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PRESENTACIÓ DE L’INFORME. 
 

 

Aquest informe no pretén ser una lliçó sobre gestió empresarial en època de crisi, ni tampoc un 

manual de receptes on els editors poden trobar solucions miraculoses per incrementar la seva difusió 

o per incrementar la contractació de publicitat ara que tant ha caigut i tant de mal està fent en els 

comptes d'explotació de tots els editors. Tot el contrari, amb la seva elaboració hem pretès oferir als 

editors de la premsa comarcal i local de Catalunya un conjunt de recomanacions i mesures per tal 

que les apliquin en les seves empreses per tal de fer front a aquesta situació de mercat tan crítica a la 

que s’enfronten i mantenir l'equilibri en l'explotació dels seus negocis. Les mesures i recomanacions 

que s'exposen no són fórmules de laboratori, sinó que són mesures experimentades amb eficàcia en 

empreses editores així com en altres sectors. En qualsevol cas ens sentirem molt satisfets si amb el 

seu contingut aconseguim ajudar els editors en la reflexió sobre la situació que travessen els seus 

negocis, i encara més si les nostres recomanacions els serveixen de guia per la posada en marxa dins 

de les seves organitzacions de les mesures necessàries per enfrontar-se als reptes que imposa 

aquesta crisi que ens envolta. 

La crisi ha arribat i vaja que sí que es nota. Gairebé tots l'hem vist venir. La gent que treballa en els 

mitjans i els que col·laborem amb ells la vèiem venir, potser perquè per treballar aquí i en especial a 

la premsa cal portar la mirada molt alta, per veure el que passa, i el que ve al darrere. El que no 

sabem és quant es quedarà la crisi encara que tot sembla indicar que ens acompanyarà durant un o 

dos anys. En el llenguatge macroeconòmic es parla d'una crisi quan es dóna un fort deteriorament de 

la situació econòmica. I perquè no dolgui tant fins i tot se  l’anomena segons la seva durada: Es parla 

de "alentiment" quan el creixement del PIB (producte interior brut) decreix però es manté en taxes 

de creixement positives, és a dir l'economia creix però més lentament. Es parla de "recessió" quan es 

dóna un decreixement en negatiu del PIB durant dos o més trimestres seguits, però si després d'un 

primer trimestre de caiguda el següent presenta una taxa de creixement millorat aleshores no és una 

recessió, s'interpreta com una caiguda de la producció per ajustament del mercat. Potser les 

recessions més importants són les dues crisis del petroli ocorregudes en la dècada de 1970 al 1980. A 

una situació sostinguda d'una recessió econòmica se l'anomena una "depressió" (la més important, la 

gran depressió de l'any 1930). 

Als huracans i les tempestes tropicals també se'ls posen noms i, així dolen menys?. Si poguéssim 

saber el nom abans de veure els efectes sabríem enfrontar millor  les crisis, podrien els nostres 

ministres saber millor al que s'enfronten?. No obstant això la història ens deixa un espai per 

l'esperança doncs fins i tot de les crisis més severes l'economia sempre ha tornat a recuperar-se, 

encara que, és clar, el que ens interessa aquí i ara és com podem superar la situació actual que ens 

afecta des del punt de vista microeconòmic, a més perquè es dóna la circumstància que la gran 

majoria de les empreses editores del nostre país són pimes i microempreses amb estructures 

familiars o professionals poc qualificades i escasses de recursos per afrontar llargs períodes de 
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caiguda en els ingressos, i és evident que amb un mercat publicitari en clara recessió i unes empreses 

anunciants que s'enfronten també a fortes caigudes de les seves vendes, les petites empreses i 

organitzacions editores de premsa comarcal i local són les que poden patir les adversitats del mercat 

de manera més forta i tenir amenaçat el seu futur. 

Les grans capçaleres de premsa diària catalanes obtenen de la publicitat entre el 55% i 65% dels seus 

ingressos totals, i aquesta proporció representa també els ingressos publicitaris per als diaris de la 

premsa comarcal, una mica més per als diaris locals, i al voltant del 50 % els setmanaris comarcals. 

Com es veu, la dependència de la premsa de la contractació publicitària és molt elevada i per això, 

quan aquesta manca, el finançament dels mitjans falla. Però no és aquesta l'única amenaça a la qual 

s'enfronten els editors d'aquest sector. La competència que comença a exercir internet com cercador 

d'informació, el desenvolupament de la premsa online com a alternativa al paper i la manca 

d'organitzacions especialitzades en mitjans de proximitat en el sector publicitari, que siguin 

coneixedors del potencial de prescripció publicitària d'aquestes publicacions i especialment en front 

dels grans mitjans de masses, són aspectes que marcaran el rumb en el futur d'aquest sector. 

Sobre aquest informe hem de dir que ens ha semblat oportú que abans de parlar dels efectes 

d'aquesta crisi als editors havíem de tractar d'explicar-la, i per això dediquem unes pàgines (capítol 2) 

a exposar què és el que està passant a la economia i quines són les causes que han desencadenat 

aquest alentiment, ja que tot això ens ajudarà a comprendre la profunditat i els efectes de la mateixa 

i fins on ens pot afectar en una economia globalitzada com aquesta. Els capítols 3 i 4 tracten sobre 

l'impacte de la crisi econòmica i financera en els mitjans de comunicació, especialment en el sector 

de la premsa, i per descomptat sobretot en el de la premsa comarcal i local (en el capítol 4) per tal 

que puguin adaptar les seves estructures productives a les exigències actuals del mercat. Finalment 

en el capítol 5, exposem un conjunt de mesures i recomanacions sobre com actuar i quines mesures 

aplicar, per aconseguir adaptar les seves estructures productives a les exigències actuals del mercat i 

per a que l'editor pugui mantenir l'equilibri d'explotació del seu negoci, i es prepari per al futur 

immediat després d'aquesta crisi, a la sortida estem convençuts que canviaran moltes coses en el 

mercat dels mitjans i el de la publicitat tal i com el coneixem avui, i aquelles empreses que hagin fet 

bé la seva feina durant la crisi estaran en condicions de competir per fites més elevades que els 

permetran créixer de manera important i obtenir importants beneficis. 

Aquest informe vol ser per a tots els editors de la premsa comarcal i local catalana una eina de suport 

per clarificar la manera d'enfrontar-se a aquesta crisi, però també una crida d'atenció que les crisis 

són bones èpoques per redefinir els nostres negocis i aprofitar els canvis per reinventar els models 

de treball i fer-los més simples, més directes, més propers i més rendibles. 

Barcelona, Gener de 2009 

Celestino Manzano 
Marketing Media Europe 
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ANÀLISI  
DE LA SITUACIÓ ECONÓMICA ACTUAL. 

 

 

El que està passant aquí. 

Es compleix aquest mes de gener del 2009 un any i mig ja des que a l'estiu 2007 esclatés aquesta crisi 

que ens afecta a tots, i es compleixen també sis mesos des que el Govern espanyol reconegués la 

necessitat de proposar mesures per fer front als efectes d'aquesta i decidís reunir de manera 

extraordinària el 14 d'agost de 2008, en un moment en què l'economia espanyola arribava ja en 

aquesta data a la taxa d'atur més alta de la UE (Unió Europea) que afectava el 10,44% de la població 

activa, la inflació se situava en el 5,39% al final de juliol de 2008 (el nivell més alt dels darrers 14 

anys), i el ritme de creixement de l'economia espanyola queia fins al 1,8% (PIB interanual) quan 12 

mesos abans ho feia al 4%. Per la seva part els editors de premsa periòdica ja venien constatant des 

de feia un any un retrocés en els seus ingressos per publicitat (la font d'ingressos més important per 

al 96% de les publicacions escrites que s'editen al nostre país) i de manera més important a partir del 

segon trimestre del 2008, així com l'estancament de la difusió de les seves publicacions per la menor 

venda d'exemplars i per la caiguda en la renovació de subscripcions. 

Va haver de passar un any perquè el Govern espanyol reaccionés i es decidís a fer front al 

deteriorament de l'economia elaborant un conjunt de mesures. Aquesta primera reunió arribava 

amb molt de retard i el conjunt de mesures que va sortir del mateix, segons el parer de tots els 

analistes, va resultar tan poc consistent i profund que mostrava la manca d'anàlisi prèvia sobre la 

gravetat de la situació i de criteris sobre la direcció en la qual havia de treballar, aspecte aquest que 

s'evidenciava en la manca de mesures estructurals del paquet de mesures elaborat així com de 

criteris d'orientació sobre les partides de la despesa pública que contenia. Potser aquesta situació va 

provocar la publicació d'un segon paquet de mesures (segona reunió extraordinària el 9 de 

setembre), el qual detallava i ampliava els camps d'actuació de les mesures per fer front als efectes 

de la crisi, i una vegada més aquestes mancaven de propostes d'intervenció de tipus estructural 

sobre l'economia. 

No obstant això aquelles mesures tenien el reconeixement implícit que estàvem en crisi, cosa que els 

nostres mandataris encara s'esforçaven a negar a tots els mitjans fins i tot molt després, i que 

aquesta s'havia instal·lat en la nostra economia. 

Els catalans igual la resta dels espanyols, i la resta dels països desenvolupats, ens trobem davant una 

situació de canvi econòmic dràstic, que amenaça la nostra economia i crea gran incertesa 

especialment en el teixit de petites i mitjanes empreses que són la base de la mateixa causa del 

desconcert sobre la trajectòria dels mercats. El 95% de les empreses editores de premsa a Espanya 
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són petites i mitjanes empreses (a Catalunya el 98% de les empreses editores són pimes, amb una 

presència de microempreses molt elevada) i els editors senten amenaçats els seus negocis i el futur 

de les seves publicacions degut fonamentalment a la caiguda de la inversió publicitària, que al 

tancament del primer semestre de 2008 acumulava un retrocés del 6,5% respecte a igual període del 

2007, però que per al conjunt de l'any la previsió és que aquest retrocés pugui situar-se entre el 15% 

i el 20% respecte  un any abans. A més, els mitjans més afectats per aquesta retallada de la inversió 

publicitària són precisament els mitjans escrits (premsa diària, revistes i dominicals) com a 

conseqüència del deteriorament general de l'entorn econòmic que ha obligat al llarg de tot el 2008 a 

les empreses anunciants a retallar els seus pressupostos de màrqueting i publicitat, situació aquesta 

que s'ha accentuat a l'inici de 2009 i que provoca inquietud i seriosos dubtes als editors sobre la 

viabilitat de les seves publicacions i sobre els reptes als quals hauran de fer front els seus negocis a 

curt i mig termini . 

Una dada que il·lustra el deteriorament de l'economia espanyola durant el 2008 a causa de la manca 

de reconeixement de la situació i de l'aplicació de mesures correctives adequades són les pròpies 

previsions d'ingressos de l'Estat (IVA, IRPF i Impost de Societats principalment), que es van fer per al 

2008 sobre una previsió d'un 9,4% més de recaptació i amb un objectiu de creixement del PIB un 

3,3%, i que molt al contrari es veuran reduïts en finalitzar 2008 a un 21% respecte a la recaptació 

obtinguda el 2007. I tot això sense que s'hagin introduït mesures correctores ni tan sols en promoure 

els nous pressupostos generals per al 2009 que no contemplen les necessitats reals que planteja la 

situació actual de l'economia. Al final del 1er. semestre de 2008 la caiguda en la recaptació de l'IVA 

era del -14,2% en termes interanuals (el iva el paguem tots, particulars i empreses en cada compra 

que fem) i del -17,6% respecte al mateix període en l'Impost de Societats (que grava els beneficis 

empresarials i quan aquests cauen es recapta menys). Pendents del tancament d'aquestes xifres es 

calcula que la recaptació de l'Estat serà de 30.000 milions d'euros menys que el 2007 (35.000 milions 

si es tenen en compte les retallades en la recaptació de les administracions de les autonomies). I tot 

això es produeix amb un munt de compromisos socials encara per afrontar per part del Govern i que 

es van fer en un moment en el qual la crisi no existia (retorn dels 400 euros, ajudes xec nadó de 

2.500 euros, ajuts per habitatge a els més joves, llei d'assistència a la gent gran i persones 

necessitades, pujada del salari mínim dels 600 euros als 800, construcció de 150.000 habitatges 

socials per any, assolir la plena ocupació durant la legislatura, i més recentment el pla d'ajuda als 

ajuntaments per 8.000 milions d'euros ... L'estimació en termes de despesa de tots aquests 

compromisos puja a un volum de més de 60.000 milions d'euros). 

Com es veu al cap d'un any la situació ja era ben diferent i segons avança el temps empitjora. I a més 

tenim el sector de la construcció enfonsat, que era el motor principal de la nostra economia ... I el 

sector industrial suportant una desacceleració en la producció històrica, quan se suposava que 

aquest prendria el relleu de la construcció a l'economia productiva, i tanmateix el que estem veient 

és com aquest destrueix ocupació a ritmes creixents tractant de trobar un nou equilibri ... A això cal 

afegir-hi la restricció del crèdit a la banca, en part a causa de l'escassetat de liquiditat del sistema 

financer i en part perquè les entitats tampoc volen assumir més riscos, i tot això malgrat les baixades 

del tipus d'interès dels diners i de l'Euribor (que marca el preu a què es presten els diners les entitats 
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financeres entre elles) que al final de 2007 estava al 4,79% , el juny de 2008 va arribar al 5,39% i 

després de tancar desembre al 3,45%, a 30 de gener de 2009 es situava en el 2,28%. I tot això amb el 

fantasma de l'atur que cada mes que passa guanya protagonisme en la nostra societat i amenaça de 

superar el 2009 els 4 milions d'aturats (el 17,4% de la població activa a data de desembre de 2008). 
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L'ombra d'una recessió econòmica mundial que al llarg de 2008 s'entreveia en l'horitzó s’ha anat 

acostant cada vegada més i ja s'ha situat sobre nosaltres pel que tot sembla indicar que en aquest 

exercici de 2009 la nostra economia entrarà en recessió (tècnicament després de dos trimestres amb 

creixement negatiu). Caldrà estar molt pendents dels indicadors de l'economia nord-americana en el 

tercer i quart trimestres d'aquest any per observar si hi ha algun indici de recuperació perquè serà 

una senyal molt positiva per tal que Europa segueixi la mateixa senda 6 mesos després. Tot això seria 

possible si el preu del barril de petroli es manté per sota del nivell dels 50 dòlars / barril, la qual cosa 

implicaria uns nivells de la inflació baixos perquè els tipus d'interès i els preus dels diners es 

mantinguin també baixos. 
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Com s’ ha produït tot això?. 

