han incrementat notablement: 

◗◗Del 1995 al 2000 (+19%), que, aproximadament, suposa un 
augment del 3,5% anual.

◗ Sobretot, del 2000 al 2005 (+29,1%), que representa un crei-
xement al voltant del 5,3% anual.

◗◗I també, encara que en menor mesura, del 2005 al 2008-2009 
(8,1%), que és al voltant de l’1,6% d’increment anual.

En canvi, les tarifes de la publicitat difosa a través de les publicacions ◗◗

editades s’ha incrementat en una proporció força menor: el 3,3% del 
1995 al 2000, el 2,4% del 2000 al 2005, i el 5,3% del 2005 al 2008-2009 
(per a l’elaboració de la sèrie històrica comparativa es va preguntar als 
editors el preu bàsic de pàgina interior en dies laborables).

En l’apartat posterior d’aquest informe relatiu als ingressos de les empre-
ses editores es reprèn aquesta qüestió, per tal de contrastar aquestes estra-
tègies de preus amb l’evolució dels ingressos de les societats analitzades.

Taula 13. Preu de venda al públic de la publicació per any 
(anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Preu venda al públic de la publicació (en euros) 

1995 2000 2005 2008 o 2009

Mitjana 0,91 1,09 1,40 1,52

Increment entre 
anys (en %)  19,0 29,1 8,1

Nota: En el seu cas, preus de dia laborable.

Taula 14. Preu d’una pàgina de publicitat de la publicació per any 
(anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Preu pàgina publicitat (en euros)

1995 2000 2005 2008 o 2009

Mitjana 990,22 1.022,42 1.047,43 1.102,49

Increment entre 
anys (en %)  3,3 2,4 5,3

Nota: (1) Preu de pàgina sencera interior, dia laborable.
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e) Serveis d’edició, producció, publicitat i 
distribució de les empreses

Atès que en l’actualitat les empreses periodístiques han entrat en un 
procés de reducció de costos, que passa habitualment per l’aprimament de 
les estructures pròpies i l’externalització de serveis, i al mateix temps per 
rendibilitzar-les al màxim en el cas de mantenir-les en el si de l’organització, 
es va considerar important intentar avaluar com havien evolucionat els editors 
de premsa local i comarcal catalans respecte a això. 

L’anàlisi de la forma de gestió dels serveis d’impressió, publicitat i dis-
tribució posa de manifest les següents característiques en l’evolució de les 
estratègies del editors:

D’una banda, els serveis d’impressió s’han gestionat en la majoria de ◗◗

les empreses mitjançant la subcontractació d’empreses externes (el 
78,6% dels casos el 2008-2009) i, en menor mesura, a través d’altres 
empreses del propi grup (el 21,4% dels casos el 2008-2009). En relació 
a aquest servei, cal assenyalar que no s’observen canvis rellevants 
del 1995 ençà.

La publicitat és el servei que s’ha gestionat amb els propis recursos ◗◗

de l’empresa per part d’una major part d’editores, tot i que amb una 
certa tendència de decreixement del 1995 (quan ho feien el 90,9% de 
les empreses) a l’actualitat (71,4%).

Per últim, hi ha els serveis de distribució que l’any 1995 eren gestionats ◗◗

amb recursos propis de l’empresa pel 45,5% de les empreses. Des 
d’aleshores ençà, però, s’observa una important transformació en la 
forma de gestió d’aquests serveis, ja que el 2008-2009 només ho han 
fet amb recursos propis (in house) el 21,4% de les empreses, mentre 
que el 50,0% ho han realitzat mitjançant la subcontractació d’empreses 
externes (percentatge que el 1995 tan sols era del 27,3%).

En conclusió, es pot afirmar que hi ha una tendència a buscar la contracta-
ció externa dels serveis aliens a les tasques redaccional si administratives, 
en la línia del que succeeix en d’altres països. Així, a la contractació externa 
de la impressió, tradicional entre els setmanaris (amb excepcions) i molt 
menys entre els diaris de Catalunya, s’hi ha sumat els darrers anys la gestió 
de publicitat i, en una gran mesura, la distribució.
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Taula 15. Evolució de la forma de gestió per part de les empreses editores 
dels serveis d’impressió, de publicitat i de distribució per any 
(anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Serveis d’impressió

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 0,0 0,0

gestionats a través d’altres 
empreses del grup 27,3 27,3 23,1 21,4

subcontractats a empreses 
externes 72,7 72,7 76,9 78,6

Propis de l’empresa i subcon-
tractats a empreses externes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Serveis de publicitat

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

Propis de l’empresa 90,9 81,8 69,2 71,4

gestionats a través d’altres 
empreses del grup 0,0 0,0 7,7 7,1

subcontractats a empreses 
externes 9,1 18,2 23,1 21,4

Propis de l’empresa i subcon-
tractats a empreses externes 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Serveis de distribució

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

Propis de l’empresa 45,5 45,5 38,5 21,4

gestionats a través d’altres 
empreses del grup 9,1 18,2 15,4 14,3

subcontractats a empreses 
externes 27,3 18,2 30,8 50,0

Propis de l’empresa i subcon-
tractats a empreses externes 18,2 18,2 15,4 14,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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D’altra banda, si es considera l’oferta de serveis a tercers realitzada per les 
empreses editores, es constata el fenomen complementari de l’anterior: 

Aproximadament, la meitat de les empreses han donat serveis d’im-◗◗

pressió a tercers al llarg del període considerat, sense canvis rellevants 
destacables des de la perspectiva de l’evolució temporal. 

La proporció d’empreses que han ofert serveis de publicitat a tercers ◗◗

ha augmentat sensiblement del 1995 al 2008-2009, que és, respecti-
vament, del 18,2% i del 35,7%.

Per últim, hi ha hagut un baix percentatge d’empreses que han ofert ◗◗

serveis de distribució a tercers, tot i que les empreses que han realit-
zat aquest tipus d’activitat ha augmentat sensiblement del 1995 (cap 
empresa) al 2008-2009 (14,3%).

Cal fer esment que els serveis que una major proporció d’empreses s’han 
ofert a tercers (impressió) són aquells que s’han realitzat en un percentatge 
més baix per aquestes. I, en un sentit contrari, que hi ha hagut una baixa 
oferta de serveis de publicitat a tercers; aquesta ha estat l’activitat que han 
realitzat amb mitjans propis una major part de les empreses. Molt probable-
ment, aquesta aparent contradicció s’explica pel fet que entre les empreses 
que van que van contestar el qüestionari abunden les que poden realitzar 
funcions de producció o intermediació en el mercat de les arts gràfiques, 
mentre que les estructures necessàries per a la prestació dels serveis de 
publicitat són abastables per a molts editors.

Taula 16. Evolució de l’oferta de serveis d’impressió, de publicitat 
i de distribució a tercers per part de les empreses editores per any 
(anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Ofereix serveis d’impressió a tercers 

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

si 45,5 45,5 46,2 57,1

no 54,5 54,5 53,8 42,9

Total 0,0 100,0 100,0 100,0
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Ofereix serveis  de publicitat a tercers

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

si 18,2 18,2 38,5 35,7

no 81,8 81,8 61,5 64,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Ofereix serveis  de distribució

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

si 0,0 9,1 7,7 14,3

no 100,0 90,9 92,3 85,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

f ) Organització d’altres serveis de comunicació
Com ja s’ha indicat, al llarg del període objecte de l’anàlisi (del 1995 al 

2008-2009), s’observa una creixent diversificació dels serveis de producció 
i operació de mitjans de comunicació que han gestionat directament o in-
directa les empreses editores. En aquest punt es reforça i aprofundeix una 
mica respecte a això, i així es poden assenyalar algunes diferències en les 
estratègies de les empreses. 

En primer lloc, s’observa que hi ha certs serveis de comunicació que pro-
gressivament han estat proveïts per un percentatge creixent d’empreses 
editores, i es corresponen amb les activitats tradicionals dels mitjans i el 
nou entorn digital:

Edició de publicacions gratuïtes.◗◗  Tan sols el 9,1% de les editores feia 
aquest servei el 1995 (a través d’altres empreses del grup), mentre que 
els anys 2008-2009 han ofert aquest tipus de serveis, aproximadament, 
una tercera part de les empreses. Un 28,6% ho han fet amb recursos 
propis de l’empresa, i un 7,1% a través d’altres empreses del grup.

servei de producció i emissió de ràdio.◗◗  L’any 1995 hi havia un 9,1% de 
les empreses que intervenien en aquest àmbit de la comunicació, les 
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quals ho feien mitjançant la subcontractació d’empreses externes. El 
percentatge d’editores que no proveïen serveis de ràdio ha passat del 
90,9% el 1995 al 71,4% el 2008-2009. Quant a les que l’han prestat, 
ho han fet emprant les diferents fórmules de gestió considerades: 
amb recursos propis de l’empresa (7,1%), a través d’altres empreses 
del grup (7,1%) o subcontractant empreses externes (7,1%).

serveis de producció de televisió i d’operador de televisió.◗◗  Cap 
empresa feia aquestes activitats l’any 1995. En canvi, en el període 
2008-2009, en el 35,7% dels casos les han fet amb recursos propis 
de l’empresa i/o a través d’altres empreses del grup.

Edició de webs. ◗◗ Cap empresa de premsa locals i comarcal (de les de 
l’estudi) realitzava aquesta activitat el 1995, mentre que el 2008-
2009 es comptabilitza un 50,0% dels casos que l’han desenvolupada 
amb recursos propis de l’empresa i/o a través d’altres empreses del 
grup. Però –és l’altra cara de la moneda– cal assenyalar que el 50% 
de les empreses que han contestat no han fet aquesta activitat els 
anys 2008 o 2009.

Fora d’aquests àmbits, i d’entre les oportunitats que el nou paisatge comu-
nicatiu permet, hi ha altres actuacions en serveis de comunicació que no han 
estat proveïts per un cap empresa editora, o per un percentatge molt reduït: 
la producció de webs per a tercers no ha entrat en els plans o possibilitats 
de desenvolupament per part de cap de les empreses, i només una, a partir 
de 2005, proporciona serveis d’agència de comunicació.

Amb aquestes dades es corrobora la idea que també a Catalunya els edi-
tors han optat per diferents solucions davant la transformació de l’ecosistema 
informatiu i comunicatiu. Ara bé, les diferències estan més en el terreny 
dels mitjans tradicionals, ja que en el de la comunicació online hi ha menys 
alternatives. 
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Taula 17. Evolució de la realització d’altres serveis de comunicació per part de les 
empreses editores per any (anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Edició de publicacions gratuïtes

(%) 1995 2000 2005 2008 o 2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 38,5 28,6

A través d’altres empreses 
del grup 9,1 18,2 7,7 7,1

subcontractats a empreses 
externes 0,0 0,0 0,0 0,0

no fa aquesta activitat 90,9 81,8 53,8 64,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Servei de producció de televisió

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 7,7 14,3

A través d’altres empreses 
del grup 0,0 9,1 15,4 14,3

subcontractats a empre-
ses externes 0,0 0,0 0,0 0,0

Mixt: Propis de l’empresa 
i subcontractat a empre-
ses externes

0,0 0,0 0,0 7,1

no fa aquesta activitat 100,0 90,9 76,9 64,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Servei de producció i emissió de ràdio

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 7,7 7,1

A través d’altres empreses 
del grup 0,0 9,1 7,7 7,1

subcontractats a empreses 
externes 9,1 9,1 7,7 7,1

Mixt: Propis de l’empresa i 
subcontractat a empreses 
externes

0,0 0,0 0,0 7,1

no fa aquesta activitat 90,9 81,8 76,9 71,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Operador de televisió

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 7,7 14,3

A través d’altres
empreses del grup 0,0 9,1 15,4 14,3

subcontractats
a empreses externes 0,0 0,0 0,0 0,0

Mixt: Propis de l’empresa
i subcontractat a
empreses externes

0,0 0,0 0,0 7,1

no fa aquesta activitat 100,0 90,9 76,9 64,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Edició de web

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 9,1 23,1 35,7

A través d’altres empreses 
del grup 0,0 9,1 7,7 7,1

subcontractats a empreses 
externes 0,0 9,1 15,4 0,0

Mixt: Propis de l’empresa i  
A través d’altres empreses 
del grup

0,0 0,0 0,0 7,1

no fa aquesta activitat 100,0 72,7 53,8 50,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Producció de webs per a tercers

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 0,0 0,0

A través d’altres empreses 
del grup 0,0 0,0 0,0 0,0

subcontractats a empreses 
externes 0,0 0,0 0,0 0,0

no fa aquesta activitat 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
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Altres serveis de comunicació 

(%) 1995 2000 2005 2008 o 
2009

Propis de l’empresa 0,0 0,0 7,7 7,1

A través d’altres 
empreses del grup 0,0 0,0 0,0 0,0

subcontractats a
empreses externes 0,0 0,0 0,0 0,0

no fa aquesta activitat 100,0 100,0 92,3 92,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: Agència de comunicació.

g) Ingressos de les empreses editores de la publicació de referència 42

L’anàlisi de la distribució per conceptes dels ingressos anuals de les 
empreses editores era de gran interès per a la recerca, atès que aquesta 
informació no s’obté de les dades comptables analitzades més endavant. 
Amb les limitacions de la informació obtinguda finalment, cal fer les consi-
deracions següents:

En primer lloc, es constata com la major part dels ingressos de les empre-
ses editores de la mostra obtinguda  han provingut de la publicitat, partida 
que ha tingut una participació creixent al llarg del període de temps analitzat, 
sempre d’acord amb les dades proporcionades pels editors: del 56,8% del 
1995, al 63,1% del 2008-2009. Aquestes xifres mantenen una petita discre-
pància amb les que s’han exposat al primer punt d’aquesta part de l’estudi, 
possiblement motivada per la dimensió de la mostra i el fet que el darrer 
període recull indistintament dades de 2008 o 2009, segons allò que van 
facilitar les empreses.

(42) Les dades sobre els ingressos de les empreses editores obtingudes de l’enquesta no es presenten a 
l’informe, atès que aquesta mateixa informació s’ha obtingut dels comptes empresarials dipositats en el 
Registre Mercantil, la qual s’analitza en l’apartat corresponent. Aquestes dades permeten una anàlisi millor, 
ja que fan referència a un major nombre d’empreses editores.
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Els ingressos generats per la venda d’exemplars, en conseqüència, han 
seguit una tendència a la baixa: del 37,7% el 1995, al 29,5% el 2008-2009. 
Això és, especialment, significatiu, atès que l’evolució dels preus de venda 
dels exemplars al llarg del període estudiat fou molt superior al de les tarifes 
de publicitat, com s’ha indicat més amunt. 

Pel que fa als “altres” ingressos d’explotació, l’enquesta detecta un aug-
ment significatiu en els anys 2008-2009, quan arriba al 7,4%. També en 
aquest cas el resultat és superior al que es presentava en el primer punt per 
al conjunt de la premsa de proximitat de Catalunya.

Taula 18. distribució per conceptes dels ingressos totals anuals de les empreses 
editores per any (anys 1995, 2000, 2005 i 2008 o 2009)

Distribució dels ingressos totals per conceptes (en %)

1995 2000 2005 2008 o 
2009

Ingressos nets per 
publicitat anuals

56,8 56,3 59,4 63,1

Ingressos per vendes 
d’exemplars 

37,7 39,6 35,2 29,5

Altres ingressos 
d’explotació

5,5 4,2 5,3 7,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

% de resposta s/ total 
empreses mostra

50,0 58,3 69,2 71,4
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2.2. Anàlisi de les dades comptables de 
les empreses editores

Objectius i metodologia

Per a ampliar els resultats obtinguts amb l’enquesta als editors empre-
sarials de l’ACPC, i ateses les dificultats per a arribar a algunes dades per a 
oferir una perspectiva correcta de l’evolució del model d’explotació del sector, 
es va procedir a un segon subestudi, consistent en l’anàlisi dels comptes 
oficials de les empreses, el balanç de situació a final d’any i dels comptes 
d’explotació corresponents. D’aquesta manera, es podia observar l’evolució 
de les xifres de negoci i establir diferències entre les empreses.

Aquesta informació s’ha obtingut del SABI – Sistema de Análisis de Balan-
ces Ibéricos, i fa referència a un total de 18 societats (el 75% del cens).

Atesa la informació obtinguda, i per tal de garantir la màxima representa-
tivitat de les dades, s’ha optat per centrar aquesta part de l’estudi al període 
comprès entre els anys 2002 i 2009. Cal tenir en compte, això no obstant, 
que les dades del 2009 es donen amb caràcter de “provisionalitat”, ja que 
a final de 2010 hi ha encara set societats de les que manca la informació 
d’aquest exercici, encara que cap es troba entre les que a efectes de l’estudi 
hem considerat “grans empreses editores de premsa local i comarcal”. 

Per tal d’obtenir un major rendiment informatiu de les dades de la compta-
bilitat empresarial, s’ha segmentat la mostra d’empreses editores en els dos 
grans grups següents, amb independència de la periodicitat de la publicació 
o publicacions que editen:

Editores petites: amb uns ingressos totals d’explotació inferiors a 2,0 ◗◗

milions d’euros la majoria dels anys.

Editores grans: amb uns ingressos totals d’explotació superiors a 2,0 ◗◗

milions d’euros la majoria dels anys.

D’aquesta manera, es pot conèixer el diferent comportament econòmic 
de les empreses editores de premsa segons la seva dimensió, així com l’es-
tructura bàsica del sector des d’aquesta perspectiva.



   113Els canvis en els models d’explotació  de la premsa local i comarcal de Catalunya

La informació comptable analitzada és tractada d’acord amb els següents 

criteris:

Variables en valors absoluts: els ingressos totals d’explotació, els em-◗◗

pleats i la despesa en remuneracions de personal de les empeses. Per 

tal de tenir un coneixement al més acurat possible dels valors absoluts 

d’aquestes variables clau, s’han estimat les dades que puntualment 

no es disposaven de les divuit empreses analitzades. Això fa referència 

als comptes anuals de determinades empreses i per a alguns exercicis 

específics, i també de la xifra d’empleats (ja que aquesta dada no 

apareix especificada en certs casos en la font d’informació originària 

utilitzada). 

Aquestes estimacions s’han elaborat tenint en compte la sèrie de dades 

anuals disponible, tant del conjunt de les empreses com d’aquelles que 

particularment eren objecte d’estimació.

Relacions entre dades comptables: ràtios i altres indicadors que s’han ◗◗

calculat estrictament amb la informació disponible. Cadascun dels 

ràtios o indicadors calculats es defineixen en l’apartat corresponent.

Amb aquestes premisses de partida, aquesta part de l’estudi s’ha estruc-

turat en els següents blocs:

Ingressos◗◗

Recursos humans◗◗

Productivitat◗◗

Rendibilitat◗◗

Rotació de l’actiu◗◗

Capital propi i endeutament◗◗

Liquiditat◗◗
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Resultats i anàlisi

a) Ingressos

Definicions

Ingressos d’explotació: import net de la xifra de vendes més altres ingressos d’explotació
(subvencions, etc.).

Vendes: import dels ingressos generats per la comercialització dels béns i serveis propis
de l’empresa.

% Vendes s/Ingressos d’explotació: indica el pes que tenen les vendes sobre el total
dels ingressos d’explotació generats per l’empresa.

Hi ha hagut un creixement dels ingressos d’explotació de les divuit empre-
ses editores analitzades des de l’any 2003 (48,8 milions euros) fins al 2007 
(61,5 milions euros), i s’inverteix aquesta tendència els dos anys següents: 
55,9 milions euros el 2008 i 47,5 milions euros el 2009. Aquesta evolució 
coincideix amb la que s’ha produït a la majoria dels països per a tots els 
segments de la premsa d’informació general.

Les cinc empreses editores grans han concentrat al voltant del 85% de les 
vendes totals del conjunt de les divuit societats analitzades, fet que reflecteix 
l’estructura oligopolística del sector.

Les vendes de les empreses han representat al voltant del 95% dels in-
gressos totals d’explotació, per la qual cosa es pot afirmar que la partida 
d’altres ingressos d’explotació (que inclou entre altres les subvencions) ha 
tingut una reduïda importància en l’evolució del negoci per a la majoria de 
les empreses.



   115Els canvis en els models d’explotació  de la premsa local i comarcal de Catalunya

Ta
ul

a 
19

. I
ng

re
ss

os
 d

’e
xp

lo
ta

ci
ó 

Xi
fr

es
 e

n 
eu

ro
s

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

 (
1)

Ed
it

or
es

 
pe

ti
te

s
7.

01
4.

35
4

7.
68

1.
77

1
7.

55
9.

66
3

8.
88

8.
24

6
9.

35
5.

78
0

9.
14

8.
42

1
7.

47
5.

19
1

6.
32

0.
65

5

Ed
it

or
es

 
gr

an
s

43
.0

74
.0

57
41

.1
58

.6
53

42
.6

11
.7

91
44

.9
60

.0
20

46
.3

62
.3

95
52

.3
03

.9
44

48
.4

70
.4

09
41

.1
39

.4
05

To
ta

l
50

.0
8

8
.4

11
48

.8
40

.4
24

50
.1

71
.4

54
53

.8
48

.2
66

55
.7

18
.1

75
61

.4
52

.3
65

55
.9

45
.6

00
47

.4
60

.0
60

Ed
it

or
es

 
pe

ti
te

s
14

,0
15

,7
15

,1
16

,5
16

,8
14

,9
13

,4
13

,3

Ed
it

or
es

 
gr

an
s

86
,0

84
,3

84
,9

83
,5

83
,2

85
,1

86
,6

86
,7

To
ta

l
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

N
ot

a:
 (1

) D
ad

es
 p

ro
vi

si
on

al
s 

pe
r l

’e
le

va
da

 p
ro

po
rc

ió
 d

e 
so

ci
et

at
s 

de
 le

s 
qu

e 
m

an
ca

 in
fo

rm
ac

ió
 d

’a
qu

es
t e

xe
rc

ic
i. 