 
Aquesta és una crisi d'origen financer que posteriorment s'ha traslladat a tota l'activitat econòmica i 

les repercussions afecten en major mesura a aquells països que mantenien ritmes de creixement més 

alts, com són el cas d'Espanya i d'Irlanda dins de la UE (Unió Europea). L'origen d'aquesta crisi 

mundial cal buscar-lo en la caiguda a mitjans de 2007 de les "hipoteques brossa" als Estats Units 

(crèdits hipotecaris "subprime" o d'alt risc perquè es van concedir a persones d'alt risc sense cap 

control), que ha desembocat en una crisi global intensa i duradora el potencial, s'ha vist amplificat 

per la desacceleració de l'economia mundial, i que als Estats Units ja era ben palesa al llarg de 2007. 

De fet la tensió financera i la desacceleració de la seva economia ja es venien retroalimentat durant 

tot el període del 2005 al 2007. 

Paradoxalment un dels factors que han afavorit l'esclat d'aquesta crisi es localitza en l'excés de 

liquiditat monetària que hi havia en el sistema degut a la baixada en l'estalvi de les famílies en països 

com Estats Units, el Regne Unit o Espanya, pels baixos tipus d'interès que hi havia, per la qual cosa 

les famílies preferien col·locar els seus estalvis en habitatges o col·locar-los en actius d'inversió, 

abans que posar-los en el banc on els rendiments no compensaven tenir-los dipositats. Als Estats 

Units i el Regne Unit la taxa d'estalvi de les famílies va arribar a estar gairebé a zero. A Espanya va 

descendir per sota del 5% (de la renda disponible) des del 10% que estava en 2006. La gent preferia 

consumir davant un futur optimista que contemplaven. 

Per què tot això va canviar de sobte?. Per tal d'entendre millor com es va iniciar aquesta crisi i com 

s'ha expandit a tot el món, anem a veure a continuació una síntesi del procés, per tal que tots ho 

entenguem de manera fàcil i de no estendre'ns aquí en majors explicacions sobre el funcionament de 

l'economia mundial. 

 

CRONOLOGIA DE LA CRISI:  

 
Previs a la crisi: 

Anys 2004-2005 Fort debilitament de l'economia dels Estats Units. Dèficit comercial creixent i 

pèrdua del valor de dòlar en els mercats internacionals. Increment dels preus 

energètics internament, i pujada dels tipus d'interès que estaven a l'1%. 

Any 2006 Dèficit comercial dels Estats Units fins a nivells històrics (500.000 milions de 

dòlars). Creixement de l'atur en l'economia nord-americana, un fenomen al qual 

no està acostumat el país. Increment del preu dels aliments i de les matèries 

primeres en el mercat mundial. Continua la depreciació del dòlar respecte a les 

altres divises en els mercats internacionals. Els tipus d'interès als Estats Units 

arriben al 5,5%. 
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 Preu del petroli Brent a inici 2006: 63 dòlars/barril. 

  Preu del petroli Brent al final de 2006: 54 dòlars/barril. 

  Inflació als Estats Units al final de 2006: 2,5% interanual. 

Esclat de la crisi: 

Any 2007 Fortes alces en els preus d'aliments bàsics (arròs, blat de moro, i altres productes 

alimentaris) en el mercat mundial creen seriosos problemes d'abastament a 

països més pobres dependents d'aquests per a la dieta de la seva població. 

Escalada dels preus del petroli. Continua creixent l'atur en l'economia nord-

americana. Accelerada depreciació de la moneda nord-americana. 

Agost 2007 Esclat de la crisi "subprime" als Estats Units. Fortes injeccions de liquiditat del BCE 

(banc central europeu) i de la FED (reserva federal dels Estats Units) al sistema 

financer. Se succeeixen repetides injeccions de liquiditat dels bancs centrals al 

sistema financer. 

Setembre 2007  Repunt de la inflació en tots els països com a conseqüència de l'alça continuada 

del preu del petroli. La FED promou una ràpida baixada dels tipus d'interès als 

Estats Units des del 5,5% fins a deixar-los en el 2% (ho va fer en 7 ocasions). 

 Octubre 2007  Intervenció sincronitzada dels bancs centrals dels països més importants del món 

per evitar l'enfonsament del sistema financer internacional arran de la crisi de les 

hipoteques "subprime". 

Novembre 2007  Crisi de les asseguradores "monoline" que avalaven en el mercat financer 

operacions de titulació de bons hipotecaris de les "subprime". La crisi comença a 

mostrar estralls en la solvència de la banca de tot el món. 

 Desembre 2007  Nova intervenció sincronitzada dels bancs centrals dels països més importants en 

el mercat financer. 

  Preu del petroli Brent a inici 2007: 54 dòlars/barril. 

  Preu del petroli Brent al final de 2007: 92 dòlars/barril.  

 Inflació als Estats Units al final de 2007: 4,1% interanual.  

 Inflació a Espanya al final de 2007: 4,2% interanual.  

Any 2008 

(1r. Semestre)  El preu del petroli continua la seva escalada en el mercat mundial arribant a 

assolir els 145 dòlars/barril. Crisi en el sector del transport mundial per 

l’encariment dels combustibles. La inflació supera nivells dels últims 10-15 anys a 
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tot occident. L'atur pren protagonisme en totes les economies desenvolupades. La 

inestabilitat financera internacional a partir d'aquí ha continuat posant de 

manifest l'existència de "temes" no tancats. Al març de 2008 es va produir un 

altre esdeveniment significatiu, la caiguda de Bear Stearns, un banc d'inversions 

que finalment va ser adquirit per JP Morgan al preu de 10 $ per acció quan 12 

mesos abans valia 133. 

  Preu del petroli Brent a inici 2008: 92 dòlars / barril.  

 Preu del petroli Brent al final jul. 2008: 124 dòlars / barril.  

 Inflació als Estats Units el Juliol de 2008: 5,6% interanual.  

 Inflació a Espanya el Juliol de 2008: 5,3% interanual. 

Any 2008  

(2n. Semestre) L'atur es dispara en tots els països accidentals com a conseqüència de la recessió 

en el consum i la frenada de la producció industrial. Les tensions en el sector 

financer que no han cessat durant tot el 2008 s’aguditzen a finals de setembre 

amb motiu de la publicació d'estats d'explotació de les entitats bancàries i 

d'inversió. El terratrèmol financer provoca la fallida d'entitats centenàries a la 

banca de negocis (Lehman Brothers, el setembre 2008) i fa trontollar a tot el 

sector. Les intervencions públiques als Estats Units i Europa aconsegueixen salvar 

de la fallida a nombroses entitats bancàries i altres són comprades a preus de 

saldo per altres bancs, els actius gaudeixen de millor solvència. 

 Setembre i octubre de 2008 quedaran per la història econòmica mundial com 

l'època de major intervencionisme públic en l'economia, potser per imperatiu de 

la situació. Sorgeix una aliança mundial (tots contra la crisi) a través de la 

coordinació dels Governs de tots els països desenvolupats per salvar el sector 

financer, amb enormes aportacions de liquiditat, amb l'objectiu que des d'aquí es 

pugui fer arribar ajuts a les empreses i a les economies domèstiques. 

  Els Governs de tot el món es veuen obligats a fer grans aportacions de liquiditat 

als seus sistemes financers que es complementaran amb mesures paral·leles per 

incentivar l'accés al crèdit, per tal que les empreses i les llars "tirin" d'aquests 

recursos i no es quedin aquí (a la banca), en una clara estratègia pull & push. 

  Les taxes d'inflació es moderen gràcies a la caiguda en els preus del petroli que 

baixen a l'octubre als 70-80 euros / barril. La inflació espanyola cau al 4,5% (la 

mitjana europea es situa en el 3,6%). 
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 Les reaccions dels mercats financers internacionals són erràtiques davant totes 

aquestes actuacions i notícies, demostrant que la por i la desconfiança s'han 

instal·lat en ells. 

El Fons Monetari Internacional ha d'anar en ajuda de Islàndia perquè el país es 

troba a la vora de la fallida per la fallida del sistema financer. Altres països com 

Hongria i alguna de les repúbliques bàltiques estan en situació similar.  

A mitjans de desembre sorgeix un nou terratrèmol financer que sacseja tot el 

sistema financer mundial, l'anomenat cas “Madoff", una estafa piramidal que s'ha 

gestat durant anys i que abasta tot el planeta. 

 
Ara mateix, en aquest precís moment el gener de 2009, no podem saber què més passarà en els 

propers mesos, ni tan sols en el curt termini. Però volem saber com s'ha originat tot això. Sapiguem 

que és la crisi de les "subprime" i perquè el sistema financer mundial ha estat a punt de fer fallida 

l'any 2007. 

La pujada dels preus del petroli i de les matèries primeres al llarg de 2006 i principis de 2007 estava 

provocant en l'economia nord-americana una forta crisi financera, ja que aquesta comptava amb una 

inflació molt alta i per controlar el problema de la Reserva Federal ( FED) va promoure una 

progressiva i ràpida pujada dels tipus d'interès des de l'1% que estava el 2004 fins al 5,5% que va 

arribar a mitjans de 2006, i que es van mantenir fins a meitat de 2007. Sense preveure-la, aquesta 

actuació va disparar el nombre de famílies amb baixos recursos, que es van veure incapaços de fer 

front al pagament de les seves hipoteques. Aquestes hipoteques "subprime", a més, havien estat 

col·locades en forma de bons d'alta rendibilitat per la banca nord-americana entre la banca mundial, 

sense un control exhaustiu de les entitats i de les quantitats que compraven. Al fallar les famílies en 

el pagament de les hipoteques el problema es va fer mundial, ja que es va produir un gran problema 

de liquiditat en els bancs dipositaris per fer front a l'amortització de tal volum de títols emesos, 

traslladant el problema de liquiditat a la vegada als bancs compradors dels títols, de tal manera que 

alguns bancs van haver de ser rescatats pels seus governs com va passar a Alemanya, a Gran 

Bretanya (Northern Rock que va acabar sent nacionalitzat) i als Estats Units (el Bear Stearns va ser 

venut a preu de saldo) davant l'alarmant situació sorgida. Entre agost i desembre de 2007 el BCE i la 

FED van haver de sortir en auxili del sistema financer injectant elevades quantitats de diners per que 

els bancs poguessin disposar de liquiditat. En la segona quinzena de setembre, la FED va baixar en 7 

ocasions els tipus d'interès als Estats Units des del 5,5% fins a deixar-los en el 2%. 

Com funcionava això en la pràctica?. Els lobby's financers d'Amèrica i Europa van dissenyar arran de 

la forta demanda immobiliària productes financers d'alta rendibilitat com a inversió i que es basaven 

en la seva col·locació com a crèdits hipotecaris a través de les xarxes d'oficines de banca de consum 

que és el gran canal vendes d'hipoteques. Inicialment es va anar als mercats hipotecaris secundaris 

on el perfil dels clients és d'alt risc i es van concedir hipoteques sense massa control del risc. 
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Aquests crèdits oferts per la banca i per altres agents del sector financer, després de ser acceptats 

pels clients eren venuts a altres grups financers, qui al seu torn els incorporaven juntament amb 

altres hipoteques en paquets de més volum, per vendre'l als posseïdors de grans capitals (fons 

internacionals, en especial hedge founds) com a refugi de rendibilitat a llarg termini. La gran 

rendibilitat d'aquestes operacions es basava en l'enorme capacitat de generar hipoteques que té la 

banca comercial i les xarxes comercials de les entitats secundàries del crèdit als EUA, i funcionava 

quan els tipus d'interès eren baixos (als EUA  estaven al 1%) la qual cosa facilitava que hi hagués alta 

demanda d'habitatges i els compradors precisaven finançament. 

Molta gent va retirar els seus estalvis dels fons i plans d'inversió que els aportaven baixa rendibilitat 

per comprar habitatges que era més rendible. Al massificar aquesta retirada de liquiditat dels bancs 

les entitats perdien liquiditat, i necessitaven recórrer al mercat interbancari per obtenir recursos per 

poder fer front a les necessitats d'altres clients que els ho demanaven. Així va començar a pujar el 

tipus d'interès interbancari la qual cosa es va traslladar al consumidor final, que va veure com les 

seves quotes de les hipoteques començaven a pujar fins que va arribar a un nivell en el qual moltes 

famílies van deixar d'atendre els pagaments d'aquestes per impossibilitat de fer front als imports, 

havent-se endeutat profundament per la compra dels seus habitatges. Recordem que els tipus 

d'interès als Estats Units va pujar des de l'1% fins el 5,5% en un curt període de temps per exigència 

de la situació del mercat financer.  

El Novembre de 2007 la rebaixa dels ràting de solvència de les entitats bancàries i asseguradores per 

part de Moody'sy Estàndard & Poor's, va arribar també a les entitats asseguradores que havien 

avalat les titulacions de les hipoteques. S'acabava de destapar la crisi de les asseguradores 

"monolines", especialitzades en cobrir els "préstecs escombraries" i les emissions de "bons 

escombraries" en el mercat hipotecari, amb la qual cosa la crisi financera mundial s’agreujava encara 

més. El sistema financer mundial va estar, des de Setembre a Novembre de 2007 com mai havia 

arribat a estar, a punt de la fallida. 

El desembre de 2007 i el gener de 2008 els bancs centrals dels Estats Units, Anglaterra, Canadà, 

Suïssa i el Japó van dur a terme accions concertades d'ajustament de saldos directes. 

Grans bancs occidentals han hagut de realitzar importants ampliacions de capital com a 

conseqüència d'aquesta crisi financera, per tal de guanyar liquiditat (Citibank, Barclays). Altres han 

recorregut a altres vies després de recollir en els seus balanços saldos milionaris en actius totalment 

depreciats (Citigroup, Société Génerale). 

La banca espanyola que havia sortit pràcticament indemne de tota aquesta situació (subprime), no 

ha pogut quedar en canvi al marge dels perjudicis de la crisi una vegada que la crisi s'ha estès a la 

resta de l'economia, veient-se afectada per l'excessiva exposició durant 14 anys al creixement del 

sector de la construcció i l'immobiliari, que després de la seva caiguda veuen com els actius que 

avalaven els seus crèdits es desvaloritzen gradualment per la reducció de la demanda d'habitatge, 

provocant una minva de valor en els seus balanços comptables. 
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La banca mundial ha de tirar endavant en un entorn de caiguda del consum i de baix creixement 

econòmic, però sobretot dins d'un marc de desconfiança on les entitats no s'atreveixen a prestar 

diners entre elles perquè no es refien de quin pot ser el grau en que la crisi pot haver afectat el 

patrimoni de l'altra entitat, i aquesta és una de les raons principals de l'escassetat de liquiditat, que 

el diner no circula d'unes entitats a altres. I fins que no es faci visible tota la situació patrimonial de la 

banca a través dels seus balanços i resultats anuals aquesta situació no revertirà. D'altra banda les 

successives "cuades” del sistema financer mundial contribueixen a que les poques notícies positives 

que es publiquen serveixin d'estímul a les economies. 