   
Fo

nt
: S

AB
I (

da
rr

er
a 

co
ns

ul
ta

, d
es

em
br

e 
20

10
).

Ta
ul

a 
20

. V
en

de
s 

so
br

e 
In

gr
es

so
s 

d’
ex

pl
ot

ac
ió

 (
en

 %
)

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

 (
1)

Ed
it

or
es

 
pe

ti
te

s
98

,2
97

,8
97

,6
97

,6
96

,9
97

,5
94

,4
89

,3

Ed
it

or
es

 
gr

an
s

94
,4

95
,4

95
,9

96
,2

95
,4

95
,2

94
,0

92
,9

To
ta

l
94

,8
95

,7
96

,2
96

,4
95

,7
95

,5
94

,1
92

,8

N
ot

es
: (

1)
 D

ad
es

 p
ro

vi
si

on
al

s 
pe

r l
’e

le
va

da
 p

ro
po

rc
ió

 d
e 

so
ci

et
at

s 
de

 le
s 

qu
e 

m
an

ca
 in

fo
rm

ac
ió

 d
’a

qu
es

t e
xe

rc
ic

i. 
   

Fo
nt

: S
AB

I (
da

rr
er

a 
co

ns
ul

ta
, d

es
em

br
e 

20
10

).



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   116

b)  Recursos humans

Definicions

Empleats: nombre de treballadors de l’empresa.

despesa de personal: despeses corresponents al pagament de les remuneracions del personal 
propi de l’empresa.

despesa de personal per empleat: indicatiu de la remuneració mitjana per personal propi de 
l’empresa.

La xifra total d’empleats directes de les 18 empreses analitzades s’ha 
situat entre les 600 i les 700 persones cada any, del 2002 al 2009. Aquesta 
quantitat ha experimentat lleugeres oscil·lacions durant l’esmentat període. 
Aproximadament, les cinc editores grans han concentrat entre el 75% i el 
86% del total dels empleats del conjunt de les empreses. 

En tots els anys analitzats, aquesta proporció és inferior al percentatge 
que el grup de grans empreses representa en termes d’ingressos d’explo-
tació sobre el total.

La despesa en personal de les empreses editores ha passat de 18,8 milions 
euros el 2002, a un total de 24,3 milions euros el 2009. El pes de les cinc 
empreses més grans en relació a aquesta variable s’ha situat entre el 77% 
i el 86% al llarg del període.

La mitjana de la despesa en personal per empresa ha estat entre un 15% 
i un 30% superior en el grup de les cinc editores de major dimensió, com-
parativament amb la de les petites. Per exemple, l’any 2009, aquesta xifra 
ha estat de 37.304 euros anuals en el cas de les editores grans, i de 29.420 
euros en les editores petites.
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c) Productivitat

Definicions

Percentatge de despesa de personal/ingressos d’explotació: és un indicador de la importància 
relativa dels costos de personal en l’empresa i indirectament, de la seva productivitat i eficiència. 
En aquest cas, com més baix sigui el seu valor, millor.

Ingressos d’explotació/Empleats: és un indicador de la productivitat i l’eficiència de l’empresa, que 
relaciona els resultats obtinguts en termes de vendes amb la quantitat de recursos humans emprats. 
Com més elevat sigui el valor d’aquesta ràtio, més productivitat i eficiència tindrà l’empresa.

L’evolució de la relació entre els ingressos d’explotació i la xifra d’emple-
ats de les empreses mostra una notable tendència de creixement durant els 
vuit anys objecte de l’anàlisi: en concret, aquesta ràtio ha passat de 45.036 
euros/empleat el 2002, a 58.523 euros/empleat el 2009. Aquesta tendència 
positiva s’ha donat tant en les editores petites com en les grans.

No obstant això, es constata com el valor d’aquesta ràtio sempre ha estat 
superior (de mitjana) en les empreses grans comparativament a les de menor 
dimensió. Aquest fet reflecteix l’existència d’importants economies d’escala 
en l’activitat de les empreses del sector de la premsa.

El percentatge de les despeses de personal sobre el total dels ingressos 
d’explotació s’ha situat del 2002 al 2007 entre el 34% i el 37% per al conjunt 
de les empreses analitzades. Els dos darrers anys, però, la mitjana d’aquest 
percentatge s’ha incrementat al 40,4% el 2008, i al 51,2% el 2009. És d’interès 
analitzar l’evolució d’aquesta ràtio segons la dimensió de les empreses:

 En les empreses petites, hi ha hagut un increment d’aquest percen-◗◗

tatge del 2002 al 2009. En concret, se situà al voltant del 35% els 
anys 2002 i 2003, proper al 40% del 2004 al 2007, i al 44% els anys 
2008 i 2009. 

En el cas de les empreses grans, s’ha mantingut entre el 34,0% i el ◗◗

38,0% del 2002 al 2007, però l’any 2008 augmentà al 39,7% i el 2009 
al 52,3% (amb dades de totes les 5 empreses analitzades).

Atesa la importància econòmica d’aquesta ràtio, es recomana fer un se-
guiment acurat de l’evolució d’aquesta dada els propers anys, ja que pot 
condicionar fortament el futur del negoci de les empreses analitzades.
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d) Rendibilitat

Definicions

Resultat sobre Ingressos d’explotació: Mostra la relació entre el resultat de l’empresa (resultat 
ordinari abans d’impostos) com a proporció dels seus ingressos d’explotació. Com més elevat 
sigui el seu valor, millor per a l’empresa.

Resultat sobre l’Actiu total: Mostra la relació entre el resultat de l’empresa (resultat ordinari 
abans d’impostos) i el seu Actiu total, és a dir, respecte a les inversions realitzades en l’empresa. 
Com més elevat sigui el seu valor, millor per a l’empresa.

L’evolució d’aquestes dues ràtios que fan referència a la rendibilitat de 
les empreses semblen reflectir els efectes de l’actual crisi econòmica en 
l’activitat de les empreses editores de premsa:

Del 2002 al 2007, les empreses editores de premsa han obtingut de ◗◗

mitjana, una rendibilitat positiva atesa l’existència de beneficis. Els 
anys 2008 i 2009, però, la situació ha canviat radicalment i els resultats 
empresarials assolits pel conjunt de les empreses han passat a tenir 
un sentit negatiu (pèrdues).

Fins al 2007, les empreses editores grans han obtingut una major ◗◗

rendibilitat que les empreses petites (tant amb relació a les seves 
vendes, com al seu actiu total). La crisis, però, sembla afectar més 
durament al grup les empreses de major dimensió, ja que és en aquest 
segment en el que de mitjana s’han obtingut pèrdues, contràriament 
al que s‘ha esdevingut –amb les dades disponibles– en les editores 
petites considerades conjuntament.
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e)  Rotació de l’actiu

Definicions

Rotació de l’actiu total (ingressos d’explotació/actiu): És indicatiu del rendiment que s’obté dels 
actius. Com més elevat sigui el seu valor, millor per a l’empresa.

En general, la rotació de l’actiu s’ha mantingut força estable per al conjunt 
de les empreses analitzades del 2002 al 2009. Durant aquest període, la 
rotació de l’actiu ha estat lleugerament superior per a les empreses grans, 
comparativament amb les petites.

Cal remarcar la davallada del valor d’aquesta ràtio en el grup de les empre-
ses petites els anys 2008 i 2009, pel que es recomana fer-ne un seguiment 
en el futur.

Taula 28. Ingressos d’explotació sobre total actiu

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(1)

Editores 
petites 1,5 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1 0,5

Editores 
grans 1,9 2 1,8 1,9 1,8 2 1,9 1,9

Total 1,9 1,9 1,7 1,9 1,7 1,9 1,7 1,7

Notes:
(1) Dades provisionals per l’elevada proporció de societats de les que manca informació d’aquest exercici.
Font: SABI (darrera consulta, desembre 2010).
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f )  Capital propi i endeutament

Definicions

Fons propis sobre total passiu: Percentatge que el capital social de l’empresa representa sobre 
el seu passiu total. Indica el grau de capitalització de la societat, és a dir, d’aportació de fons per 
part dels accionistes o generats per la mateixa empresa per finançar-ne les inversions. De manera 
indicativa, aquesta proporció s’ha de situar entre el 40% i el 50%, per tal que l’empresa estigui prou 
capitalitzada. Si el valor és inferior, hi ha un endeutament excessiu; si és superior, possiblement 
l’empresa té un excés de capital.

Ràtio d’endeutament: Permet avaluar si la quantitat del deute (Passiu fix i Passiu líquid) de l’em-
presa és correcta respecte el total del seu Passiu. Habitualment es considera que el valor “adequat” 
d’aquesta ràtio se situa entre 0,5 i 0,6. Si és molt superior, vol dir que el volum de deutes és excessiu 
i que l’empresa està perdent autonomia financera davant de tercers; en cas contrari, pot indicar 
que hi ha un excés de capitals propis.

Ràtio qualitat del deute: Indica quina importància té el Passiu líquid (deute exigible a curt termini) 
sobre el total del deute (Passiu fix i Passiu líquid). Com més baix sigui el valor d’aquesta ràtio, es 
considera que millora la qualitat del deute ja que la proporció de l’endeutament a llarg termini és 
major.

Amb el pas dels anys, es constata com el percentatge de fons propis 
sobre el total del passiu de les empreses analitzades ha experimentat 
un notable creixement: del 30,7% el 2002, al 50,2%. Aquesta pro-
porció s’ha situat, en general, entre el 40% i el 50% que es dóna de 
referència i, per tant, indica que les empreses han estat suficientment 
capitalitzades.

Consegüentment, el ràtio d’endeutament ha estat dins de la franja “ade-
quada”, que és entre els valors 0,4 i 0,6.

No obstant això, si s’analitza la qualitat del deute, s’observa com l’en-
deutament a curt termini té una importància relativa molt elevada. Així, 
doncs, les empreses podrien plantejar-se una reestructuració del seu deute 
augmentant la xifra de l’endeutament a llarg termini, amb la qual cosa es 
milloraria la qualitat de l’endeutament.
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Taula 29. Fons propis sobre total passiu (en %)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(1)

Editores 
petites 28,1 31,5 30,5 29,7 30 37,1 29,4 20,8

Editores 
grans 31,1 35,3 38,4 44,3 52,8 55,4 54,6 54,9

Total 30,7 34,7 37 41,5 48,1 52,5 49,5 50,2

Notes:
(1) Dades provisionals per l’elevada proporció de societats de les que manca informació d’aquest exercici.
Font: SABI (darrera consulta desembre 2010).

Taula 30. Ràtio d’endeutament (1)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(2)

Editores 
petites 0,72 0,68 0,7 0,7 0,7 0,63 0,71 0,79

Editores 
grans 0,69 0,65 0,62 0,56 0,47 0,45 0,45 0,45

Total 0,69 0,65 0,63 0,59 0,52 0,47 0,51 0,5

Notes:
(1) Deutes totals (passiu fix i passiu líquid) sobre total Passiu.
(2) Dades provisionals per l’elevada proporció de societats de les que manca informació d’aquest exercici.
Font: SABI (darrera consulta desembre 2010).

Taula 31. Ràtio qualitat del deute (1)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(2)

Editores 
petites 0,73 0,77 0,69 0,61 0,61 0,74 0,47 0,29

Editores 
grans 0,72 0,64 0,65 0,72 0,75 0,82 0,89 0,89

Total 0,72 0,66 0,66 0,69 0,71 0,8 0,77 0,76

Notes:
(1) Passiu líquid sobre Deutes totals (passiu fix i passiu líquid).
(2) Dades provisionals per l’elevada proporció de societats de les que manca informació d’aquest exercici.
Font: SABI (consulta desembre 2010).
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g) Liquiditat 

Definicions

Liquiditat (actiu circulant/passiu líquid): Permet mesurar la facilitat amb què l’empresa pot fer 
front als pagaments a curt termini. Habitualment es considera que, per tal que una empresa no té 
problemes de liquiditat si el valor d’aquesta ràtio és propera a 2 (o entre 1,5 i 2,0). Si el valor és 
inferior a 1,5, pot haver-hi problemes greus de liquiditat i risc d’incórrer en suspensió de pagaments. 
Si és superior a 2,0, podria indicar que l’empresa té una part del seu actiu circulant “ociós” i que, 
per tant, pot haver-hi una rendibilitat inferior a la que es podria obtenir.

Durant la majoria dels anys analitzats, el ràtio de liquiditat de les empreses 
analitzades ha obtingut un valor proper o per sota d’1,5, fet que reflecteix una 
situació de baixa liquiditat. Això s’ha donat tant en les empreses petites com 
en les grans, fet que pot ser indicatiu de l’existència d’un cert risc d’incórrer 
en suspensió de pagaments o en concurs de creditors.

Taula 32. Ràtio de liquiditat (1)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
(2)

Editores 
petites 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6

Editores 
grans 1,1 1,3 1,1 1,3 1,7 1,9 1,7 1,3

Total 1,2 1,3 1,2 1,3 1,6 1,8 1,6 1,3

Notes:
(1) Actiu circulant sobre Passiu Líquid.
(2) Dades provisionals per l’elevada proporció de societats de les que manca informació d’aquest exercici.
Font: SABI (darrera consulta, desembre 2010).
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Objectius i metodologia de l’enquesta de prospectiva

La tercera part sobre la qual se sustenta la recerca sobre les transforma-
cions del models d’explotació de la premsa local i comarcal pretén conèixer 
la posició i punts de vista dels editors de les publicacions de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) sobre aquells aspectes que més 
directament poden afectar el seu futur, d’acord amb el que està passant en 
la resta dels països.

Per conèixer l’opinió dels editors, es va optar per elaborar una enquesta 
qualitativa de caràcter prospectiu amb un qüestionari ampli, “Els models de 
la premsa local de pagament en el futur” (el qüestionari es pot consultar en 
l’annex 3), que va ser subministrat, pràcticament, al mateix univers d’editors 
que l’enquesta sobre el model de negoci i l’economia de les publicacions: 
empreses editores de diaris i setmanaris pertanyents a l’ACPC. 

En total, es van trametre els qüestionari a 25 editorials, per correu elec-
trònic i amb seguiment telefònic. La van respondre editors, gerents o direc-
tors, segons el cas, però per al conjunt de les preguntes que s’incloïen el 
volum de respostes fou baix. Això no obstant, i atès l’objectiu i orientació 
qualitatius que es perseguia, permet identificar les tendències d’opinió res-
pecte a qüestions claus del futur de la premsa de proximitat, i contrastar-les 
amb allò que s’està experimentant o dient en el debat internacional sobre 
aquestes publicacions. En aquest sentit de tendència, cal interpretar els 
percentatges amb què s’expressen el suport o el rebuig a les idees-força 
que se’ls presenten.

El qüestionari està estructurat a partir de quatre  grans blocs: 

1) El context de la premsa comarcal ◗◗

2) Les perspectives de costos ◗◗

3) Els ingressos d’explotació ◗◗

4) Les opcions de futur en els models d’empresa de premsa ◗◗

local de pagament 

L’enquesta va ser elaborada amb el mètode de resposta tancada o única. 
Els aspectes claus sobre els quals s’havia de respondre volien aprofundir 
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en les opinions dels responsables de mitjans de comunicació locals sobre 
quins –sempre segons el seu parer personal– eren els reptes que tenia plan-
tejats el sector i cap a on creien que s’orientaries les noves oportunitats i les 
claus econòmiques de futur. Es va demanar, a més a més,  que els editors es 
plantegessin les respostes sobre dos escenaris concrets, un a curt termini 
(3 anys) i l’altre a llarg termini (10 anys). 

El sondeig va ser, prèviament, testejat, abans de subministrar-lo als edi-
tors, per a comprovar que els indicadors que es feien servir s’adequaven 
exactament al model econòmic dels editors locals. Es van introduir els canvis 
oportuns per parts dels investigadors i es va enviar als editors per tal que 
els contestessin. 

Resultats

a) El context de la premsa local i comarcal

La primera part del qüestionari se centra a interrogar els editors respecte 
del context de mitjans de comunicació en el qual treballa la premsa local 
i comarcal i el sistema complex que s’està forjant per l’entrada de nous 
circuits per a la informació. En definitiva, sobre les amenaces i oportunitats 
que se li presenten a curt i a llarg termini. Com a resultats més destacats, 
cal subratllar el següents:

Hi ha gairebé unanimitat a considerar que la premsa local i comarcal ◗◗

en paper no està amenaçada, ni a curt ni a llarg termini. El 90% dels 
que van respondre es mostrava tranquil pel que fa a la supervivència 
del sector a curt i llarg termini. 

El 72 % dels editors de diaris i setmanaris també estimen que la premsa ◗◗

comarcal no està més amenaçada que la d’abast nacional o estatal. 

En tot cas, les principals amenaces que visualitzen els responsables ◗◗

de les publicacions comarcals són a un termini curt. El 27% pensa que 
vindran de la premsa gratuïta, mentre que no veuen com una amenaça 
la xarxa d’Internet. 
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- Quan les dades s’analitzen a llarg termini, hi ha divisió d’opinions en-
tre els editors. Consideren que vindran per igual (45% dels enquestats) de 
l’edició digital dels propis diaris, dels editors exclusivament digitals, de la 
premsa gratuïta i dels altres serveis que s’ofereixen a través d’Internet com 
ara cercadors o agregadors d’informació. 

gràfic 1. d’on provenen les principals amenaces a la premsa local?

Pel que fa al futur de la premsa local de pagament i el seu suport a ◗◗

deu anys vista, dues terceres parts dels editors tenen molt clares dues 
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a) l’edició digital serà imprescindible (64%)

b) l’edició en paper no desapareixerà (64%)

Aquest doble resultat no està molt lluny dels plantejament habituals en 
d’altres països. Per una banda, sembla que s’accepta com a fet irreversible el 
procés d’incorporació de la premsa de proximitat a l’univers online, ja que no 
només es considera una possibilitat estratègica, sinó que una majoria notòria 
l’eleva al nivell d’imprescindible. Per l’altra, hi ha un ampli convenciment 
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Interrogats sobre la convivència i competència entre edicions de paper i 
serveis digitals de les publicacions, però, s’evidencia que el pronòstic ma-
joritari és que l’edició de serveis digitals anirà desplaçant el paper com a 
protagonista de la informació de proximitat, però també amb matisos:

La posició clarament majoritària entre els editors és que de cara al ◗◗

futur l’audiència de la premsa vindrà més dels serveis digitals que 
no de la publicació en paper. També aquí la premsa local catalana 
s’expressa en la mateixa direcció que el pensament generalitzat entre 
els editors d’arreu.

Igualment d’acord amb les idees dominants, pel que fa als ingressos ◗◗

la majoria dels enquestats (54%) considera que l’edició electrònica 
desplaçarà la de paper. Ara bé, si respecte a l’audiència hi ha divisió 
entre els que hi estaven “molt d’acord” i els que només hi estaven 
“d’acord”, en aquest punt semblen aflorar més dubtes: ningú no s’ha 
apuntat a l’afirmació més taxativa que el digital generarà més ingres-
sos, i hi ha una minoria que afirma rotundament estar en desacord 
amb aquesta possibilitat.

gràfic 2. Edició en paper i edició digital

Molt
d’acord

D’acord Desacord Molt en
desacord

L’edició digital serà 
imprescindible

L’edició digital serà 
més important que el 
paper en ingressos

L’edició digital serà 
més important que el 
paper en audiència

L’edició en paper 
desapareixerà

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



   133Els editors catalans davant els models de la premsa local de pagament en el futur

Quant a la perspectiva d’avançar cap a models d’explotació basats en la 
diversificació de l’activitat de l’editor cap a altres mitjans de comunicació, 
l’empresa multimèdia, la resposta obtinguda presenta també matisos im-
portants:

Per una banda, gairebé sis de cada deu editors creu en la diversificació ◗◗

multimèdia.

Però tanmateix opinen que aquesta diversificació pot comprometre el ◗◗

futur de l’editor local a curt termini. En canvi, es veu com una oportu-
nitat a deu anys vista. 

D’altra banda, els editors enquestats es mostren contraris al fet que 
entrar en el terreny de la premsa gratuïta pugui ser útil per a barrar el pas 
a possibles nous competidors en l’àmbit local. Tant a curt termini, 80% dels 
enquestats, com a llarg termini, 54%, consideren que la premsa gratuïta 
no és una bona estratègia per evitar l’entrada de competidors en el seu 
mercat territorial.

En relació amb l’estratègia de diversificació cap als altres mitjans de 
comunicació, una realitat ja present entre editors membres de l’ACPC, s’ha 
preguntat sobre la possibilitat de generar sinergies entre la premsa i la 
ràdio o la televisió locals. Tot i la divisió d’opinions, hi ha una majoria 
relativa que pensa que no n’hi ha a curt termini (el 45% així ho creu). En 
canvi, a deu anys vista hi ha una tendència creixent a acceptar, per bé que 
tampoc no és una idea majoritària, que hi poden haver sinergies entre els 
diferents suports. 

b) Perspectives sobre costos dels editors de premsa 
local i comarcal

Als directius dels mitjans locals se’ls interrogà sobre les perspectives 

d’evolució dels costos i de les línies de despesa, i es poden subratllar alguns 

resultats importants, sobretot en les perspectives a curt termini:

Genèricament, gairebé una quarta part dels editors considera que ◗◗

els costos de la compra de paper i els costos de distribució aug-

mentaran. 
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El 55% dels editors consideren que pujarà especialment el cost de la ◗◗

distribució física d’exemplars, i el 64% opina que ho farà la distribució 
digital. 