Ningú ha estat capaç encara d'oferir una estimació de quin ha estat el cost total de la crisi financera 

com a conseqüència de les "subprime". Alguns càlculs d'analistes financers han estimat 

posteriorment que el volum dels bons posats en circulació fins el 2007 a través d'aquesta pràctica de 

titulació dels crèdits per part dels grans bancs mundials ascendia a una xifra entre 2,5 i 3 bilions de 

dòlars (bilions com els europeus). No obstant això estimacions més recents del Fons Monetari 

Internacional (FMI) a l'octubre de 2008 estimen que la pèrdua del conjunt d'actius d'inversió nord-

americans com a conseqüència de la crisi financera es poden xifrar al voltant d'1 trilió de dòlars 

americans, dels que només una part (50.000 milions) es poden atribuir a les hipoteques subprime... 

  

Quan sortirem d’aquesta crisi?. 

Els analistes econòmics i els organismes internacionals coincideixen en que aquesta és una crisi 

global i que té conseqüències globals. És possiblement la crisi més complexa que s'ha produït des de 

1929 i té dos fronts superposats: Un financer que ha estat l'inductor, i un altre econòmic que s'ha 

produït com a conseqüència de l'anterior i que ha pres entitat pròpia. Tanmateix existeix la convicció 

que fins a finals de 2009 com a mínim no veurem si la crisi ha fet sòl o no, motiu pel qual encara 

trigarem entre 12 i 24 mesos més per poder veure els primers símptomes de recuperació. Tot això és 

conseqüència d'un panorama financer internacional incert, que unit a un escenari econòmic mundial 

en que  l'abast continua sent imprevist, augmenten la probabilitat que el cicle baixista de l'economia 

mundial es prolongui per almenys fins al final de 2010. De fet i fins a la data, tots els auguris i males 

prediccions que s'han fet sobre els perills d'aquesta crisi i l'abast de la mateixa, han estat assolits i 

sobrepassats. Per tant és difícil predir quan es donaran les condicions perquè l'economia global pugui 

iniciar la seva recuperació. El que sí és cert és que si la crisi econòmica es perllonga per llarg temps i 

de manera descontrolada, podria aparèixer un tercer front actiu en la mateixa: el d'una crisi social.  

Les raons que formulen els analistes per parlar d'aquest calendari per a la sortida d'aquesta crisi són 

diverses. En primer lloc, perquè el 2009 ja ha demostrat el seu inici que és un exercici en el qual 

l'economia encara es continuarà ajustant, és a dir que encara estem en una fase de destrucció de 

recursos (ocupació, producció, despesa, etc.) fins que la oferta i la demanda del mercat trobin un 

equilibri. Mentrestant seguim veient com continua creixent l'atur, com el consum no es reactiva sinó 

tot el contrari el que està creixent és la taxa d'estalvi de les llars i famílies, com en nombrosos sectors 
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sobretot de béns duradors els estocs es comencen a acumular (automòbils, electrodomèstics, 

electrònica de consum, vestir, etc.). 

Una segona raó és que l'economia nord-americana no mostra símptomes de recuperació encara i no 

hi ha previsions per a que puguin donar-se les condicions fins almenys a finals de 2009. Per tant 

caldrà estar pendents de la seva evolució durant el 3r. i 4t trimestres d'enguany. L'economia nord-

americana concentra el major volum de recursos mundials o si més no concentra el poder de decisió 

sobre ells per a la seva utilització amb finalitats expansives en activitats empresarials. Això és 

conseqüència de les diverses dècades d'expansió mundial de la seva economia gràcies a les altes 

taxes de productivitat i d'innovació tecnològica que han produït les empreses d'aquell país. Els 

analistes internacionals relacionen la reactivació de l'economia nord-americana amb les altres 

economies de la resta del món, com l'europea i sobre la que estableixen un termini de 6 mesos 

perquè pugui iniciar-se la reactivació després de l'arrencada de nou de la nord-americana. És a dir, 

que es produirà un efecte d’arrossegament a través d'efectes induïts (reactivació de la demanda, 

arribada de noves inversions, activació dels fluxos de capitals financers, etc.). 

Però sobre aquest efecte d’arrossegament adverteixen, que els països que no actuïn internament 

aplicant mesures estructurals per tal d'enfortir el potencial de les seves economies, difícilment 

estaran en condicions de seguir les oportunitats que arribaran a través d'aquest efecte 

arrossegament de l'economia nord-americana, i potser que puguin començar a arribar també des 

d'altres potències econòmiques en creixement (com la Xina, l’Índia, Japó o Rússia). Si els recursos 

econòmics que la crisi destrueix no es tornen a reubicar dins del panorama econòmic de cada país, el 

que passarà és que aquesta economia es quedarà endarrerida al comptar amb uns recursos obsolets, 

amb uns índexs de productivitat molt baixos, i serà poc atractiva per atraure inversions de capital 

extern. Aquest pot ser el cas de l'economia espanyola, on encara no s'han proposat cap pla de 

mesures per actuar en profunditat en el seu sistema productiu, per reordenar i per reactivar, i els 

que s'han formulat es basen sobretot en la despesa pública, però enfocat aquest cap a la cobertura 

de necessitats socials i no productives, quan el propi ministre d'economia Sr. Pedro Solbes, sap i 

reconeix, que la nostra economia no és capaç de generar ocupació suficient per contrarestar els llocs 

que es destrueixen, mentre no estiguem creixent a taxes com a mínim del 2,5% del PIB o del 3%.  

Segons avança el temps, la crisi va multiplicant els seus efectes i altres factors han anat prenent 

protagonisme en la nostra economia com són l'escassetat de crèdit bancari, l'atur i el fre en el 

consum, complicant un escenari des d'on poder iniciar una recuperació. Els experts mundials 

advoquen perquè la sortida a aquesta crisi arribi a través d'actuacions globals, a través del consens i 

la coordinació dels agents econòmics, juntament amb altres mesures estructurals que aportin 

dinamisme al sistema econòmic de cada país, a través de la reordenació dels recursos productius, i 

un control de la despesa pública que aporti major eficàcia a l'economia i a la vegada que controli el 

dèficit pressupostari, que en el cas d'Espanya pot créixer de manera alarmant no només superant el 

3% del PIB (el 3% correspon al marge permès per la UE per mantenir l'objectiu del "pacte d'estabilitat 

pressupostària") sinó que podria arribar fins al 6% a finals de 2009 (un 1% del PIB espanyol = a 9.500 

milions d'euros aproximadament). 
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Els aspectes prioritaris que hauran de combatre els agents econòmics estan donats:  

a) Combatre l'atur, mitjançant la flexibilitat laboral i el control dels costos salarials (els 

quals haurien de basar-se en la productivitat i no en l'increment de l'IPC), promovent 

pactes amb sindicats i agents socials que impedeixin que aquests creixin per sobre del 

IPC. Afavorir el reciclatge ràpid dels aturats que no podran ser reubicats pel mateix 

sector on treballaven (cas del sector de la construcció) i incentivar a les empreses per la 

contractació de persones que estan a l'atur. 

b) Facilitar liquiditat al sistema de manera que aquesta arribi a les empreses i famílies per 

reactivar el consum intern de l'economia, i que així es reactivi el circuit productiu de 

l'industrial, el que al seu torn també tindrà un impuls positiu sobre l'ocupació .  

c) L'aplicació de mesures estructurals per dinamitzar l'economia, començant per millorar la 

productivitat empresarial per fomentar la inversió i l'ocupació mitjançant incentius a les 

empreses en les cotitzacions i la fiscalitat sobre els beneficis empresarials. Una altra 

mesura és la posada en marxa de plans de millora i ampliació de les infraestructures 

viàries, que a més dels efectes dinamitzadors per a les comunicacions també resulten 

ser generadors d'ocupació.  

d) Instaurar un control de la despesa pública no productiu per sobre dels nivells necessaris 

per atendre les necessitats socials de la nostra societat, especialment en matèria de 

salut, educació, atenció a la gent gran i aquells que estan a l'atur o els han caducat les 

ajudes que percebien per aquest capítol. 

Les recomanacions que fan les institucions i organismes internacionals als governs i agents socials de 

cada país són les d'aplicar amb rapidesa mesures estructurals directes que permetin agilitzar 

l'activitat econòmica (flexibilitzar l'ocupació, reduir les càrregues empresarials, facilitar la inversió, 

millorar la productivitat a través de la reorganització interna, etc.), juntament amb l'aplicació de 

polítiques austeres de la despesa pública com a mesura per evitar l'increment del dèficit, i prioritzar 

la lluita contra la inflació per evitar un repunt dels costos. 

Això unit a iniciatives globals que contribueixin a donar estabilitat als mercats financers mundials, 

haurien de propiciar condicions favorables per a la reactivació de l'economia. 
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Com està afectant a l’economia espanyola i a la catalana?. 

En el cas d'Espanya aquesta crisi no es va iniciar com a conseqüència directa de l'esclat de la crisi 

"subprime" sinó per l'esgotament del model de creixement econòmic que es venia recolzant al sector 

constructor des de feia 14 anys i que ja  mostrava signes de fatiga . Però el que podia haver estat una 

desacceleració de l'activitat d'aquest sector, lenta i controlada, s'ha convertit en un veritable 

problema per a la nostra economia al afegir-s’hi la crisi financera mundial. Les successives pujades de 

l'euribor al llarg del 2006, el 2007 i el 2008 han anat encarint la compra de l'habitatge de manera 

important, i això unit a la crisi de liquiditat del sistema financer, han acabat asfixiant un sector on 

l'activitat estava suportada pel crèdit bancari de dins i de fora de les nostres fronteres (tant per a la 

compra d'habitatge, com per a la construcció d'aquestes), per la qual cosa ha patit un col·lapse en 

curt espai de temps. 
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L'economia espanyola ha passat en poc més d'un any de ser un dels motors d'Europa a convertir-se 

en una de les pitjors. Hi havia ocupació, els consumidors tenien confiança en l'economia i les 

empreses obtenien beneficis. A començaments de 2007 Espanya creava un de cada tres nous llocs de 

treball que es creaven a Europa (gairebé un terç dels que s'han creat, a Catalunya) el que provocava 

l'arribada de grans fluxos d'immigrants de tot el món atrets per l'expectativa de trobar aquí una bona 

feina.  

El detonant de la crisi a Espanya ha estat el sector de la construcció, influït per la situació financera 

internacional, el qual ha arrossegat en "tromba" a la resta de l'economia, inclòs el sector de la banca, 

per les implicacions de la seva activitat sobre molts dels sectors de la indústria i dels serveis. Heus 

aquí tres aspectes que il·lustren el canvi tan dràstic que s'ha produït en la nostra economia en tan 

curt període de temps:  

-  El creixement de l'economia espanyola que el juliol del 2007 creixia al ritme del 3,9% 

(l'economia catalana ho feia al 3,6%), un any després creixia al 1,8% (el PIB de Catalunya a l'1, 

5%), la taxa més baixa des de l'inici de 1996, i que al final de 2008 es va situar en el 0,6% (el 

0,4% en el cas de l'economia de Catalunya), confirmant una clara recessió de l' economia 
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després de dos trimestres amb taxes de creixement negatives respecte a l'anterior.  

La previsió per al 2009 és que la nostra economia creixerà amb taxes properes a 0 o potser 

en negatiu (en taxa interanual). El consens dels analistes diu que és molt difícil que 

l'economia espanyola creï ocupació amb taxes de creixement inferiors al 2,5%, i això no es 

preveu que passi almenys fins al 2011. 
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-  El 2008 l'atur a Espanya va créixer a major ritme que en cap altre país de la UE. Des de juliol 

de 2007 a juliol 2008 l'economia no només va donar la volta sinó que l'atur es va incrementar 

en 620.000 persones, passant del 8,05% al 10,44% de la població activa, convertint-la en la 

taxa més alta de tota la UE. La xifra de treballadors aturats ha passat en aquest període de 

1.840.000 a 2.460.000, i es va incrementar al tancament del 2008 fins als 3.128.900, la qual 

cosa representa el 13,9% de la població activa, que el mes de desembre era de 23,1 milions 

de persones. En el cas de l'economia catalana la taxa d'atur al tancament de 2008 

s'incrementa fins al 11,8% amb un total de 455.800 persones desocupades. Tot això significa 

una gran pèrdua de capital productiu, a més d'un creixement extraordinari de la despesa 

social de l'Estat, però sobretot té un efecte negatiu sobre el sentiment dels consumidors que 

retallen les seves despeses quotidianes, generant d'aquesta manera un "efecte de tornada" 

sobre la producció de l'economia que seguirà baixant. 

Tanmateix el problema de l'atur no acaba aquí. Els serveis d'estudis de nombroses 

institucions com el BBVA i Caixa Catalunya, i fins i tot l'Institut d'Estudis Fiscals, anticipaven 

després de les dades del 1er.semestre de 2008 que la nostra economia assolirà una taxa 

d'atur del 14 o el 15 per cent de la població activa. Aquestes entitats preveuen ara que l'atur 

es podria situar al voltant del 16 per cent en 2009 i pujar fins al 18% el 2010 (és a dir més de 

4 milions de persones en atur, calculada sobre la població activa actual, una xifra tremenda i 

no vista des de fa molts anys al nostre país i que no podem permetre'ns). L'atur té una altra 

dimensió social, i és que si es perllonga en el temps l'activació de l'ocupació, aquesta massa 

de treballadors en atur veuran que els hi caduquen els seus drets d'ingressos per atur i en 

aquell moment la nostra economia tindrà un problema social afegit. 
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-  La inflació que ens empobreix a tots, ja que amb els mateixos diners podem comprar menys 

coses per l'encariment dels preus, és un altre problema de la nostra economia. Aquesta ha 

passat en el mateix període (de juliol 2007 a juliol 2008) del 2,2% al 5,3%, la taxa més alta 

dels últims 14 anys, i encara que aquesta s'ha moderat en el 2n semestre de 2008 de manera 

increïble fins a situar-se en el 1,5% el desembre de 2008 (la dada avançada pel gener de 2009 

la situa en el 0,8%, el nivell més baix dels darrers 40 anys) a causa en gran part de la caiguda 

en el preu del petroli, en gran part també durant els darrers mesos de 2008 al fre en el 

consum de les famílies i empreses, la inflació continua sent un risc que no ha desaparegut. De 

fet els analistes adverteixen d'un petroli al voltant dels 70 dòlars / barril en el moment que es 

reactivi la recuperació econòmica. Però si aquesta situació es retarda i els preus continuen 

baixos per un nivell baix també del consum, el risc d'entrar en deflació en alguns països com 

Espanya és alt i portaria problemes greus per al nostre model econòmic. 
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 La deflació es produeix quan en l'economia hi ha més oferta de béns i serveis que demanda i 

els proveïdors han de baixar preus per vendre els seus productes per tal de no crear estocs o 

bé d'eliminar-los, i en conseqüència l'IPC pot créixer amb taxes negatives. Per reconèixer que 

s'ha produït una deflació s’ha de prolongar aquesta situació almenys dos trimestres 

successius. 