També hi ha un consens relatiu a creure que es mantindran els costos ◗◗

en recursos humans, tant a la redacció (ho pensa el 46% dels directius), 
com en l’administració (ho pensa el 73%). 

El 55% dels responsables de les empreses editores de premsa local ◗◗

també estimen que es mantindran els costos per captació d’ingressos 
publicitaris. 

gràfic 3. Evolució de les línies de despesa en els propers tres anys
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c) Perspectives sobre els ingressos dels editors de premsa local i 
comarcal

Una primera part de les preguntes sobre aquest punt estan encaminades 
al pronòstic sobre l’evolució de les diferents vies d’ingressos. Els principals 
resultats obtinguts a partir del qüestionari que es lliurà als editors són:

El 63% considera que baixaran els ingressos generats per la venda ◗◗

d’exemplars de l’edició en paper a llarg termini, però el 72% considera 
que es mantindran igual a tres anys vista. 

Per contra, els editors veuen que els ingressos d’usuari generats per ◗◗

l’edició digital poden tenir un augment important: ho creeu així el 
63% dels enquestats. 

Pel que fa als ingressos per publicitat, una àmplia majoria (gairebé set ◗◗

de cada deu editors) considera que augmentaran els procedents de 
l’edició digital a llarg termini, però la xifra es redueix a la meitat (cinc 
de cada deu) en el pronòstic a curt termini.  

Quant a l’evolució dels ingressos publicitaris de l’edició en paper, hi ◗◗

ha dispersió d’opinions, però amb optimisme: la majoria dels editors 
creuen que poden quedar igual (36%) o que poden tenir, fins i tot, un 
repunt (45%). 

Ara bé, una majoria justa de directius (54%) considera que els ingres-◗◗

sos totals baixaran molt a curt termini. L’opinió sobre les perspectives 
d’ingressos, però, millora a llarg termini (en 10 anys), per bé que con-
tinuen sent més els que creuen que baixaran. 

Cal destacar també que la majoria dels editors (6 de cada 10), tant a ◗◗

curt com a llarg termini, pronostiquen que les subvencions de l’ad-
ministració pública tindran un efecte descendent en l’evolució dels 
ingressos d’explotació. 

Finalment, quant a la composició de la cistella d’ingressos de la ◗◗

premsa de proximitat, hi ha una consideració generalitzada respecte 
al fet que es mantindrà el pes de la publicitat i que representarà 
entre el 50 i 70% de la facturació total. Per contra, de les respostes 
obtingudes es desprèn que els càlculs dels editors apunten que 
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els ingressos de vendes i subscripcions baixaran i poden situar-se 
entre el 20 i el 35% del total.

Als editors també se’ls va requerir l’opinió sobre els diferents models de 
pagament de la premsa local que es plantegen de cara al futur de la premsa 
local. Els resultats clau són els següents:

Hi h◗◗ a unanimitat en què les edicions de paper s’hauran de pagar i que 

no caldrà augmentar-ne el preu per a compensar la pèrdua de publi-

citat. Gairebé nou de cada deu editors defensen que les edicions en 

paper mantindran el model de pagament i no esdevindran gratuïtes. 

Hi ha força consens en el pronòstic que els editors establiran quotes ◗◗

d’abonament conjuntes per a les edicions de paper i digital, ja que així 

ho creuen gairebé sis de cada deu respostes obtingudes. 

De manera semblant, els directius de la premsa local catalana con-◗◗

sideren que les edicions digitals de les publicacions en paper seran 

d’accés gratuït de moment, però hi ha més disparitat d’opinions a llarg 

termini. El plantejament que té més adeptes és el mixt: prop de set de 

cada deu enquestats opina que les edicions digitals tindran una part 

d’accés gratuït i una altra de pagament (model freemium). 

Una altra línia que es plantejà als editors fa referència a l’evolució dels 
diversos components de la cartera publicitària de les publicacions locals de 
pagament. Aquests són els resultats, que obtenen un consens força elevat 
entre els editors:

Les campanyes de gran circuit, tant d’àmbit català com espanyol, són ◗◗

i seguiran essent importants. Així ho pensa gairebé la meitat dels en-

questats. 

Igualment, prop de vuit de cada deu directius consideren que la pu-◗◗

blicitat d’institucions públiques serà molt important per als seus ne-

gocis. 

La totalitat dels editors veu en la publicitat d’anunciants locals el seu ◗◗

principal bastió a explotar.
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Més del 70% considera que els encartaments publicitaris seran molt ◗◗

importants en l’evolució dels ingressos per publicitat. 

La majoria dels editors accepten de cara al futur el declivi dels petits ◗◗

anuncis en el seu negoci (anuncis immobiliaris, de compra-venda entre 
particulars i laborals). Així, prop del 60% dels enquestats considera 
que els anuncis classificats deixaran de ser importants en el conjunt 
dels ingressos publicitaris de la premsa local. 

Respecte a les perspectives de la publicitat com a font d’ingressos de 
l’edició digital, els editors concreten els pronòstics en les idees següents, 
que ofereixen sobretot la idea de reproducció del model de la premsa en 
paper, i escepticisme sobre les models nats en l’entorn online:

Creuen que les campanyes de gran circuit seran molt importants, com ◗◗

en el suport paper. Ho pensen gairebé nou de cada deu editors.

Igualment, la publicitat d’institucions públiques també es considera ◗◗

imprescindible per captar ingressos, així com els anuncis que provin-
guin d’empreses locals. 

Els enllaços patrocinats i els anuncis de cercadors, tipus Google, es ◗◗

consideren menys importants per obtenir publicitat. Ho consideren 
important només el 36% dels editors requerits en aquest estudi. 

d) Les opcions de futur dels models d’empresa editora  
de premsa local

L’enquesta es completa amb un apartat que vol recollir els pronòstics 
sobre les diverses opcions de futur que es plantegen sobre els models d’em-
presa. El resultat principal que s’ha obtingut és que hi ha opinions molt 
diferents sobre com s’encara l’esdevenidor: 

Una meitat pensa que l’estructura actual de les empreses es mantin-◗◗

drà, mentre que l’altra meitat pensa que canviarà. Els primers són del 
parer que no es veuran amb l’obligació d’integrar-se en grans grups; 
els segons, en canvi, sí que creuen que arribarà la integració. 

A més a més, el balanç entre les opcions d’integrar l’empresa en grups ◗◗

més grans o formalitzar aliances amb altres editors, presenta un re-
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sultat important: en el primer cas són més els qui rebutgen aquesta 
possibilitat de cara al futur a curt termini que no els qui la veuen 
possible i, en el segon, hi ha una clara majoria que pensen que serà 
una de les sortides per a la premsa local.

La màxima coincidència es registra (gairebé nou de cada deu enques-◗◗

tats) en el rebuig davant la possibilitat que les empreses editores de 
premsa local es transformin en entitats sense finalitat de lucre a curt 
termini. 

A llarg termini, més del 60% dels responsables de la premsa consideren ◗◗

que per sobreviure les empreses es veuran obligades a establir alguna 
forma d’aliança amb altres grups comunicatius. Tampoc no és menor 
el nombre d’editors que consideren que s’hauran d’integrar en grups 
editorials més grans. Això ho pensa gairebé set de cada 10 editors de 
premsa local enquestats en aquesta recerca. 

gràfic 4. Possibles transformacions de les figures editores a curt termini
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Conclusions

1. La supervivència de la premsa local i les amenaces

Gairebé la totalitat dels editors (90%) considera que la supervivència de 
la premsa local no està amenaçada a curt termini. Igualment, no es considera 
més amenaçada la premsa comarcal que la d’àmbit nacional o estatal. Les 
principals amenaces provenen, segons els editors, genèricament d’Internet 
i de la premsa gratuïta, i els directius de les empreses de premsa local veuen 
com a  possibles amenaces creixents de l’edició paper: 

a) L’edició digital del propi editor

b) Els cercadors i els webs d’ens públics o privats

c) La premsa gratuïta

2. L’edició digital, imprescindible

Hi ha un corrent majoritari que creu que l’edició digital serà imprescindi-
ble per a l’editor local de paper, malgrat que es considera que no serà més 
important en ingressos que la publicació convencional, però que acapararà 
l’audiència. Això sí, la versió en paper no desapareixerà. 

3. Diversitat d’opinions sobre la diversificació multimèdia

Entre els editors, no hi ha consens sobre la diversificació multimèdia, 
però tampoc no es considera que aquesta pugui comprometre el futur de 
l’edició local. La premsa gratuïta no es considera una estratègia adequada 
per evitar l’entrada de competidors, i hi ha una tendència creixent a pensar 
que cal establir sinergies, sobretot a 10 anys vista, entre l’edició premsa i 
l’activitat de ràdio i la televisió.

4. Variacions en l’estructura de costos

Les perspectives dels editors són que la compra de paper i la distribució 
experimentin un procés de costos descendents, pel que fa als diaris; els 
responsables de setmanaris, en canvi, consideren que es poden mantenir o 
baixar. En general, no hi ha perspectives de modificació dels costos de per-
sonal de redacció i col·laboradors, mentre que una petita part dels editors 
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opina que la promoció i la captació d’ingressos publicitaris generaran un 
increment de costos.

5. Canvis lents en els ingressos d’explotació en paper i digital

Per als editors de premsa local i comarcal, els ingressos per la venda 
d’exemplars (subscripcions incloses) de l’edició en paper baixaran, mentre 
que pujaran els de l’edició digital, però a llarg termini. 

Pel que fa la publicitat, es considera que els ingressos seran iguals tant 
en l’edició digital com en la de paper, per bé que en aquesta última hi ha 
una tendència a considerar que poden baixar lleugerament. La majoria de 
directius considera que els ingressos totals o es mantindran o baixaran molt a 
curt termini (propers tres anys), però les perspectives milloren a llarg termini 
(en deu anys), encara que una part important dels editors consideren que no 
augmentaran gaire. Això sí, es mantindrà el pes de la publicitat en la cistella 
d’ingressos dels editors de premsa en paper, que representarà entre el 50 i 
70% de la facturació total. 

6. L’edició de paper, de pagament

Hi ha unanimitat en el fet que les edicions de paper s’hauran de pagar i que 
no caldrà augmentar-ne el preu per compensar la possible pèrdua d’ingressos 
publicitaris. Els editors consideren poc probable que les edicions de paper 
siguin gratuïtes i que les digitals siguin de pagament. Les edicions digitals 
hauran de ser gratuïtes o mixtes i, en alguns casos, s’establiran sinergies de 
copagament en l’abonament entre l’edició digital i la de paper. 