Al tancament del primer semestre de 2008 els indicadors econòmics mostren que l'economia 

espanyola ha entrat en recessió tècnica. Així ho afirma el propi Banc d'Espanya. Aquesta situació és 

molt inquietant per a la nostra economia donada l'alta taxa de dependència de l'exterior que té la 

nostra indústria en general, i especialment en matèria energètica i de matèries primeres. En el cas de 

l'economia catalana aquesta situació és preocupant perquè representa un 20% del PIB espanyol, i a 

més pel pes de les exportacions de la indústria en la seva economia (automòbils, maquinària, 

química, moble, turisme, vins, etc). D'aquí que una crisi prolongada sense aplicació de mesures 

estructurals que permetin reorganitzar des de dins la deteriorada situació productiva i laboral del 

nostre model econòmic només portarà un major impacte sobre el creixement de la xifra de 

desocupats, perquè ni la producció, ni la inversió privada es reactivaran tota vegada que la contracció 

del consum intern no trobarà estímuls per animar-se. 

 

 

Per què s’ha contret tan dràsticament el creixement de la nostra 
economia en tan curt període de temps?. 
 

El PIB d'un país no és un instrument d'actuació ni d'intervenció. És un indicador estadístic que recull 

els saldos globals de la producció que està generant la seva economia, i aquesta crisi ha tocat de ple 

els pilars en que es recolza el creixement d'aquesta. 

El PIB espanyol fins ara s'ha sustentat tradicionalment en quatre grans pilars d'activitat productiva  

l'aportació de la qual al conjunt de l'economia nacional són molt importants. Tanmateix el 

comportament desfavorable que aquests estan tenint en els darrers trimestres dins de l'economia 

genera una repercussió molt negativa en el PIB. Aquests pilars són:  

� El sector de la construcció. 

� El consum final de les llars. 

�  La inversió en béns d'equip.  

�  El sector exterior. 
 

1r.-  El sector immobiliari era el primer pilar de l'economia espanyola. La inversió en habitatge 

significava fa un any a la nostra economia l'equivalent al 9% del PIB, i si considerem tota l'activitat 

constructora, aquest percentatge era del 14%. La construcció també significava el 9% de l'ocupació. 
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Els baixos tipus d'interès assolits en anys precedents i la major demanda propiciada pels immigrants, 

així com de segones residències d'europeus a la costa, han afavorit una època daurada per a 

l'economia espanyola en la qual es va arribar a construir a un ritme de 750.000 habitatges anuals, 

trajectòria que s'ha trencat a partir de 2007 deixant un estoc d'1 milió d'habitatges per vendre que 

no tenen comprador, alhora que a mitjans de 2008 la caiguda de visats d'obra arrossegaven una 

caiguda del 50% i la concessió de préstecs hipotecaris d'un 42%, respecte a 12 mesos abans. A finals 

del 2008 els visats d'obra nova cauen al voltant d'un 70% i la signatura d'hipoteques manté un 

retrocés del 40-41% respecte al nivell de 2007. La demanda d'habitatges que fins a l'inici de 2007 es 

venia absorbint al nivell de 550.000 habitatges anuals ara el 2008 tot just supera les 200.000, i a 

finals de 2008 es calcula que encara queden en estoc 600.000 d'aquells habitatges per vendre, per la 

qual cosa els experts preveuen un termini de 2 o 3 anys, és a dir fins a 2011, perquè el mercat es 

pugui reequilibrar una altra vegada entre l'oferta i la demanda. Les primeres conseqüències són 

dramàtiques: 620.000 llocs de treball perduts des de l'inici de la crisi i la desaparició d'un bon nombre 

de petites empreses i autònoms que treballaven per a aquest sector, sense oblidar que la caiguda del 

sector immobiliari ha deixat efecte en la banca espanyola com a conseqüència d'una valoració a la 

baixa dels actius immobiliaris aportats com a garantia dels préstecs aconseguits per prosseguir la 

seva activitat constructora.  

L'economia espanyola tenia l'esperança que seria la indústria el sector que prendria el relleu del de la 

construcció en el PIB, una vegada que aquest iniciés la desacceleració de la seva activitat com a 

evolució pròpia del seu cicle productiu. La indústria és el segon sector productiu en importància per 

aportació al PIB. No obstant això, els efectes de la crisi econòmica sobre aquest a partir del 2n 

semestre del 2008, especialment focalitzats en l'atur i en la manca de crèdit per a inversió,  han 

provocat una gran recessió en el consum privat de les llars i de les empreses i ha impactat sobre 

aquest sector fins gairebé la paralització de l'activitat productiva. En l'anterior crisi de 1992-1993 la 

caiguda en la indústria va ser del 4%, però al final de 2008 la caiguda d'aquest sector és del 15,1% ... 

L'impacte de la caiguda de la indústria en l'economia catalana és més important a causa del pes 

d'aquest sector en la seva composició. No obstant això l'economia catalana ha obtingut una 

compensació pel comportament del seu mercat exterior que encara el 2008 ha aconseguit mantenir-

se en positiu, i això ha estat possible a alguns països del centre i sud Amèrica així com a alguns 

d'Àfrica i Orient Mitjà que han mantingut un flux de comandes. 

Al tancament de 2008 la matriculació d'automòbils nous ha caigut un 46% (i es genera un estoc de 

200.000 vehicles fabricats sense vendre), la de vehicles de càrrega un 62%, la venda 

d'electrodomèstics ha caigut un 34%, sempre respecte al 2007, i sense comptar la caiguda del mercat 

de l'habitatge. I així el consum s'ha anat desaccelerat fins la quasi paralització de l'activitat 

productiva.  

2n.-  El segon pilar de la nostra economia és el consum privat, de les famílies i empreses, el qual està 

seguint una pauta d'ajustament a la baixa en la seva aportació al PIB que ha caigut contínuament al 

llarg de 2008 des del 3,4% de mitjana el 2007. Així en el primer trimestre de 2008 va baixar al 1,8%, 

en el segon trimestre va ser d'un 1,1% i en el tercer, última dada disponible per ara va caure fins al 



 

Quaderns de Gestió de la Premsa Comarcal 

 
 
 
 

 
 

25 
 

0,1%. En aquest capítol, el nivell de la inflació i la por de l'atur estan acusant aquest efecte de 

frenada en el consum de les famílies, la qual cosa és força patent si observem l'enquesta mensual de 

l'ICO (Institut de Crèdit Oficial) sobre el nivell de confiança del consumidor a Espanya (ICC-ICO 

Indicador de Confiança del Consumidor), indicador que després de situar-se en 93,4 punts (sobre un 

màxim de 100 que és el nivell excel·lent) el juny de 2007, va baixar en picat el desembre d'aquell 

mateix any fins als 74,9 punts i tanca el 2008 al nivell dels 49,3 punts. La raó d'aquesta caiguda està 

en el debilitament del mercat laboral i l'ICO adverteix que la caiguda en la confiança del consumidor 

és un signe que pot anticipar una important moderació en el consum privat. 
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La caiguda de les vendes en els petits comerços al menor al final de 2008 se situa un 7,8% respecte al 

2007, i això és una expectativa molt dolenta doncs desembre és generalment un mes en què la gent 

eleva el seu nivell de despesa, la qual cosa prova quin és el comportament del consum de les llars en 

aquests moments, que prefereixen estalviar a consumir davant l'incertesa del panorama econòmic. 

En les petites cadenes de distribució urbanes, la caiguda de les seves vendes al final de 2008 ha estat 

del 9% i en les grans superfícies el descens de les vendes va ser del 5,8%. Encara que els descensos de 

l'Euribor en els últims mesos permetin a les famílies que paguen hipoteques disposar d'uns euros 

addicionals per gastar, és clar que s'ha perdut tot estímul a la despesa en consum. El mes de 

novembre de 2008, abans de finalitzar l'any, més de 80.000 establiments comercials havien tancat a 

Espanya i 330.000 autònoms havien cessat en la seva activitat. 

Els efectes més durs d'aquesta crisi estan per arribar i els veurem segurament aquest any 2009 en 

una frenada del consum tant de llars com d'empreses, les conseqüències seran molt greus ja que es 

poden mantenir fins 2010. Això és degut a que la nostra economia està encara en fase d'ajustament i 

per tant de destrucció d'activitat. Els sectors que més contracció estan tenint no troben alternativa 

per els seus excedents d'ocupació, i això no genera sortides. 

La morositat a la banca el 2008 ha repuntat com a conseqüència de la crisi econòmica situant-se i 

supera el 3% del total dels saldos de cobraments de la banca, des del 0,8% que representava el 

desembre de 2007. És una altra dada que il·lustra l'evolució dels efectes de la crisi, com també ho és 
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el nombre de concursos de creditors publicat a Espanya durant 2008 que han crescut un 182% 

respecte a 2007, amb un total de 2.864 expedients davant els 1.015 de l' any anterior. Es dóna la 

circumstància que 417 famílies físiques s'han acollit a aquest sistema per insolvència davant els seus 

compromisos de pagaments, davant de les 118 que ho van fer el 2007. La resta, 2.447 han estat 

empreses. Més de la meitat d'aquests concursos han estat publicats en el període de setembre a 

desembre, el 38% del total dels expedients d'empreses corresponen al sector immobiliari i al de la 

construcció. 

3r.- La inversió en béns d'equipament és el tercer pilar de l'economia espanyola. La producció 

industrial ha estat pràcticament en caiguda lliure al llarg de tot 2008 amb caigudes importants del 

5,8% el maig, del 9,2% el juny i del 4,4% el juliol (sempre respecte al mateix mes de l'any anterior ). 

Els factors que han arrossegat a la producció industrial d'aquesta manera són la caiguda del comerç, 

la crisi de la construcció i l'encariment de les matèries primeres, i la contracció del consum que ha 

repercutit en la indústria frenant la producció. Aquesta és una trista trajectòria per a un sector que 

havia de rellevar a la construcció en quant a protagonisme dins del PIB. 

El mes més dur pel sector ha estat el de novembre en què s'ha produït una caiguda de la facturació 

del 21,5% i una entrada de comandes del 20% menys que el 2007 (dades de l'INE-Institut Nacional 

d'Estadística) . Entre gener i novembre la facturació global del sector ha caigut un 1,2% respecte al 

mateix període de 2007 

La caiguda més forta en la producció ha estat en els béns duradors (-12,6% respecte a un any abans), 

els béns d'equipament (-4,1%) i els béns d'intermedis (-5,4%). 

4t.-  El sector exterior ha estat tradicionalment un sector important en la nostra economia a causa de 

la nostra dependència de l'exterior. Al final de 2007 la balança entre importacions i exportacions es 

mostrava equilibrada i mostrava un lleuger saldo positiu. Durant els 11 primers mesos de 2008 les 

exportacions de l'economia espanyola han tingut un bon comportament amb un creixement del 4,6% 

sobre el mateix període de 2007 mentre que les importacions es van incrementar a una taxa més 

reduïda del 2,25%, fruit de l'aturada en el consum interior. En el cas de l'economia catalana 

l'economia té un índex d'internacionalització important, durant el mateix període les exportacions 

van créixer a un ritme del 0,62%, quatre punts per sota de l'economia espanyola, mentre que el flux 

d'importacions es va reduir en un -2,39. 

Exportacions % Importacions % Saldo

T. Espanya 175.042,10 4,60 262.179,30 2,25 -87.137,20

Catalunya 46.687,31 0,62 71.016,13 -2,39 -24.328,80

Dades: Icex (en milions d'euros).  

D'aquest la Balança Comercial espanyola acumulava a novembre de 2008 un saldo negatiu de 87.137 

milions d'euros, fruit del saldo entre el que la nostra economia ha de percebre de l'exterior i el que 

devem a d’altres països, i que representa en aquella data un endeutament exterior equivalent al 

9,7% del PIB. 
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Quines són les prioritats  
de la nostra economia per superar aquesta situació?. 
 
Si volem veure la nostra economia sortir d'aquesta crisi hem d'atendre i veure com es van 

solucionant aquells paràmetres que contribueixen a dinamitzar la seva activitat mitjançant efectes 

induïts, és a dir, a través d'efectes que funcionen en cadena i acaben movent tots els recursos. Amb 

el moviment es desplaça el cotxe, i la gent, i l'economia. La complexitat d'aquesta crisi requereix 

coordinació a nivell mundial dels governs nacionals i de les institucions, al temps d'aplicar en 

l'economia interna programes d'actuació amb mesures estructurals per tal de reordenar els recursos 

entre els sectors productius i evitar que aquests es quedin obsolets i improductius per haver estat 

danyats per la crisi. Vegem en el quadre següent on s'han de centrar les actuacions per sortir 

d'aquesta crisi?. 

 

 

 

1r. Facilitar liquiditat a l'economia: 

 

 

 

2n. Combatre l'atur: 

 

 

 
 
 

3r. Activar/incentivar el consum 
 intern de llars i empreses: 

 

 

 

4t. Restablir la confiança en els 
mercats nacionals perquè torni el 
capital inversor: 

� Aportació de recursos a la banca per facilitar crèdit. 

� Pagament del deute i de les ajudes de les 

Administracions Públiques a proveïdors. 

� Rebaixant impostos i cotitzacions empresarials. 

� Aportacions directes a empreses per contractació 
d'aturats. 
 
 

� Formació en noves ocupacions per a aturats de la 
indústria i construcció.  

� Pla nacional de rehabilitació d'edificis i locals.  
� Pla nacional d'ampliació i millora d'infraestructures. 
� Pla nacional de cura i preservació de monts.  
� Incentius especials directes a empreses que inverteixin 

creant ocupació. 
 

� Plans renove per a automòbils, electrodomèstics, i 
equipament de la llar.  

� Plans renove per equips d'oficina i tecnologia. 
� Finançament al 0 % per inversions en tecnologia per a 

les empreses i autònoms.  
� Promoció consum productes alimentaris nacionals. 

 
 

� Coherència en els missatges.  
� Resultats de mesures aplicades.  
� Garantia de transparència en els mercats i 

independència dels reguladors.  
� Retalls a la fiscalitat dels beneficis (en Pimes sobretot). 
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2ª Part. 
  

 

L’impacte de la crisi en el 

sector de la premsa. 
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LA REPERCUSIÓ    
DE LA CRISI EN EL NEGOCI DE L’EDITOR. 

 

 

L’impacte de la crisi en els mitjans de comunicació. 

Al llarg de tot 2008 hem vist com la crisi també afecta els mitjans de comunicació, donada l'alta 

dependència de tot aquest sector dels ingressos de la publicitat, uns recursos que estan estretament 

relacionats amb el ritme d'activitat de l'economia i que l'any 2007 van superar els 16.100 milions 

d'euros, xifra que equival al 1,53 % del PIB espanyol. 

Segons dades de Infoadex referits al primer semestre de 2008 la inversió publicitària en mitjans 

convencionals va experimentar un retrocés del 6,5% respecte al mateix període de 2007, situant-se 

en un volum de 3.644,7 milions d'euros davant dels 3.898,5 milions de l' any anterior. En aquella data 

les previsions que es feien per cap d'any estimaven una caiguda entre el 9% i el 11% de la inversió 

publicitària. 

 
EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ PUBLICITÀRIA EN MITJANS CONVENCIONALS  

PERÍODE GENER/JUNY 

  Gen./Jun. Gen./Jun. Gen./Jun. Gen./Jun. Var. Gen./Jun. 

MITJANS 2005 2006 2007 2008 2008/2007 

            

TV 1.523,50 1.637,60 1.778,80 1.705,90 -4,10% 

DIARIS 830,5 869,1 961,3 805,8 -16,20% 

REVISTES 342,3 343,3 369,4 352,7 -4,50% 

RÀDIO 270,4 280,2 355,2 343,5 -3,30% 

EXTERIOR 222,9 220,8 238,5 231,1 -3,10% 

DOMINICALS 55,8 56,9 62 53,1 -14,30% 

INTERNET 50,3 64,2 86,2 110,6 28,30% 

CINEMA 19,7 20,3 19,5 11,1 -43,00% 

TV-C.TEMÀTIQUES 14,4 20,3 27,6 30,9 12,10% 

TOTALS: 3.329,80 3.512,70 3.898,50 3.644,70 -6,50% 

Dades: Infoadex (En milions d’euros).       

  

Els mitjans amb més retalls en aquest primer semestre (a part del cinema que acumulava una 

caiguda del 43%) eren precisament els mitjans escrits: Premsa diària (-16,2% que equival a 155 mill. 

d’euros), Revistes (-4, 5% que equival a 17 mill. d’euros) i els Suplements Dominicals (-14,3% que 

equival a 9 mill. d’euros). Internet, juntament amb els Canals Temàtics de TV, eren els únics mitjans 

3. 
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que incrementaven la inversió publicitària (+28,3% en el cas d'internet i +12,1% en el dels canals 

temàtics. 

L'estudi de la inversió publicitària per semestres ens mostra com des de 2007 la contenció de la 

inversió publicitària en els mitjans era visible i especialment en el sector de la premsa escrita. 

 

          

1.523,5
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1.688,2 1.705,9

1440,1
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342,3 332,3 343,3 344,8 369,4 352,4 352,7 368,7

50,3 49,9 64,2 101,6 86,2
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Dades: Índexs "i2p" e 
Infoadex . (En milions 
d'euros).  

EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ PUBLICITÀRIA PER PERÍODES SEMESTRALS

TV

Diaris

Revistes

Dominicals

TV Temàtiques

Internet

 

 

L'índex d'inversió publicitària "i2p" elaborat per Arce Media i Media Hotline ha avançat dades per al 

tancament de 2008 i assenyala una caiguda final de la inversió publicitària en mitjans convencionals 

del 13,9% respecte al mateix període del 2007 (aquest va créixer un 7,3% sobre 2006) situant la 

inversió en 6.647,6 milions d'euros, i mostrant un descens en la totalitat d'ells excepte internet (que 

creix un 17,2%) i on els diaris es duen la pitjor part, acumulant un retrocés del 20,9%, seguits de les 

revistes (-14,5%), de les cadenes de TV generalistes (-11,1%) i de la Ràdio (-8,1%). L'excepció és 

Internet i els canals temàtics de Tv. 

Les males notícies econòmiques que afecten la nostra economia (a tota l'economia mundial) 

juntament amb el clima d'inestabilitat creat per l'escalada de l'atur i l'escassetat del crèdit bancari, 

han provocat la caiguda de la inversió publicitària a causa de la recessió en l' consum que s'està 

produint, capgirant totes les previsions elaborades l'inici de l'exercici i que estima que el 2008 

aquesta superaria els 8.000 milions d'euros per al conjunt dels mitjans convencionals. El panell 

"Zenith Vigía" (que elabora Zenithmedia amb directius d'empreses i professionals del sector 

publicitari) una font que tenen credibilitat a l'hora d'elaborar previsions sobre les xifres d'inversió 

publicitària, establia al començament de l'últim trimestre una estimació per a la inversió publicitària 

al voltant dels 7.000 milions d'euros per al conjunt dels mitjans convencionals, la qual cosa coincideix 

amb les dades presentades ara per "i2p". 

Per al 2009 la previsió de “Zenith Vigía” és que la inversió publicitària caigui fins a 6.300 milions 

d’euros. La TV cauria un 9,5 % i els mitjans impresos serien els més perjudicats: els diaris de 

pagament – 16,9 %, els gratuïts -16,8 %, les revistes – 14,3 % i els dominicals – 17 %. 
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El mercat publicitari a començaments de 2009 s'està veient molt afectat per la paralització del 

consum que s'està produint, i que repercuteix directament frenant la producció de productes i 

serveis, especialment la producció industrial, que acusa la recessió en la demanda. A la pràctica 

desaparició del sector immobiliari entre els anunciants tradicionals en la premsa escrita, cal afegir la 

forta recessió que pateix el sector de l'automòbil, un altre sector molt important entre els anunciants 

d'aquests mitjans, així com el sector financer, el de l'electrodomèstic, l'equipament de la llar i el 

comerç en general, per exemple les rebaixes de començaments del 2009 estan sent les menys 

publicitades des de fa anys.  

Aquesta situació provoca un entorn de mercat molt canviant on es poden observar actuacions per 

part de les empreses de mitjans que a la llarga els poden aportar més perjudicis que beneficis. La 

situació és: 

>> Aquesta crisi està posant de manifest una cosa que es venia observant ja en els últims 

anys que és la pèrdua de terreny dels mitjans "convencionals" (TV, diaris, revistes, ràdio, 

cinema, publicitat exterior...) davant els mitjans "no convencionals" ja que aquests 

ofereixen a l'anunciant un accés més directe al públic objectiu al qual s'adreça, i més 

control sobre els resultats de la campanya. Els anunciants estan demanant als mitjans 

solucions més a la seva mida i més implicació dels mitjans en les seves estratègies de 

creixement, i ja no els valen espais per "posar anuncis"... Volen un servei més 

professional que els assessori en la seva estratègia de mercat i els ajudi a confirmar el 

retorn de la inversió. 

>>  S'observa un increment d'oferta publicitària dels mitjans (nous mitjans, nous canals de 

Tv, TDT, premsa gratuïta, Internet, etc) i de nous formats publicitaris on predomina la 

"paquetització" degut a la combinació de mitjans o de formats , que saturen l'anunciant. 

És molt evident l’increment de passis publicitaris a TV sent molt patent el cas dels canals 

de Ant3 (Ant3, Neox i Nova, que a més de l'increment de publicitat no respecten els talls 

mínims de 20 minuts entre blocs publicitaris). En el mitjà premsa és on menys visible és 

aquesta situació, tant a les capçaleres de grans grups com a les independents. 

>>  Es constata també un canvi en les actituds de contractació en l'anunciant, ja que ha 

d'analitzar un major nombre d'alternatives de mitjans i per altra banda, es troba en una 

posició favorable per reclamar rebaixes de tarifes i provocar guerres de preus, 

especialment en un moment en què cal treure la màxima utilitat a un pressupost 

publicitari molt retallat. 

>>  El fenomen d'Internet com canal de comunicació entre l’anunciant i el seu públic 

objectiu està guanyant la partida a la resta de mitjans i el motiu és que els lectors estan 

apostant cada dia més per aquest mitjà d'informació, la qual cosa ha provocat que molts 

anunciants, i cada vegada són més, també apostin per aquest mitjà. De fet és l'únic mitjà 

que creix en recursos publicitaris i ho fa amb taxes superiors al 50% durant els últims 4 

anys (en els primers 9 mesos de 2008 l'increment és del 19%). A més la penetració de la 
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tecnologia a les llars i empreses permet tenir una expectativa molt alta per a la 

comunicació comercial en els propers anys. A més té importants avantatges com a mitjà 

de comunicació davant la resta:  

� La seva major rapidesa de comunicació (immediatesa).  

�  És interactiu, permet interactuar amb el client o contacte.  

�  Ofereix facilitat en el seguiment (del rastre) de respostes i per tant de 
mesura d'eficàcia de la campanya.  

� És un mitjà molt flexible per programar, corregir i comunicar.  

� És ideal per segmentació del públic objectiu. 

� És més barat, tant per  la producció com per l'emissió de campanyes. 

 

EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ PUBLICITÀRIA MUNDIAL PER MITJANS 
(PREVISIÓ EN %) 

      

 2006 2007 2008 2009 2010 

TELEVISIÓ 37,5 37,4 37,5 37,3 37,0 

DIARIS 28,4 27,1 25,6 24,5 23,2 

REVISTES 12,5 12,1 11,7 11,4 11,1 

RADIO 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 

EXTERIOR 6,2 6,5 6,6 6,8 6,8 

CINEMA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

INTERNET 6,8 8,6 10,2 11,9 13,8 

Dades: ZenithOptimedia     

  
Assistim en definitiva a una situació de manca de confiança general per part dels anunciants, que 

estan veient com les seves xifres de vendes cauen en picat i apliquen retallades en els seus 

pressupostos publicitaris tractant d'ajustar els seus costos, la qual cosa repercuteix sobre els mitjans 

que s'enfronten a una manca d'expectativa sobre el seu futur tota vegada que veuen com els seus 

ingressos no paren de caure i ara han de lluitar contra una competència que no dubta a rebaixar 

preus per retenir als anunciants davant la multitud d'ofertes que aquests reben actualment. D'altra 

banda l'entorn polític, lluny de transmetre missatges encoratjadors sobre les dates en que la nostra 

economia deixarà de caure actua amb missatges canviants que contribueixen a incrementar la 

incertesa general ... Davant d'aquesta disjuntiva els editors i les empreses de mitjans (aquests 

negocis depenen totalment del ritme de l'economia) han començat a retallar els seus costos tractant 

d'equilibrar els seus balanços i salvar els seus negocis. Al llarg de 2008 hem assistit al tancament de 

publicacions (El Mundo d'Almeria, La Gaceta de Canàries i les revistes com “Tele indiscreta” i 

“Ragazza” (encara que aquesta última sembla que finalment tindrà comprador), venda de capçaleres 

a altres editors, tancament de cadenes de Tv (Localia), nombrosos expedients de regulació 

d'ocupació (ERO) que afecten pràcticament a totes les grans empreses de mitjans impresos del país, 
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tancament també d'edicions en paper per especialitzar-se en internet (“Segundamano”) i a la inversa 

també es cancel·len projectes en línia (ADN.es), els grans diaris gratuïts retallen tots ells entre el 20 i 

el 40 per cent de les seves plantilles, també redueixen les seves edicions a un 20%, i darrerament el 

diari "Metro" ha anunciat el seu tancament a Espanya, tot això com conseqüència del retall 

publicitari... L'Associació de la Premsa de Madrid calcula que el 2008 poden haver perdut la seva 

feina prop de 3.000 periodistes, i que l'any que comença fins i tot podria ser pitjor. 

És obvi que els comptes d'explotació de les empreses de mitjans es veuran molt penalitzades pel 

impacte de la crisi tant amb la reducció dels seus ingressos per la venda de publicitat com per 

caigudes en la venda d'exemplars. Per a La Vanguardia la publicitat va representar el 2006 el 64% 

dels seus ingressos i el 2007 un 63%; per a El Periódico de Catalunya el 2006 la publicitat va 

representar el 51% dels seus ingressos i el 2007 el 50% ... Per als diaris de la Premsa Comarcal i Local 

de Catalunya representa entre el 55% i el 65%, una mica més representa per als diaris locals (2) entre 

el 68% i el 70%, per a les publicacions setmanals entre el 45% i el 60% ... (les dades de premsa 

comarcal i local pertanyen a un estudi que està realitzant l'ACPC el qual està en curs, per tant són 

dades avançades provisionalment). 

D'altra banda els editors de premsa es trobaran el 2009 amb un sobrecost laboral (per ajust i 

reestructuració de les seves plantilles) així com amb l'increment d'altres costos, com els d'impremta, 

la distribució (encara que les baixades del petroli en els últims mesos suavitzarà l'increment 

d'aquests), els salaris (creixeran entre el 2,5% i el 4,5% a causa de la clàusula de revisió subjecta a 

l'IPC i l'efecte arrossegament sobre les cotitzacions, en comptes de vincular a la productivitat) , 

l'energia (la llum va créixer el 2008 un 13% i per al 2009 ho farà un altre 5%), els financers (només 

per refinançament creixeran entre un 2,5% i un 4,5%), etc. 

Davant d'aquesta situació les empreses de mitjans tenen tres opcions per a reaccionar: 

a) Incrementar els ingressos, a través de la publicitat i dels preus de venda. 

Créixer a través de la publicitat és un repte difícil de complir aquest any per als diaris, si 

no és mitjançant fórmules més imaginatives (patrocinis, col·laboracions, intercanvis i 

bescanvis, més descomptes per increment de insercions, reserva d'espai fix per períodes 

llargs, etc ) de col·laboració amb els anunciants o amb un segment d'aquests. Això és 

més fàcil si es tenen sistemes d'informació de la cartera de clients que ens permetin 

segmentar els anunciants i oferir un tipus d'assessorament més adequat a cada grup. A 

la premsa local (local i comarcal) la proximitat a l'anunciant és un factor de fidelitat que 

permetria un millor desenvolupament d'aquest mercat publicitari, però la premsa local i 

comarcal no ha sabut implantar models de gestió més adequats limitant-se a aplicar les 

mateixes tècniques de vendes que la premsa generalista per als seus. 

D'altra banda Incrementar el preu de venda de l'exemplar és una decisió que podem 

aplicar encara que no podem saber la reacció dels lectors que adquireixen l'exemplar en 

quioscos i llibreries. El cert és que els efectes de la crisi econòmica i les seves 
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conseqüències sobre la població poden repercutir sobre les vendes d'exemplars 

igualment sense tenir relació amb el nou preu de venda de l'exemplar. No obstant això 

és una incertesa saber quin serà l'efecte que aquesta mesura tindrà sobre els lectors que 

adquireixen els seus exemplars en quioscs i llibreries. En tot cas és una mesura que es 

pot aplicar si tenim constatat un grau de fidelitat de lectors per aquest canal de vendes. 

Alguns diaris com Expansión va pujar 0,10 euros el seu preu a l'inici de l'any sense que 

s'hagin ressentit les seves vendes per aquest motiu. 