7. Discrepàncies sobre el futur

Finalment, hi ha opinions molt diferents de com s’encara el futur. Una 
meitat pensa que l’estructura d’empresa es mantindrà, mentre que l’altra 
meitat pensa que canviarà. Els primers són del parer que no es veuran amb 
l’obligació d’integrar-se en grans grups, els segons, en canvi, sí que creuen 
en la integració. Hi ha un cert consens en què una opció de futur passa pel fet 
que l’editor de premsa local estableixi alguna forma d’aliança o col·laboració 
amb altres empreses o grups comunicatius.
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Annex 1

Bibliografia i fonts d’informació

1. Referències bibliogràfiques i documentals principals

Asociación de Editores de diarios Españoles: Libro blanco de la prensa 
diaris. Madrid, AEDE (anual).

Associació Catalana de la Premsa Comarcal: Llibre blanc 2010 de la prem-
sa comarcal. Barcelona, 2010. 

Broissia, Louis de: Presse quotidienne d’information : chronique d’une 
mort annoncée ? Rapport d’information, fait au nom de la commission des 
affaires culturelles n° 13 (2007-2008) - 4 octobre 2007. París, Senat.  http://
www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-013-notice.html

Cardoso, Aldo: La gouvernance des aides publiques à la presse. rapport au 
ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’etat au ministre 
de la culture et de la communication. París, setembre 2010. http://owni.fr/
files/2010/09/rapport_cardoso_gouvernance_aides_presse.pdf

Chantrel, Étienne: Quelques éléments de réforme du secteur de la presse 
en France. París, DGTPE, Documents de Travail de la DGPF, núm. 2008/4. 
http://www.minefe.gouv.fr/directions_services/dgtpe/etudes/doctrav/pdf/
cahiers-2008-04.pdf

Cowan, geoffrey and david Westphal: Public Policy and Funding the News. 
USC Annenberg School of Communication & Journalism, 2010. http://com-
municationleadership.usc.edu/pubs/Funding%20the%20News.pdf

Cuadernos de comunicación Evoca: “1. La revolución de la prensa digi-
tal”. Evoca Comunicación e Imagen, 2010. http://www.evocaimagen.com/
cuadernos/cuadernos1.pdf

Cubeles, Xavier: “Digitalització i indústries culturals”, dins Cultura, núm. 
7, novembre 2010. Barcelona, Generalitat de Catalunya. http://cultura2.
gencat.cat/revistacultura/article.php?ida=95
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Currah, Andrew: “Navigating the Crisis in the Local and Regional News: 
A Critical Review of Solutions”. University of Oxford - Reuters Institute for 
the Study of Journalism, setembre 2009. (http://stakeholders.ofcom.org.
uk/binaries/research/tv-research/lrmuk.pdf )

deloitte: Predicciones para el sector de medios de comunicación 2010. 
Deloitte, 2009. http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Spain/Local%20
Assets/Documents/Estudios/es_TMTMedia_10022010.pdf

Fallows, James: “ How to Save the News”, dins The Atlantic, juny 2010. 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2010/06/how-to-save-the-
news/8095/

Federal Trade Commission staff: “Discussion draft: potential policy 
recommendations to support the reinvention of journalism”, maig 
2010. http://www.ftc.gov/opp/workshops/news/jun15/docs/new-
staff-discussion.pdf

Kramer, Larry: “Navigation the Future”, dins American Journalism Review, 
desembre 2010. http://www.ajr.org/article.asp?id=4961

Ministère de la Culture et de la Communication: États Généraux de la 
Presse. Livre vert. París, 2009. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.
fr/BRP/094000017/0000.pdf

nielsen: Changing models. A Global Perspective on  Paying for Content 
Online. Febrer 2010. http://blog.nielsen.com/nielsenwire/reports/paid-
online-content.pdf

OCdE: Working Party on the Information Economy. The Evolution of News 
and the Internet. OCDE: Directorate for Science, Technology and Industry, 
Committee for Information, Computer and Communications Policy, juny 2010. 
http://www.oecd.org/dataoecd/30/24/45559596.pdf

OfCom: Local and Regional Media in the UK. Office of Communications, 
setembre de 2009. (http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/
tv-research/lrmuk.pdf )
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OJd Associations pour le côntrole de la diffusions des Médias: 20è Obser-
vatoire de la presse. OJD, 2010. (http://observatoire.ojd.com/_files/datas/
obs20/pdf/GP_full.pdf )

Pew Project for Excellence in Journalism: The State of News media. Pew 
Institute, Anual. http://stateofthemedia.org/

PriceWaterhouseCoopers: Moving into multiple business models. Outlook 
for Newspaper Publishing in the Digital Age. (2010).   http://www.pwc.com/
gx/en/entertainment-media/publications/outlook-newspaper-publishing-
in-digital.jhtml

sullivan, danny: “Google CEO Eric Scmidt on Newspapers & Journalism”, 
dins Search Engine Land,  3 d’octubre de 2009. http://searchengineland.
com/google-ceo-eric-schmidt-on-newspapers-journalism-27172 (resum en 
castellà a Abc, 4 d’octubre de 2009).

Tessier, Marc et Máxime Baffert: la presse au defi du numerique. Rapport 
au ministre de la Culture et de la Communication. 2007. http://www.culture.
gouv.fr/culture/actualites/rapports/tessier/rapport-fev2007.pdf

Varian, Hal: Newspapers economis. Online and fffline. Google, març 2010. 
http://www.slideshare.net/kvjs/google-newspaper-economics-hal-varian-
march-2010/download

2. Llocs web d’interès per al seguiment de la revisió dels mo-
dels d’explotació de la premsa al món

En aquest apartat s’inclou una selecció de llocs web d’analistes, institu-
cions i fonts d’informació de gran interès per a seguir el debat internacional 
sobre la revisió dels models d’explotació de la premsa i la seva transformació 
en l’era digital, amb indicació de la seva adreça a Internet.

Blogs

Biz Blog (Rick Edmonds)   http://www.poynter.org/category/latest-news/
business-news/the-biz-blog/
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Buzzmachine (Jeff Jarvis)      http://www.buzzmachine.com/

Electron libre-Old Fashion Media  http://www.electronlibre.info/-Old-fashion-
media-

Felix salmon/Reuters  http://blogs.reuters.com/felix-salmon/

greensladeblog (Roy Greenslade) http://www.guardian.co.uk/media/greenslade

La palabra escrita (Pedro de Alzaga) http://lapalabraescrita.abc.es/#header

Media Trend (Marc Mentré) http://www.themediatrend.com/wordpress/

Monday note (Frédéric Filloux) http://www.mondaynote.com/

newsonomics (Ken Doctor)  http://newsonomics.com/topics/newsonomics-of/

newspaper death Watch (Paul Gillin) http://newspaperdeathwatch.com/

newspapers Innovation (Piet Bakker) http://www.newspaperinnovation.com/

Periodistas21 (Juan Varela)    http://periodistas21.blogspot.com/

Reflections of a newsaur (Alan Mutter) http://newsosaur.blogspot.com/

shaping the future of newspapers (World Association of Newspapers) 
 http://www.sfnblog.com/

The Media Business (Robert G. Picard) http://themediabusiness.blogspot.com/

Institucions

department for Culture, Media ans Sports (Regne Unit) http://www.culture.
gov.uk/media/index.aspx

direction genérale des Médias et des Industries Culturelles (França) http://
www.ddm.gouv.fr/

États généraux de la Presse (Ministère de la Culture et de la Communication, 
França) http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/home/index.php

Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació  http://www.escacc.cat/
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Knight digital Media Center (USC Annerberg School for Communications & 
Journalism)  http://www.knightdigitalmediacenter.org/

news Innovation – News Busniess Models for News (CUNY Graduate School 
of Journalism) http://newsinnovation.com/

newspapers Association of America http://www.naa.org/

newspapers society (premsa local del Regne Unit) http://www.newspa-
persoc.org.uk/

nieman Journalism Lab (Nieman Foundation – Harvard University) http://
www.niemanlab.org/

OJd Observatoire de la Presse (França) http://observatoire.ojd.com/

Portal de la Comunicació (Institut de la Comunicació, Universitat Autónoma 
de Barcelona) http://www.portalcomunicacio.com/

Poynter Institute http://www.poynter.org/

Presse Quotidienne Regionale (França) http://www.pqr.org/

Public Policy & Funding the news ((USC Annerberg School for Communica-
tions & Journalism) http://fundingthenews.usc.edu/

Reynolds Journalism Institute (Missouri School of Journalism) http://www.
rjionline.org/index.php

The state of news Media (Pew Research Center – Project for Excellence in 
Journalism) http://stateofthemedia.org/

World Association of newspapers & news Publishers (WAN&IFRA) http://
www.wan-ifra.org/
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Altres webs amb informació sobre l’actualitat de la premsa

American Journalism Review http://www.ajr.org/

Brandrepublic http://www.brandrepublic.com/home

Columbia Journalism Review http://www.cjr.org/index.php

Cross Media Counsulting http://www.erwanngaucher.com/

Editor & Publisher http://www.editorandpublisher.com/home.aspx

Editorsweblog.org (World Editors Forum) http://www.editorsweblog.org/

Journalism.co.uk http://www.journalism.co.uk/

Marketingdirecto http://www.marketingdirecto.com/

Mediagazer http://mediagazer.com/

Mediaguardian http://www.guardian.co.uk/media

Mediapost (Nielsen Co) http://www.mediapost.com/publications/

Mediaweek (Estats Units) http://www.mediaweek.com/mw/index.jsp

Mediawek (Regne Unit) http://www.mediaweek.co.uk/

next3.0 Media:lab. Exploring the future of Journalism 
http://www.nextlevelofnews.com/

news & Tech http://www.newsandtech.com/

Paidcontent. The economics of digital content. http://paidcontent.org/

Pressgazette. Journalism Today 
http://www.pressgazette.co.uk/index.asp?navcode=9

Prnoticias http://www.prnoticias.com/

The Media Briefing http://www.themediabriefing.com/

The Online Journalism Review http://www.ojr.org/

Virtualeconomics. Media economics, digital strategy and journalism 
http://www.virtualeconomics.co.uk/
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Annex 2.

Qüestionari de l’enquesta “Evolució dels models de negoci 
en la premsa local i comarcal de Catalunya”

Qüestionari subministrat

Presentació

Aquesta consulta forma part de l’estudi sobre “Els canvis en el model 
econòmic de la premsa local i comarcal de Catalunya”, que va ser mereixedor 
del IV Premi de Recerca sobre Premsa Comarcal de l’any 2009, concedit per 
l’Associació Catalana de Premsa Comarcal. 

El treball té per objectiu analitzar l’evolució dels models de negoci en 
la premsa local i comarcal de Catalunya.

En el qüestionari se sol·liciten dades que fan referència, d’una banda, a les 
empreses editores de publicacions de referència i, d’altra banda (si s’escau), 
a les del grup empresarial al qual aquestes pertanyen. Per tant, cada editor 
ha de respondre’l en funció de la seva organització empresarial. 

Finalment, cal assenyalar que l’equip responsable de l’elaboració del 
treball, pertanyent a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu 
Fabra, garanteix la plena confidencialitat de la informació proporcionada.

Dades bàsiques
Any de 
creació

Nom de la publicació 
de referència:

(camp personalitzat que s’ha d’emplenar abans d’enviar)

Nom de l’empresa editora: (camp personalitzat que s’ha d’emplenar abans d’enviar)

Forma jurídica
de l’empresa editora:

 S.A.      S.L.      S. Civil       Cooperativa

 Altres (especificar): ..........................................

..............................................................................

Nom comercial del grup 
empresarial:

(camp personalitzat que s’ha d’emplenar abans d’enviar)
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El grup empresarial (situació el 31/12/2009)

Empresa matriu o de referència

Nom empresa Activitat principal

 Premsa        Ràdio        TV    

 Societat holding / cartera / tenidora d’accions 

 Altres...........................................................................

..................................................................................... (1)

Empreses Participades

nom empresa Activitat principal (1)

% 
participació 

actual

Any
integració 
al grup (3)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)
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 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)
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 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

 EPr        DPr       IG      

 Ra         ETv       PA    

 MDi      SPub

 Altres ............................

..........................................

...................................... (2)

(1) EPr = Edició de premsa / DPr = Distribució de premsa / IG = Impressió i arts gràfiques / Ra = Radio / ETv = Emis-
sió de TV / PA = Producció audiovisual / MDi = Mitjans Digitals i Internet / SPub = Serveis de Publicitat
(2) Especificar l’activitat.    
(3) En el cas que sigui de creació pròpia, indicar l’any de constitució de l’empresa.
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Descripció de l’empresa editora de la publicació de referència
Nota: En el cas que l’empresa no existís l’any de referència, tatxar amb una creu el requadre.

A) Treballadors 1995 2000 2005

 2008
 2009

(últim any
disponible)

nombre de
treballadors: (1) _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ ._ _ _

(1) Treballadors fixos i eventuals contractats: 1 treballador a jornada completa=1; 1 treballador a 1/2 jornada 
= 0,5, 1 treballador contractat mig any = 0,5.

B) Activitat d’edició 

Nombre de
publicacions de 
pagament: (2)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre de
publicacions
gratuïtes: (2)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2) Títols / capçaleres, incloent la publicació de referència, que edita l’empresa responsable de la publicació 
de referència.

C) Preus de venda i publicitat de la publicació de referència (en euros)

Preu venda al públic 
de la publicació: (3) _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _

Preu d’una pàgina de 
publicitat: (4) _ _ _. _ _ _ , _ _ _ _ _. _ _ _ , _ _ _ _ _. _ _ _ , _ _ _ _ _. _ _ _ , _ _

(3) En el seu cas, preus de dia laborable.  (4) Preu de pàgina sencera interior, dia laborable.

D) Serveis d’edició, producció, publicitat i distribució

Els serveis
d’impressió són:

P   G   E P   G   E P   G   E P   G   E

Els serveis de
publicitat són:

P   G   E P   G   E P   G   E P   G   E

Els serveis de
distribució són:

P   G   E P   G   E P   G   E P   G   E

P = Propis de l’empresa; g = Gestionats a través d’altres empreses del grup; w = Subcontractats a empreses 
externes.



Els canvis en el model econòmic de la premsa local i comarcal   154

Ofereix serveis
d’impressió
a tercers?

 Sí    No  Sí    No  Sí    No  Sí    No

Ofereix serveis
de publicitat
a tercers?

 Sí    No  Sí    No  Sí    No  Sí    No

Ofereix serveis
de distribució
a tercers?

 Sí    No  Sí    No  Sí    No  Sí    No

E) Organització d’altres serveis de comunicació

Edició de publicacions
gratuïtes:

P G E No P G E No P G E No P G E No

Servei de producció 
de televisió:

P G E No P G E No P G E No P G E No

Servei de producció
i emissió de ràdio:

P G E No P G E No P G E No P G E No

Operador de
televisió:

P G E No P G E No P G E No P G E No

Edició de web: P G E No P G E No P G E No P G E No

Producció de webs per 
a tercers:

P G E No P G E No P G E No P G E No

Altres serveis de
comunicació
(especificar):

......................................

.....................................

P G E No P G E No P G E No P G E No

P = Propis de l’empresa; g = A través d’altres empreses del grup; E = Subcontractats a empreses 
externes; no = no fa aquesta activitat.

Observacions
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Dades econòmiques de l’empresa editora de la 
publicació de referència

(imports en euros) 1995 2000 2005 2008

Total ingressos 
d’explotació

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

(en %)

 % Ingressos 
per publicitat 
(nets)

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

 % Ingressos 
per vendes 
(d’exemplars)

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

 % Altres
ingressos
d’explotació

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

   Total 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Dades econòmiques del grup (comptes consolidats)

(imports en euros) 1995 2000 2005 2008

Total ingressos 
d’explotació

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

_ _ _. _ _ _. 

_ _ _

(en %)

 % Ingressos 
per publicitat 
(nets)

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

 % Ingressos 
per vendes 
(d’exemplars)

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

 % Altres
ingressos
d’explotació

_ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _ _ _ _ , _

   Total 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

Observacions
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Identificació de la persona que respon el qüestionari

Nom i cognoms de qui respon el qüestionari:

Càrrec:

Telèfon:

Email:

Observacions
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Nivell de resposta de les preguntes del qüestionari de l’enquesta

DADES BÀSIQUES DE L’EMPRESA EDITORA % de resposta

nom publicació de referència 100,0

Any creació de la publicació de referència 100,0

nom empresa editora 100,0

Any creació empresa editora 100,0

Forma jurídica de l’empresa editora  100,0

Forma jurídica de l’empresa editora especificar 100,0

nom comercial del grup empresarial 100,0

nom comercial del grup empresarial any de creació 100,0

nom grup empresarial 100,0

Activitat principal del grup empresarial 100,0

Activitat altres especificar 100,0

EL GRUP EMPRESARIAL % de resposta

nom empreses participades 100,0

Activitat principal empresa participada 100,0

Activitat empresa participada altres especificar 100,0

% participació actual 100,0

Any integració al grup 58,6

TREBALLADORS DE L’EMPRESA EDITORA % de resposta

nombre de treballadors 1995 91,7

nombre de treballadors 2000 91,7

nombre de treballadors 2005 100,0

nombre de treballadors últim any 100,0

Últim any nombre de treballadors any 92,9
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ACTIVITAT D’EDICIÓ % de resposta

nombre de publicacions de pagament 1995 91,7

nombre de publicacions de pagament 2000 91,7

nombre de publicacions de pagament 2005 100,0

nombre de publicacions de pagament últim any 100,0

Últim any del nombre de publicacions de pagament 100,0

nombre de publicacions gratuïtes 1995 91,7

nombre de publicacions gratuïtes 2000 91,7

nombre de publicacions gratuïtes 2005 100,0

nombre de publicacions gratuïtes últim any 100,0

Últim any del nombre de publicacions gratuïtes 100,0

PREUS DE VENDA I PUBLICITAT DE
LA PUBLICACIÓ DE REFERÈNCIA % de resposta

Preu venda al públic de la publicació 1995 100,0

Preu venda al públic de la publicació 2000 100,0

Preu venda al públic de la publicació 2005 100,0

Preu venda al públic de la publicació últim any 100,0

Últim any Preu venda al públic de la publicació 100,0

Preu pàgina publicitat 1995 50,0

Preu pàgina publicitat 2000 66,7

Preu pàgina publicitat 2005 92,3

Preu pàgina publicitat últim any 100,0

Últim any Preu pàgina publicitat 100,0
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SERVEIS D’EDICIÓ, PRODUCCIÓ,
PUBLICITAT I DISTRIBUCIÓ % de resposta

serveis d’impressió 1995 91,7

serveis d’impressió 2000 91,7

serveis d’impressió 2005 100,0

serveis d’impressió últim any 100,0

Últim any serveis d’impressió 100,0

serveis de publicitat 1995 91,7

serveis de publicitat 2000 91,7

serveis de publicitat 2005 100,0

serveis de publicitat últim any 100,0

Últim any serveis de publicitat 100,0

serveis de distribució 1995 91,7

serveis de distribució 2000 91,7

serveis de distribució 2005 100,0

serveis de distribució últim any 100,0

Últim any serveis de distribució 100,0

Ofereix serveis d’impressió a tercers 1995 91,7

Ofereix serveis d’impressió a tercers 2000 91,7

Ofereix serveis d’impressió a tercers 2005 100,0

Ofereix serveis d’impressió a tercers últim any 100,0

Últim any ofereix serveis d’impressió a tercers 100,0

Ofereix serveis de publicitat a tercers 1995 91,7

Ofereix serveis  de publicitat a tercers 2000 91,7

Ofereix serveis  de publicitat  a tercers 2005 100,0

Ofereix serveis  de publicitat a tercers últim any 100,0

Últim any ofereix serveis  de publicitat a tercers 100,0

Ofereix serveis de distribució a tercers 1995 91,7

Ofereix serveis  de distribució a tercers 2000 91,7

Ofereix serveis  de distribució  a tercers 2005 100,0

Ofereix serveis  de distribució a tercers últim any 100,0

Últim any ofereix serveis  de distribució a tercers 100,0
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ORGANITZACIÓ D’ALTRES SERVEIS DE COMUNICACIÓ % de resposta

Edició de publicacions gratuïtes 1995 91,7

Edició de publicacions gratuïtes 2000 91,7

Edició de publicacions gratuïtes 2005 100,0

Edició de publicacions gratuïtes últim any 100,0

Últim any Edició de publicacions gratuïtes 100,0

servei de producció de televisió 1995 91,7

servei de producció de televisió 2000 91,7

servei de producció de televisió 2005 100,0

servei de producció de televisió últim any 100,0

Últim any servei de producció de televisió 100,0

servei de producció i emissió de ràdio 1995 91,7

servei de producció  i emissió de ràdio 2000 91,7

servei de producció  i emissió de ràdio 2005 100,0

servei de producció  i emissió de ràdio últim any 100,0

Últim any servei de producció  i emissió de ràdio 100,0

Operador de televisió 1995 91,7

Operador de televisió 2000 91,7

Operador de televisió 2005 100,0

Operador de televisió últim any 100,0

Últim any Operador de televisió 100,0

Edició de web 1995 91,7

Edició de web 2000 91,7

Edició de web 2005 100,0

Edició de web últim any 100,0

Últim any Edició de web 100,0

Producció de webs per a tercers 1995 91,7

Producció de webs per a tercers 2000 91,7

Producció de webs per a tercers 2005 100,0
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Producció de webs per a tercers últim any 100,0