La AEDE (Associació d'Editors de Diaris Espanyols) ofereix en el Llibre Blanc de la Premsa 

Diària 2009, dades sobre l'exercici 2008 on anticipa una caiguda dels ingressos 

d'explotació de les empreses editores de diaris del 8,11% sobre 2007, estimant una 

caiguda dels ingressos publicitaris del 16,1%, així com una caiguda del 1,89% dels 

ingressos per difusió. 

b) Reduir els costos d'explotació. Aquesta reducció ve a través de la retallada dels costos 

fixos principalment (amortització de llocs, externalització o subcontractació d'activitats i 

serveis, congelació de salaris, reducció d'hores passant a treballar en jornada intensiva - 

augmenta la productivitat i estalvia hores de consum elèctric - -), així com dels costos 

variables (retall a la paginació de les publicacions, retallada en les tirades, impressió de 

pàgines en negre, etc.), tot això a més d'un ajustament sever de les despeses ordinàries 

en compres, desplaçaments, dietes , etc. 

c) Desenvolupar fórmules que els permetin guanyar eficiència (externalitzar serveis, 

compartir processos de producció, incrementar l'audiència, sindicar activitats i 

continguts, invertir en tecnologia per simplificar processos de treball, etc). 

Els mitjans de comunicació s'han d'adaptar a la nova situació del mercat i preparar-se per un període 

de 24 mesos (2009 i 2010 com a mínim) de recessió en la inversió publicitària i de caigudes 

importants en les difusions (els editors de revistes especialitzades amb venda en quiosc i 

subscripcions estaven notant caigudes en la difusió del 7% al 12% abans de fi de 2008), on es van 

posar a prova els projectes empresarials de tot el sector de la comunicació. 

Tanmateix aquesta etapa serà bona per a aquelles empreses de la comunicació que siguin capaces 

de:  

� Mantenir equilibrada l'explotació del seu negoci. 

� Guanyar eficiència dels seus recursos sense noves despeses afegides. 

�  Adaptar el seu negoci per a la nova era de la premsa digital. 

�  I sobretot aprofitar la situació per enfortir les seves audiències. 

  

Aquestes empreses es trobaran en una posició més enfortida a la sortida de la crisi i podran competir 

amb avantatge en el mercat, mentre la resta s'estructuren per a la nova etapa. 



 

Quaderns de Gestió de la Premsa Comarcal 

 
 
 
 

 
 

37 
 

La crisi en el sector de la premsa d’informació:  
Aspectes crítics. 
 
El sector de la premsa d'informació general s'enfronta a una crisi més àmplia que la resta de mitjans 

ja que aquesta té dos fronts: Un és el de la crisi econòmica, i l'altre és el de la crisi del model de 

comunicació de la premsa en paper davant l'empenta del nou model de comunicació que sorgeix del 

canvi d'hàbits en els lectors i recolzat en els avenços de la tecnologia multimèdia i de l'accés a 

Internet, la qual cosa obliga els editors a adaptar els seus negocis.  

a) Un és el de la crisi econòmica, els efectes de la qual sobre el compte d'explotació dels 

editors del sector estan sent molt forts, produint desajustos en l'equilibri del seu negoci 

que posa en perill la supervivència del mateix. En pàgines anteriors hem recollit algunes 

de les conseqüències que aquesta crisi està tenint sobre l'ocupació, les vendes i la 

interrupció de nous projectes en el sector. Tot això és ben visible tant en la premsa 

gratuïta com en la premsa de pagament. 

b) L'altre front es refereix a la necessitat de un canvi en el negoci de l'editor, com a 

conseqüència del canvi de model de comunicació el qual ve imposat pels lectors (¡¡pels 

lectors!!) i impulsat per la penetració de la tecnologia multimèdia i especialment per la 

generalització de l'accés a internet a les empreses i a les llars, i que no és altra cosa que la 

constatació d'un canvi d'hàbits en la població que afecta (entre d’altres coses) a la manera 

d'accedir a la informació , les preferències de consum d'aquesta, així com de la utilització 

que poden fer d'ella. Un canvi que afecta molt directament al model informatiu actual 

basat en el suport paper i que suposa una amenaça directa per a aquest, ja que la crisi 

econòmica accelerarà el seu desenvolupament a la sortida de la mateixa. 

Aquest nou model de comunicació no té res a veure amb el model basat en la premsa en 

paper i sorgeix precisament del canvi d'hàbits en els lectors, les preferències per altres 

suports (tecnològics) i vénen determinades per una manera de satisfer les seves 

necessitats informatives tenint a la seva disposició majors opcions que les que ofereix el 

suport paper. Ni el suport informatiu té res a veure amb el model en paper, ni el 

desenvolupament dels continguts, ni la distribució al lector, ni l'accés d'aquest a la 

informació, ni les relacions entre editor i lector, ni els formats publicitaris, ... res no és 

igual per la qual cosa no hem de parlar d'evolució del paper a la pantalla, sinó d'un model 

de negoci, que no té marxa enrere, i on l'editor pot trobar grans oportunitats de 

creixement. 

En el cas de la premsa de pagament també s'ha discutit sobre l'amenaça de la premsa gratuïta, que 

podria posar en crisi el model de la premsa de pagament. La premsa gratuïta no és una amenaça per 

a la premsa de pagament. Totes dues caminen juntes en el mercat de la comunicació i tenen els seus 

perfils de negoci ben definits. Al contrari del que s'ha discutit, la premsa gratuïta contribueix al 
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desenvolupament del mercat fomentant l'hàbit de lectura de la premsa d'informació (en tots els 

àmbits territorials) i augmentant la cultura d'anunciar-se entre les empreses, professionals i 

particulars que necessiten comunicar-se amb el mercat. És la premsa de pagament la que no ha 

analitzat en la manera adequada aquesta situació, i no ha sabut reorientar les seves estratègies per 

créixer aprofitant aquest major desenvolupament i maduresa del mercat (de lectors i d'anunciants). 

Existeix una oportunitat clara de creixement per a tots dos models (de pagament i gratuït), i cadascú 

ha de convèncer al mercat (als lectors i als anunciants) de quin és el valor afegit que aporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No allargarem aquí ara aquest debat sobre la premsa de pagament i la premsa gratuïta, que com 

hem assenyalat són dos projectes totalment complementaris en el mateix mercat encara que amb 

característiques i amb estratègies diferenciades en cada cas. 

MODEL DE LA PREMSA DE PAGAMENT 

 

� Qualitat informativa. 

� Accés al lector a través de punts de distribució 
(quioscs, llibreries, comerços, biblioteques, etc). 

� Capacitat de generar impactes publicitaris. 
 
� Capacitat de prescripció publicitària (per la 

influència sobre el lector interessat). 
 
� Vinculació del lector demostrable a través del  

pagament i de la subscripció. 

 

VALOR (per al lector) en la informació. 

VALOR (per l’anunciant) en la vinculació del lector a 
través del pagament. 

 

� Requisit fonamental: Continguts útils al lector. 
 
� Requisit fonamental: Difusió de pagament que      

garanteix independència (empresarial i 
periodística). 

 

MODEL DE LA PREMSA GRATUÏTA 

 

� Fàcil de trobar. 
 
� Fàcil de llegir. 
 
� Fàcil d’obtenir (exemplar gratuït). 
 
� Capacitat de generar impactes publicitaris. 
 

 

 

 

VALOR (per al lector) en el preu. 

VALOR (per l’anunciant) en la tirada. 

 
 

� Requisit fonamental: Concentració demogràfica. 
 

� Requisit fonamental:  Alta ocupació publicitària 

de la publicació. 
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Pel que fa a la manera de fer front als dos tipus de crisi que afecten el sector de la premsa 

d'informació, en els punts successius d'aquest informe i sobretot en el capítol final dedicarem un 

tractament més detallat sobre la manera en què els editors haurien d'enfrontar-se a elles. 

Aquesta crisi afecta especialment als mitjans de comunicació impresos (diaris, revistes i suplements 

de premsa) que a més de veure retallats els seus ingressos per publicitat (en alguns casos fins a un 

30%) la qual cosa ja es venia observant des de mitjans de 2007, tenen un sistema de producció molt 

més rígid subjecte al suport paper i a la producció gràfica, i uns sistemes de distribució més costosos. 
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Dades: En milions d'euros. 2003 a 2007 Infoadex, i 2008 index "i2p"  
        

Centrant-nos en la premsa d'informació (diaris) dins el context dels mitjans de comunicació impresos, 

aquests són el medi menys afavorit per la publicitat de grans anunciants i al que menys aportació fan 

les agències de mitjans de publicitat. Per aquest motiu en èpoques de crisi de publicitat la premsa 

d'informació és el primer mitjà en notar la recessió d'aquests ingressos. La raó?. La major freqüència 

d'edició malgrat atorgar-li una major capacitat d'impacte publicitari (la premsa d'informació general 

d'actualitat, generalment és diària o setmanal), fa que tingui un menor nombre de grans anunciants 

per número publicat, i en conseqüència el rendiment d’aquests respecte al cost de l'edició és menor 

que en altres publicacions quinzenals o mensuals. Tanmateix, aquesta presència en el mercat genera 

major proximitat als lectors i això fa que tinguin el major índex d'anunciants directes (que contracten 

els anuncis directament) d'entre tots els mitjans, la qual cosa els converteix també en el medi amb 

major fragmentació del espai publicitari (tradicionalment "taca"). Els estudis que es realitzen per a la 

mesura de la inversió publicitària no consideren els espais menors del ¼ de pàgina, ni els classificats, 

ni les esqueles ni les cartelleres culturals, ni les pàgines de mòduls sectorials (guies comercials de 

serveis). Aquests espais publicitaris es mesuren a través d'una estimació, partint d'un mostreig. Com 

a conseqüència i malgrat que la premsa d'informació és el segon mitjà en importància en quant a la 

captació d'inversió publicitària (com a sector), mai no reflecteix la realitat de la facturació publicitària 

que aquest genera. 
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Potser és bo aclarir que els estudis de la inversió publicitària agrupen en la categoria de "diaris" 

aquelles publicacions d'informació general amb una aparició d'almenys cinc dies per setmana, per 

sota de cinc es consideren "revistes". I per altra banda, si no inclouen publicitat de grans anunciants 

aquestes no hauran estat controlades, almenys de manera directa, dins de la realització d'aquells 

estudis.  

Precisament aquest factor de proximitat al lector, que aporta molts i petits anunciants a la premsa 

d'informació, és el que dóna estabilitat a moltes publicacions provincials, comarcals i locals, 

especialment de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, que són les comunitats on major 

presència es dóna d'aquest tipus de premsa, i que gràcies a aquesta relació de proximitat amb els 

seus anunciants pateixen ara l'impacte de la crisi en un grau menor que les grans publicacions i fins i 

tot que els grans grups mediàtics on la dependència dels grans anunciants és molt alta i en època de 

recessió immediatament pateixen les conseqüències. 

Aquest efecte es dóna tant en la premsa gratuïta com en la premsa de pagament, però la premsa 

gratuïta és molt més vulnerable davant la crisi donada la seva elevada dependència de la publicitat 

com a única via d'ingressos, motiu que com ja sabem ha provocat la desaparició de nombroses 

capçaleres a nivell nacional i que els 4 grans diaris gratuïts (Què, Metro, ADN i 20 Minutos) hagin 

retallat les seves tirades un 20% durant 2008, i que tots ells estiguin reduint les seves estructures 

organitzatives entre el 20 i el 40 per 100 alhora que renuncien o ajornen nombrosos projectes (com 

edicions en línia) i tanquen delegacions territorials. 

 
EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ PUBLICITÀRIA MUNDIAL PER MITJANS 

(PREVISIÓ EN %) 

      

 2006 2007 2008 2009 2010 

TELEVISIÓ 37,5 37,4 37,5 37,3 37,0 

DIARIS 28,4 27,1 25,6 24,5 23,2 

REVISTES 12,5 12,1 11,7 11,4 11,1 

RÀDIO 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 

EXTERIOR 6,2 6,5 6,6 6,8 6,8 

CINEMA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

INTERNET 6,8 8,6 10,2 11,9 13,8 

Dades: ZenithOptimedia     

  

Els efectes de la crisi econòmica a la premsa d'informació general.  

La crisi econòmica genera un impacte important en l'ocupació, i això juntament amb la restricció de 

liquiditat en el sistema i la recessió en el consum, provoquen una caiguda de la inversió publicitària 

en el sector de la premsa que pel 2008 s'espera que sigui entre el 16% i el 18% respecte el 2007, 

tornant a situar la xifra d'inversió en el sector en nivells de l'any 2004. Aquesta crisi no fa altra cosa 

que incidir encara més en els problemes que tradicionalment pateix el sector: 
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-   Estancament o caigudes de la inversió publicitària a la premsa en els darrers anys (en 

2008 un -15 %). 

-  Caiguda de la circulació, per la caiguda del nombre de lectors i ara de les 

subscripcions (els ingressos per menor difusió cauen el 2008 un 1,89 % segons AEDE).  

-  Descens en el nombre de lectors (-1,2 % el 2008 fins a situar-se en 13,5 milions).  

-  Fugida dels joves cap a altres mitjans que satisfan millor els seus hàbits informatius.  

-  Maduració del perfil del lector que el 2008 s'ha situat en els 44,1 anys. 

Totes les previsions apunten a que la caiguda de la publicitat es mantindrà durant el 2009 i fins i tot 

que aquesta encara podria ser major que el 2008. De fet les previsions d'alguns dels grans diaris (El 

País, ABC, El Mundo o La Razón) que han tingut retalls al voltant del 15 i el 20 per 100 en la seva 

facturació publicitària, han fet els pressupostos per al 2009 amb previsió de retalls de fins al 30 % en 

aquest capítol. 

 

 

149.194 154.942 155.942
134.472

150.141
162.107 165.291

149.421

252.208 258.697
244.183

210.700

2005 2006 2007 2008

Ocupació publicitària en la premsa diaria de pagament
(Gener-Setembre - Total sector)  

Nº pàg.publicitat 
nacional

Nº pàg.publicitat 
local

Nº pàg.publicitat 
breus

Dades: AEDE, Libro blanco de la prensa diaria, 2009. Nombre de pàgines.
 

   

A la premsa provincial, comarcal i local, les caigudes de la publicitat són menors especialment per 

l'elevada presència d'anunciants locals, que fins l'últim trimestre de 2008 no han començat a veure 

l'impacte de la crisi en les seves empreses i comerços. 

El negoci de la premsa té també un component important en la venda d'exemplars que suposa al 

voltant del 45% - 50% dels ingressos de les empreses editores en el seu conjunt. Per què no creix 

aquesta via de negoci de la premsa d'informació general si es constata que els lectors prefereixen 

llegir diaris quan volen assabentar-se bé d'una notícia?. Una raó sembla ser que molts lectors es 
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conformen amb veure i escoltar les notícies a la Tv (notícies més ràpides i entreteniment visual). 

Quan es produeix un motiu important (succés, esdeveniment esportiu, crònica social, etc) sí que 

recorren als diaris i aquests esgoten la seva edició. 

Espanya ocupa el 2º lloc en creixement de la difusió a l'Europa dels quinze (UE15 o eurozona) amb un 

increment del 0,7% en el període 1997-2007 i superada només per Irlanda. En canvi el nostre país 

ocupa la penúltima posició per índex de difusió (venda d'exemplars per cada 1.000 habitants) amb 93 

exemplars, per sobre només de Portugal. Des de 2004 que Espanya va perdre els 100 exemplars per 

1.000 habitants aquest índex decreix. Tal vegada el creixement demogràfic que ha tingut Espanya en 

aquests darrers anys a causa de la immigració hagi incidit també en aquest resultat. 

La consultora Deloitte (en el Libro Blanco de la prensa diaria 2009, d’AEDE) apunta les següents raons 

que impedeixen el creixement de la premsa a Espanya: 

-    Excessiva politització a la premsa, la qual cosa impedeix tractar temes amb més 
transparència. 

 
- Oferta molt homogènia en continguts.  
 
- Índex de lectura en llocs públics molt elevada.  
 
- Alta penetració de la premsa gratuïta que obliga a la premsa de pagament a 

reinventar el seu negoci. 
  

Els efectes de la crisi sobre la premsa en paper davant l'empenta del nou model de comunicació en la 

premsa d'informació general a Internet.  

L'amenaça d'aquest mitjà sobre el format convencional en paper és real i avança acceleradament.  

-   La premsa en format digital compleix amb prou feines 10 anys.  

- En aquest període ha triplicat el seu nombre de lectors el qual s'ha situat el 2007 en 

6,42 milions de persones (un 24% més que el 2006), i suposen ja el 47,5% dels lectors 

de premsa en paper.  

- Els avantatges que destaquen aquests sobre aquest nou mitjà és que es tracta d'un 

medi més proper, més immediat i més obert que el format paper.  

- El cost de producció i de distribució és menor que en el suport paper, i a més la 

tecnologia permet major proximitat amb el lector.  

- Conclusió: Hem d'admetre que els lectors estan apostant per aquest mitjà. I també 

hem de dir que els anunciants també ho estan fent, i així ho demostren els estudis de 

la inversió publicitària. 
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L'avanç de la premsa digital es constata que és més fort en medis urbans, on la penetració de la 

tecnologia en els usos quotidians és superior. No obstant en la resta de poblacions d'interior i amb 

menor concentració demogràfica, aquesta evolució del lector cap a la premsa en línia es preveu més 

lenta a causa de la menor penetració de la tecnologia en la vida quotidiana. No obstant això, es 

calcula que en una dècada més, això haurà canviat amb el relleu generacional i amb una major 

familiarització de les persones amb els ordinadors a les llars. 

Els editors de premsa han d’aprofitar la crisi per introduir els canvis necessaris en les seves activitats 

per diversificar cap a un model de comunicació multicanal, i fins i tot si existeixen inconvenients de 

recursos per a això, s'han de plantejar el canvi de model de negoci cap a la premsa digital. No obstant 

això aquest és un model de negoci que exigeix canvis organitzatius i de gestió importants que els 

editors han de reflexionar abans d'iniciar el canvi, el qual per molts d'ells serà complex ja que el 90% 

dels editors de premsa al nostre país són pimes. Per aquests especialment els ingressos per publicitat 

resulten indispensables i per això viuen la crisi molt de prop. Les pimes són més vulnerables i tenen 

més dificultats de reacció davant la crisi principalment per tres raons essencials: 

-   Compten amb menys recursos, la qual cosa els resta capacitat de reacció. A més els 

seus sistemes de direcció i de decisió estan molt concentrats i en general segueixen 

patrons de gestió escassos d'informació actual així com d'anàlisi de tendències. 

 -  Els seus negocis estan poc diversificats, per la qual cosa una reestructuració dels 

mercats pot posar-los en serioses dificultats per continuar amb el seu negoci al no 

disposar d'altres productes en els quals recolzar i reorientar la seva estratègia.  

-  Pateixen limitacions econòmiques i financeres que els permeten escàs marge de 

maniobra, per la qual cosa una caiguda sostinguda dels seus ingressos d'explotació 

pot provocar una estrangulació financera. 

La premsa d'informació s'enfronta a aquesta crisi en unes condicions menys favorables que la resta 

de mitjans ja que ha de fer front a 2 tipus de crisi:  

a)  La crisi econòmica, que es materialitza a través d'una forta caiguda dels ingressos 

publicitaris i de la circulació per menor venda d'exemplars, que fan malbé els 

comptes d'explotació dels editors, especialment els que no estan diversificats.  

b)  La crisi del model informatiu en suport paper, amb una pèrdua progressiva de lectors 

i ara també d'anunciants que aposten pels mitjans interactius (més barats i que 

permeten segmentació més precisa), respecte al nou model d'informació en suport 

digital que avança ràpidament i que té el suport dels lectors i dels anunciants que ja 

comencen a fixar-se en els avantatges d'aquest mitjà per a les seves campanyes.  
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La premsa en paper com a suport de comunicació té uns inconvenients davant la tecnologia digital 

que li llastren a l'hora de competir: 

a) Pertany a un mercat més madur.  

b) Tenen uns cicles de producció més rígids (dependència de la indústria gràfica). 

c) Suporten uns costos de producció per unitat superiors (paper, impressió i 

distribució).  

d) I en conseqüència... treballen amb uns marges més reduïts.  

Al final d'aquest informe en el capítol 5 dediquem un apartat al tema de la premsa digital i els canvis 

que comporta. Esperem que serveixi als editors de premsa comarcal i local per a dibuixar els seus 

projectes en aquest nou model de negoci. 

 

Conclusió: Com afecta aquesta crisi al negoci de l’editor?. 

Està comprovat que la crisi afecta els mitjans de comunicació i afecta especialment els mitjans escrits 

i com hem assenyalat anteriorment aquestes empreses pertanyen a mercats més madurs, tenen 

cicles de producció més rígids (dependència de la indústria gràfica), suporten uns costos de 

producció per unitat de producte superiors (paper, impressió i distribució) i en conseqüència 

treballen amb uns marges comercials més reduïts. Per aquest motiu una crisi que retalla els ingressos 

de publicitat pondera a l'alça els seus costos d'explotació (a la premsa d'informació general el 100% 

de les publicacions tenen en la publicitat la seva font de finançament més important). 

Les grans capçaleres diàries (El País, El Mundo, ABC i La Razón) acumulen descensos en els seus 

ingressos publicitaris al tancament de 2008 entre el 15 % i el 20 %, amb caigudes puntuals en els 

darrers 4 mesos de l'exercici que han assolit el 30 % en algunes d'elles. La importància dels ingressos 

publicitaris en el sector dels diaris és molt gran. El 2006 els ingressos per publicitat van representar el 

40 % del total i el 2007 el 42 %. El 2008 els ingressos de la publicitat representarà el 38% (són dades 

de AEDE en el Llibre Blanc de la Premsa Diària 2009. AEDE compta amb 82 editors de diaris associats 

que representen el 90 % de la difusió de la premsa estatal). A la premsa gratuïta on aquests recursos 

cobren especial rellevància les caigudes al final del 2008 ronden el 40 % amb retalls en alguns mesos 

del 60 % i més. 

 A la premsa comarcal i local de Catalunya, la comunitat on més desenvolupament té aquest mitjà, 

les publicacions diàries superen aquestes dades que es van situar el 2007 entre el 55 % i el 65 % i per 

al 2008 podrien estar entre el 45 % i el 55 % (són dades provisionals pendents de finalització de 

l'estudi). 
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Davant d'aquesta situació els editors del sector de la premsa d'informació han de plantejar els 

objectius sobre els quals organitzar les seves activitats per a 2009 i 2010: Vendre més ...? Mantenir 

marges ...? Cal mantenir l'equilibri d'explotació ...?, Reduir la mida i concentrar ...? . 

Ara que ens enfrontem a un exercici, el 2009, on l'aturada dels mercats sembla ser el factor principal, 

els editors de premsa hauran de ser especialment conscients de tres coses: 

 >>  Que aquesta crisi afectarà profundament al consum de les llars i de les empreses fins 

a nivells que encara no hem assolit, i que això actuarà desequilibrant els seus negocis 

durant un període de temps llarg.  

>>  Que haurem de conviure amb aquesta crisi almenys 24 mesos més (2009 i 2010) 

abans de veure l'inici de la recuperació, i això obliga els editors a prendre mesures en 

profunditat per adaptar-se a les noves exigències del mercat per poder sobreviure.  

>>  I que aquesta és una crisi profunda i estructural i que a la sortida de la mateixa 

moltes coses en l'entorn del negoci dels editors hauran canviat o estaran a punt de 

canviar i ja no seran com abans, i aquests canvis els veurem amb seguretat a la 

inversió publicitària (canvis en la distribució d'aquesta entre els mitjans de 

comunicació afectant especialment als mitjans convencionals), canvis en les relacions 

amb els anunciants (majors exigències en la demanda d'aquests per als qui 

contractar anuncis no és un fi sinó un mitjà i volen ser millor assessorats i la 

implicació dels mitjans en les seves estratègies), i canvis en la manera d'oferir els 

continguts als lectors (canvis en els suports d'informació, nous formats i canvis en les 

relacions amb els lectors) . 

En aquest nou escenari que dibuixa la crisi per als editors de la premsa d'informació (recordem que la 

crisi amenaça a aquest sector per partida doble) podem identificar dues amenaces que podrien 

danyar els seus negocis de manera irreparable: La primera, ja l'hem assenyalat anteriorment , és 

precisament la "recessió en el consum" i especialment si aquesta es perllonga en el temps, ja que 

retallarà dràsticament els ingressos de l'editor (tots: publicitat, subscripcions, venda d'exemplars i 

vendes especials) i pot col·lapsar el seu negoci per desajustos en la relació entre ingressos i despeses 

del compte d'explotació. Aquesta amenaça a l'editor li ve imposada per les condicions del mercat i no 

pot evitar, però sí que pot adaptar la seva estructura productiva per a combatre els seus efectes i 

impedir danys irreparables. 

Per a l'editor de premsa aquest serà el veritable "cavall de batalla" d'aquesta crisi ja que l'aturada 

que es constata en tots els sectors de l'economia provocarà que les empreses anunciants duguin a 

terme reestructuracions internes per fer front a la crisi i retallin seus pressupostos, i això té una 

repercussió directa en el negoci de l'editor, a través de: 
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� Retalls de la inversió en publicitat dels anunciants per al 2009 i 2010 

segur, i que podria prolongar per a 2011.  

� Retalls de la inversió en el llançament de nous productes.  

� Retalls en els pressupostos d'investigació i de màrqueting.  

� Retalls d'ocupació (i canvi d'interlocutors per negociar la publicitat). 

� Retall de despeses generals en les empreses entre els quals s'inclouen 

les subscripcions de diaris i revistes especialitzades.  

� Major exigència als mitjans per a la contractació d'espais publicitaris, 

demanant un servei més professional i més implicació dels mitjans en 

la seva estratègia comercial, alhora que una major informació per 

controlar els resultats de la seva campanya i poder constatar la 

rendibilitat dels seus anuncis. 

La segona amenaça d'aquesta crisi per l'editor és el "no reaccionar a temps" per adaptar 

adequadament l'estructura del seu negoci, romanent com abans de la crisi, la qual cosa podria portar 

conseqüències fatals. Aquesta amenaça si que és controlable per l'editor i el que ha de fer és 

reconèixer quina és la situació i actuar:  

� Adaptar la seva estructura productiva a les noves condicions del 

mercat. 

� Implantar mesures per al control d'ingressos i despeses i mantenir 

l'equilibri de la seva explotació. 

� Elaborar un pla marc d'actuacions per a introduir els canvis adequats 

en el seu model de negoci que li permetin respondre a les oportunitats 

que pot oferir la crisi. 

I quines opcions tenen els editors de premsa per mantenir els seus resultats d'explotació el 2009 i 

evitar l'enfonsament del seu negoci?. Els editors poden posar en marxa nombroses accions amb 

aquesta finalitat entre les quals podem valorar com a més adequades: 

1.- Incrementar les audiències. 

En èpoques de crisi la demanda d'informació creix davant la incertesa del que està passant. 

Aquest és un fet constatat on a més solen sortir victorioses aquelles capçaleres que són capaços 

d'oferir major utilitat a lector, com és el prestar atenció a l'entorn econòmic i social més proper. 

Incrementar l'audiència pot resultar un factor clau per a la sortida de la crisi, una vegada que la 

inversió publicitària es torni a activar. En aquest sentit convé recordar que la premsa d'informació 
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té algunes assignatures pendents pel que fa a nous lectors com són els joves (19-25 anys) i la 

població immigrant.  

Una altra alternativa per incrementar l'audiència pot ser a través de la captació de nous 

subscriptors, posant en marxa una campanya agressiva i a cost marginal, la qual cosa podria 

aportar bons resultats a cost zero i posar la nostra publicació en una posició més favorable per a 

la captació publicitària després de la crisi. 

2.- Pujar el preu de venda per compensar la caiguda de la difusió. 

Aquesta és una mesura clàssica que ara pot beneficiar dels ingressos de l'editor o si més no evitar 

una retallada més gran d'aquests per la caiguda de les vendes d'exemplars i de subscripcions. No 

obstant aquesta és una mesura que té dues lectures: En cas de tenir un índex de fidelitat elevat 

dels nostres lectors, la mesura podria tenir èxit. En cas de no comptar amb una taxa de fidelitat 

alta entre els nostres lectors, la mesura podria convertir-se en un nou obstacle per a les vendes 

d'exemplars, especialment si competim en un sector amb presència de més competidors 

acreditats.  

3.- Mantenir els pressupostos de promocions.  

El 2008 el conjunt del sector de la premsa d'informació va realitzar un 32% més de promocions al 

lector que el 2007, el 71% d'elles amb sobrepreu en l'exemplar (són dades de AEDE en el Llibre 

Blanc de la Premsa Diària 2009). El 2007 la premsa diària incloïa promocions durant una mitjana 

de 285 dies. L'increment de preu al exemplar va ser del 0,8% i l'impacte sobre les vendes 

d'exemplars al nombre va ser del 2%. Sembla que aquesta pràctica és impossible d'aturar una 

vegada iniciats en ella, tota vegada que la generalització d'aquesta pràctica deixa en una posició 

menys favorable a les publicacions que no incorporen promocions, llevat que aquestes pertanyin 

a un segment d'especialització o estiguin tinguin un vincle emocional amb els lectors (pertinença 

al territori d'origen del lector, etc). Les promocions no sempre han generat els efectes esperats en 

el creixement de les vendes, i cal analitzar molt bé la receptivitat del lector a cada acció ja que 

altrament el marge de vendes pot ser engolit pel cost de la campanya. 

4.- Incrementar l'eficiència dels recursos.  