Últim any Producció de webs per a tercers 100,0

Altres serveis de comunicació 1995 91,7

Altres serveis de comunicació 2000 91,7

Altres serveis de comunicació 2005 100,0

Altres serveis de comunicació últim any 100,0

Últim any Altres serveis de comunicació 100,0

Especificar altres serveis de comunicació 100,0

DADES ECONÒMIQUES DE L’EMPRESA EDITORA DE LA 
PUBLICACIÓ DE REFERÈNCIA % de resposta

Total ingressos d’explotació 1995 50,0

Total ingressos d’explotació 2000 58,3

Total ingressos d’explotació 2005 76,9

Total ingressos d’explotació 2008 78,6

% ingressos per publicitat nets 1995 50,0

% ingressos per publicitat nets 2000 58,3

% ingressos per publicitat nets 2005 69,2

% ingressos per publicitat nets 2008 71,4

% ingressos per vendes d’exemplars 1995 50,0

% ingressos per vendes d’exemplars 2000 58,3

% ingressos per vendes d’exemplars 2005 69,2

% ingressos per vendes d’exemplars 2008 71,4

% altres ingressos d’explotació 1995 50,0

% altres ingressos d’explotació 2000 58,3

% altres ingressos d’explotació 2005 69,2

% ingressos per vendes d’exemplars 2008 71,4
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DADES ECONÒMIQUES DEL GRUP % de resposta

Total ingressos d’explotació 1995 del grup 8,3

Total ingressos d’explotació 2000 del grup 8,3

Total ingressos d’explotació 2005 del grup 30,8

Total ingressos d’explotació 2008 del grup 28,6

% ingressos per publicitat nets 1995 del grup 8,3

% ingressos per publicitat nets 2000 del grup 8,3

% ingressos per publicitat nets 2005 del grup 30,8

% ingressos per publicitat nets 2008 del grup 28,6

% ingressos per vendes d’exemplars 1995 del grup 8,3

% ingressos per vendes d’exemplars 2000 del grup 8,3

% ingressos per vendes d’exemplars 2005 del grup 30,8

% ingressos per vendes d’exemplars 2008 del grup 28,6

% altres ingressos d’explotació 1995 del grup 8,3

% altres ingressos d’explotació 2000 del grup 8,3

% altres ingressos d’explotació 2005 del grup 30,8

% ingressos per vendes d’exemplars 2008 del grup 28,6
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Annex 3.

Qüestionari de l’enquesta:
“Els models de la premsa local de pagament en el futur”

Enquesta: Els models de la premsa local 
de pagament en el futur

En el marc de la recerca sobre els canvis en el model econòmic de la 
premsa local i comarcal de Catalunya, es realitza una enquesta per a co-
nèixer l’opinió dels professionals sobre l’evolució previsible del sector.

Per aquest motiu, ens adrecem a vostè, amb la petició que contesti 
aquest qüestionari, en el qual hem inclòs una sèrie de preguntes sobre els 
diversos aspectes que configuraran les claus econòmiques de la premsa 
local i comarcal en el futur. 

Atès que el qüestionari és de respostes tancades, no li comportarà gaire 
temps contestar-lo. I per a la finalitat de la recerca ens serà de gran utilitat 
contrastar el seu punt de vista amb el d’altres professionals del sector.

Notes: 

1. Les respostes han de fer referència a les ◗◗ previsions per al conjunt 
del sector a Catalunya i no per a una empresa editora en concret.

2. Per a facilitar la lectura, quan no s’indica d’altra manera, en aquest ◗◗

qüestionari s’utilitza l’expressió “premsa local” per identificar les 
publicacions de pagament, amb periodicitat entre diària i setmanal; 
d’abast local, comarcal o intercomarcal, i editades en suport paper.

Abril 2010

L’equip responsable de l’elaboració del treball, del Departament de Comu-
nicació de la Universitat Pompeu Fabra, garanteix la plena confidencialitat 
en el tractament de la informació proporcionada.
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A. Sobre el context  de la premsa local

A1. Considera amenaçada la supervivència de la premsa local?  
(Marqueu amb una creu l’opció o opcions que considereu adequades)

En 3 anys     En 10 anys Més tard o mai

    

A2. Està més amenaçada la premsa local que la d’àmbit nacional/
estatal?

 En 3 anys                        En 10 anys

Sí No Igual Sí No Igual

A3. D’on provenen les principals amenaces a la premsa local?
(Marqueu amb una creu l’opció o opcions que considereu adequades)

En 3 anys En 10 anys

De l’edició digital dels propis editors Sí No Sí No

      

D’editors exclusivament en digital Sí No Sí No

  

De l’edició local (hipotètica) de grans diaris Sí No Sí No

  

De la premsa gratuïta Sí No Sí No

  

D’altres serveis d’informació a Internet Sí No Sí No

(cercadors, webs d’ens públics o privats,...)   
  

Altres (especificar): Sí No Sí No
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A4. Edició en paper i edició digital de la premsa local de pagament
(Indiqueu el grau de conformitat: MA= molt d’acord, A=D’acord, D= Desacord, MD= Molt en desacord)

En 3 anys En 10 anys

L’edició digital serà imprescindible  MA  A  D  MD  MA  A  D  MD
per a l’editor local en paper

L’edició digital serà més important  MA  A  D  MD  MA  A  D  MD
que l’edició en paper, en ingressos

L’edició digital serà més important  MA  A  D  MD  MA  A  D  MD
que l’edició en paper, en audiència 

L’edició en paper desapareixerà  MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

A5. Perspectives per a les empreses multimèdia locals 
(empreses que diversifiquen les seves activitats a ràdio o televisió) 
(Indiqueu el grau de conformitat: MA= molt d’acord, A= d’acord, D= Desacord, MD= Molt en desacord)

La diversificació multimèdia és el 
futur de l’editor de premsa local

La diversificació multimèdia pot 
comprometre el futur de l’editor  
de premsa local

L’edició de premsa gratuïta serveix 
a l’editor local per aixecar barreres
a l’entrada de competidors

Hi ha sinergies entre l’edició de 
premsa i l’activitat en ràdio o
televisió (per exemple, TDT)

En 3 anys En 10 anys

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD
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B. Sobre les perspectives de costos 

B1. Quina evolució preveu per a les línies de despesa següents en 
l’edició de premsa local: 

(Categories: MD= molt descendent, D= descendent, I= igual o aproximadament igual que ara, A= ascendent, MA= 
molt ascendent)

Compra de paper 
i impressió 
 

Distribució física 
d’exemplars

Distribució digital 
(allotjament web, 
serveis 
de telecomunicació)

Edició de continguts:
Redacció (plantilla)
  
Serveis externs 
(col·laboradors, 
agències  
de notícies...)
 
Promoció 
i publicitat

Captació d’ingressos 
publicitaris

Administració

Altres (especificar):

En 3 anys             En 10 anys

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA

 MD  D  I  A  MA
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C. Sobre els ingressos d’explotació

C1. Quina evolució preveu per als ingressos d’explotació següents 
de l’empresa editora de premsa local 

(Categories: MD= molt descendent, D= descendent, I= igual o aproximadament igual que ara, A= ascendent, MA= 
molt ascendent; 0= no generarà ingressos)

Venda d’exemplars i subscripcions

Edició paper

Edició digital

Publicitat

Edició paper

Edició digital

Venda d’altres productes
(club de lectors, 
col·leccionables,       
venda amb 
cupons, etc.)

Altres ingressos

Publicacions 
gratuïtes

Altres activitats 
de l’editor

Subvencions 

IngREssOs 
TOTALs

En 3 anys             En 10 anys

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O

 MD  D  I  A  MA  O  MD  D  I  A  MA  O
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C2. Evolució de la composició dels ingressos 
de les empreses editores de premsa local

(Distribuïu el 100% dels ingressos entre les categories següents)

Venda d’exemplars i subscripcions 
 
Publicitat 
 
Altres ingressos 
 
TOTAL 

C3. Quins models de pagament tenen més 
possibilitat de ser realitat a Catalunya?

(Indiqueu el grau de conformitat: MA= molt d’acord, A= d’acord, D= Desacord, MD= Molt en desacord)

Les edicions en paper mantindran 
el model de pagament

Caldrà augmentar el preu de les 
edicions de paper per compensar la
pèrdua d’audiència i publicitat

Les edicions en paper seran 
gratuïtes i es finançaran amb la
publicitat

Les edicions en paper seran 
gratuïtes, i les digitals del mateix
editor seran de pagament

Els editors establiran quotes 
d’abonament conjuntes per a les
edicions de paper i digital

Les edicions digitals dels editors en 
paper seran d’accés gratuït

Les edicions digitals dels editors 
en  paper seran exclusivament 
d’accés de pagament

En 3 anys En 10 anys

En 3 anys En 10 anys

%

%

%

%

%

%

100% 100%

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD
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Les edicions digitals dels editors en 
paper tindran una part d’accés
gratuït  i una altra de pagament

(model freemium: límit d’articles 
gratuïts en un període, accés gratuït temporal,...)

C4. Evolució dels diversos tipus de publicitat 
en la premsa local de pagament 

(Categories: MI= molt important, I= Important, PI= Poc important, GI= Gens important)

suport paper
Campanyes de gran circuit 
(espanyol o català)

Publicitat d’institucions públiques

Publicitat d’anunciants locals

Encartaments publicitaris

Petits anuncis (gràfics i per paraules)

Total

 Immobiliaris

 Compra-vendes entre particulars

 Laborals

suport digital
Campanyes de gran circuit 
(espanyol o català)

Publicitat d’institucions públiques

Publicitat d’anunciants locals

Publicitat des de cercadors (Google...)

En 3 anys En 10 anys

 MA  A  D  MD

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MA  A  D  MD
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Enllaços patrocinats 

Petits anuncis (Gràfics i per paraules)

Total

Immobiliaris

Compra-vendes entre particulars

Laborals

D.  Sobre les opcions de futur en els models d’empresa de 
premsa local de pagament

D1. Possibilitats de transformació de 
 les empreses de premsa local de Catalunya

(Indiqueu el grau de conformitat: MA= molt d’acord, A= d’acord, D= Desacord, MD= Molt en desacord)

Els editors de premsa local seguiran
amb l’actual estructura empresarial

Els editors de premsa local es

transformaran en entitats sense

finalitat de lucre

L’editor de premsa local es veurà

obligat a integrar-se en grups

editorials més grans

L’editor de premsa local es veurà

obligat a establir altres formes

d’aliança amb grups comunicatius

Altres opcions

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

 MI  I  PI  GI  MI  I  PI  GI

En 3 anys En 10 anys

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD

 MA  A  D  MD  MA  A  D  MD