Dues maneres molt adequades d'aconseguir són:  

a) Optimització de recursos productius, a través de la integració de processos de treball, 

l'ús de tecnologia que permeti la simplificació de processos, o la sindicació de treballs 

i continguts de manera compartida amb altres editors. 

b) Reducció de costos operatius, la qual cosa podem aconseguir a través de 

l'externalització de serveis i processos, o de la variabilització de costos fixos 

(conversió de costos fixos en variables). 



 

Quaderns de Gestió de la Premsa Comarcal 

 
 
 
 

 
 

48 
 

Què pot fer l’editor de premsa. 

Els editors de premsa no han sabut explotar de manera adequada l'elevat potencial de les seves 

publicacions en el mercat publicitari davant dels altres mitjans generalistes que no tenen aquests 

avantatges competitius. 

- Proximitat al lector (fàcil accés de l'anunci).  

- Accés previ pagament, a la premsa de pagament, que garanteix lectors interessats i 
actuals (acceptació de la publicitat).  

- Accés individual al lector 1 x 1 (atenció als continguts, capacitat d'impacte 
publicitari).  

- Temps il·limitat d'exposició davant el lector (capacitat d'influència publicitària). 

- Credibilitat del lector (poder de prescripció publicitària). 

Per contra, els editors de premsa d'informació, tant les grans publicacions com les comarcals i locals, 

han mantingut vigent una cultura de comercialització basada en criteris interns de producció, 

orientats per la necessitat d'ocupar espais a les seves pàgines amb la presència de les marques i 

productes dels anunciants per tal de rendibilitzar l'edició de les seves publicacions, en comptes 

d'estudiar amb els lectors noves opcions de serveis amb valor (en base a les seves necessitats 

d'informació, que és un aspecte molt poc investigat per als editors de premsa ), i poder oferir 

posteriorment als anunciants nous suports de comunicació directa als seus públics objectius, amb un 

major impacte a causa de la novetat del suport i a la seva diferenciades, al mateix temps que poder 

vendre a aquests uns serveis afegits d'informació comercial (feed back) sobre el comportament i 

reaccions dels lectors davant les ofertes i l'interès mostrat pels seus productes. Tot això, que també 

forma part del negoci de l'editor i de la seva gestió comercial, és una parcel·la poc treballada i en 

conseqüència un fre a les expectatives de creixement del seu negoci... Com podem identificar les 

oportunitats dels nostres mercats si desconeixem les necessitats dels nostres lectors?. Durant 

aquests anys de bonança del negoci periodístic i de la publicitat, l'editor s'ha conformat amb 

identificar el bosc. No obstant això és bàsic conèixer els arbres i les necessitats de manteniment de 

cadascun (de cada un d'ells). Aquest coneixement és imprescindible especialment en el negoci de la 

premsa digital. 

Encara que el model actual preval després de diverses dècades en ús, els anunciants vénen 

demanant als mitjans des de fa temps noves fórmules de suport per assolir els seus objectius, més 

enllà de contractar espais per als seus anuncis, a través de fórmules i suports més innovadors i 

capaços de captar millor l'atenció dels lectors (el seu públic objectiu) i sobretot, un servei més 

professional d'assessorament i col·laboració per part dels mitjans i que aquests comprenguin i 

s'integrin en la seva estratègia comercial. És a dir per als anunciants els espais publicitaris no són més 

que un mitjà per assolir els seus objectius i és en l'estratègia comercial i en la planificació d'aquests 
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anuncis on requereixen l'ajuda dels mitjans (com a coneixedors del seu públic, de les seves 

necessitats i del comportament d'aquests) per rendibilitzar la seva inversió. 

Ara que arriba la crisi dels editors de premsa (com la resta de mitjans) tornen a observar una vegada 

més (perquè no és la primera ni la segona, ...) la manca d'imaginació dels anunciants en actuar 

retallant totes aquelles "despeses" que creuen que poden evitar i entre ells la publicitat, perquè "no 

entenen" la contribució d'aquesta a les seves vendes i esperen d'aquesta manera mantenir 

equilibrats seus comptes d'explotació. Potser les empreses anunciants no acaben d'entendre quant 

els aporta la publicitat a les seves vendes i potser per això actuen d'aquesta manera... O potser els 

editors no han trobat la manera d'analitzar-ho amb ells i mostrar com la publicitat en les seves 

publicacions ha estat rendible i perquè en moments d'alentiment de les vendes l'important és 

precisament seguir apostant per la publicitat per a impulsar les vendes, i no tallar-la. En el futur els 

editors hauran de ser més imaginatius i col·laborar en aquest sentit amb els anunciants, a través d'un 

servei més qualificat i ampli per ajudar-los a assolir els seus objectius. 

La publicitat en premsa contribueix de manera decisiva a donar a conèixer les ofertes de l'anunciant 

al seu públic objectiu, connectant amb aquest col lectiu de manera àmplia i creant interès en els seus 

productes que s'incorporen al procés de compra, la qual cosa contribueix a generar vendes ràpides i 

a incrementar la quota de mercat de l'anunciant, i per aquest motiu, en èpoques de crisi i de caiguda 

de les vendes, el que cal que l'anunciant faci és reestudiar la seva estratègia de comunicació i de 

comercialització però, no tallar aquests vincles amb el mercat! . 

El nou escenari de mercat que dibuixa aquesta crisi fa que l'editor de premsa hagi de desenvolupar-

se en unes condicions més adverses que les que acompanyaven el seu negoci en els darrers anys. La 

retallada d'ingressos provocada per la crisi econòmica, principalment per la caiguda de la publicitat 

però també per la pèrdua de lectors en aquest mitjà que es produeix  poc a poc, i ara a causa de la 

crisi també de subscripcions, amenacen l'estabilitat del seu negoci, i per altra banda el canvi de 

model de comunicació que ve impulsant el mercat com a conseqüència dels canvis en els hàbits i 

preferències dels lectors s'accelerarà com a conseqüència dels ajustos econòmics i d'inversió que 

obliga a fer aquesta crisi. 

Què ha de fer l'editor per fer front a aquesta situació?. L'editor ha d'actuar en aquests moments com 

a empresari, és a dir amb mentalitat empresarial (no de periodista) i amb decisió. El seu objectiu és 

un: "Adaptar la seva estructura productiva a les noves exigències del mercat amb la finalitat de 

mantenir equilibrada l'explotació del seu negoci i sortir amb èxit d'aquesta crisi". 

És cert que les necessitats d'adaptació per afrontar aquesta crisi no seran les mateixes per a totes les 

empreses editores de premsa. Els reptes que imposa aquesta crisi als editors de publicacions d'àmbit 

comarcal i local, igual que als editors amb publicacions d'àmbit provincial (o amb publicacions 

d'àmbit supracomarcal), no necessàriament tenen centrades les seves exigències en els mateixos 

factors a l'hora d'emprendre ajustos per adaptar l'estructura del negoci. En gran part això és degut a 

la relació de proximitat que existeix entre aquestes publicacions i els seus lectors i entre aquestes i 

els anunciants del seu entorn territorial. 
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Tanmateix, en aquests moments, transcorreguts ja 18 mesos des de l'inici de la crisi, els efectes 

d'aquesta estaran colpejant ja i amb duresa els comptes d'explotació de tots els editors. Pensem que 

la publicitat és un recurs important per al 100% de la premsa i que caigudes com les anunciades del 

15%, 18%, 20% d'aquests ingressos el 2008, i encara més en el cas de la premsa gratuïta fins del 60%, 

les expectatives dels editors per enfocar els seus negocis per al 2009 i 2010 davant les previsions que 

ofereixen tots els analistes no són molt optimistes, per la qual cosa han posat en marxa actuacions 

(lògiques) com ... retallar la paginació (despesa variable), reduir estructura (cost fix), incrementar 

0,10 euros el preu de l'exemplar, fomentar les subscripcions amb imaginació i ganxos per captar nous 

lectors fixos, renunciar a projectes que no són ara prioritaris, etc. 

S'imposa posar en marxa i fer front a la situació amb premeditació i amb voluntat de tirar endavant, 

la qual cosa requereix actuar amb mentalitat d'empresa i abordar la situació amb serenitat, 

planificació (no espontàniament) i amb visió de negoci, diferenciant el curt termini del llarg termini 

(les obligacions del curt termini, i les oportunitats a llarg termini que portarà aquesta crisi). 

Hem assenyalat abans que l'objectiu de l'editor en l'escenari actual de crisi és un: L'equilibri del seu 

negoci. És a dir sobreviure. I per tant l'actuació de l'editor ha de ser molt clara. 

Les seves opcions per traçar la seva estratègia de negoci per al 2009 i 2010 parteixen de quatre 

alternatives: 

a) Vendre més (incrementar la publicitat). Una estratègia difícil quan no hi ha demanda. 

Vendre més espais publicitaris a través de la baixada de preus malgrat la situació, pot 

enfonsar l'editor el 2010 per manca de recursos nets. En tipus de premsa més 

especialitzada el desenvolupament de serveis amb valor per a l'anunciant 

(informació, promoció, esdeveniments, relacions, ...) podrien permetre noves vies 

d'ingressos a l'editor.  

b) b) Per altra banda la política de mantenir els marges. L'estratègia més sensata. En 

aquest sentit proposem la següent màxima a seguir com a referència de gestió 

comercial: "Vendre per créixer”. Les altres vendes no són prioritàries. Generar 

activitat i ocupació no rendible disminueix la productivitat del negoci de l'editor.  

c) Mantenir l'equilibri en la seva activitat productiva (equilibri d'explotació). Adaptar els 

costos a les expectatives d'ingressos, centrant els recursos en aquelles activitats i 

clients que són essencials per al nostre negoci.  

d) Reduir estructura i concentrar el seu negoci en un segment de mercat o un mercat 

nou. 

En la situació actual a la qual s'enfronta l'editor de premsa l'opció més adequada és la tercera, com ja 

hem assenyalat abans: Mantenir l'equilibri d'explotació del negoci. Sobreviure i tirar el seu negoci 

endavant, en espera de les oportunitats que aquesta crisi oferirà al final del seu cicle de vida. Aquest 

és el camí a seguir en una època tan crítica i tan incerta com l'actual. 
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Recomanacions d’actuació. 

Als editors els ha costat tradicionalment introduir canvis en les seves empreses. Ha d'arribar una crisi 

o una situació que amenaci greument el seu negoci (caigudes en la inversió publicitària, nous mitjans 

que entren a competir, canvis en els suports com la premsa online, etc.) perquè abordin canvis 

estructurals en les seves organitzacions. L'editor ha d'actuar ara com a empresari adaptant la seva 

estructura organitzativa a les noves exigències de la situació i preparant el seu negoci per al futur 

immediat després de la crisi. 

L'editor que detecti desequilibris en el seu compte d'explotació i no reaccioni es trobarà amb una 

crisi interna de resultats, la qual no trigarà a afectar la seva liquiditat a causa de la reducció dels 

ingressos, i aleshores es trobarà amb una situació en la qual es farà més difícil mantenir el ritme 

d'activitat donat que no trigaran a sorgir dificultats per atendre els pagaments de proveïdors i de la 

pròpia organització interna. La seva reacció immediata serà actuar d'urgència, aplicant un ràpid retall 

de l'estructura interna per a reduir costos i la reducció d'operacions tractant de centrar-se en un 

segment de clients més reduït encara que potser més rendibles. A partir d'aquí l'editor es trobarà 

que els paràmetres del seu negoci han canviat i ho han fet sense premeditació ni en la direcció que 

ell hagués desitjat, la qual cosa és totalment anòmala. Cap editor pot permetre que el seu negoci es 

reestructuri d'aquesta manera. 

Per afrontar aquesta crisi l'editor de premsa, necessàriament, ha de posar en pràctica canvis en la 

seva estructura productiva. No obstant això la introducció de canvis en èpoques de crisi no ha de ser 

una actuació espontània sinó que ha de ser una actuació premeditada i amb un pla. 

Arribats a aquest punt hem de fer tres recomanacions per orientar l'editor en la direcció en què han 

d'anar aquests canvis:  

>>  Primera:  Concentrar tots els seus esforços i recursos en allò que és essencial i rendible 

per al seu negoci (centrar-se en el core business del seu negoci), i rebutjar totes les 

activitats que no ho són. En èpoques de contracció del consum, amb la consegüent 

caiguda de l'activitat publicitària com és l'actual, no és moment de crear nous 

productes ni d'investigar nous llançaments. 

>>  Segona:  Ajustar l'estructura de costos i la d'ingressos de manera que pugui mantenir 

equilibrada l'explotació del negoci. Tinguem present que l'accés al nou finançament a 

través de la banca actualment és molt complicat degut a la restricció creditícia existent 

per falta de liquiditat en el sector financer, a més de que el crèdit s'ha encarit com a 

conseqüència dels tipus d'interès i la pujada de les comissions aplicada per aquestes 

entitats, fins i tot les normes sobre els saldos "al descobert" en propi compte s'ha 

endurit per part de la banca. Hi ha diverses maneres a través de les quals l'editor pot 

aconseguir ajustar els costos fixos: convertint costos fixos en variables, externalitzant 

treballs a proveïdors externs que fins ara es feien dins l'empresa, invertint en 
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tecnologia la qual cosa a més de retallar costos d'estructura millora la productivitat, 

amortitzant els llocs de treball que la crisi ha deixat sense activitat. A totes aquestes 

solucions ens tornarem a referir en el capítol final d'aquest informe. 

>>  Tercera: Actuar en el curt termini, però planificant per al mig termini. Les crisis són 

èpoques idònies per introduir canvis estructurals en els negocis i els editors de premsa 

han d'aprofitar aquesta ocasió per guanyar productivitat i per ser més competitius a la 

sortida de la crisi. 

Aquelles empreses editores que sàpiguen actuar adequadament durant la crisi i sàpiguen planificar el 

seu futur immediat sortiran reforçades d'aquesta situació i estaran en avantatge per competir en el 

nou entorn de mercat que resulti, enfront de la resta d'empreses que aquell moment hauran de 

portar a terme l'adaptació de les seves estructures productives per manca de previsió. 

 

 

        

 

•Davant l'escassetat de recursos, concentració.

•Orientar tots els recursos disponibles cap a les 
activitats essencials del negoci (core business) que és 
on s'obté valor i beneficis. 

•Retirada de tots els projectes secundaris.

PRIMERA:

CONCENTRACIÓ DE TOTS 
ELS RECURSOS EN EL NUCLI 

ESSENCIAL DEL NEGOCI 
(CORE BUSINESS) L'EDITOR

•Variabilització de costos (incentivar els emprenedors 
interns). 

•Externalització de serveis a proveïdors externs.

•Inversió en tecnologia per simplificar processos i 
millorar la productivitat. 

•Amortització de llocs que la crisi deixa sense activitat.

SEGONA: 

AJUSTOS EN 
L'ESTRUCTURA 

DE COSTOS FIXES

•Cercar la millora de marges en el curt termini.

•Fomentar el treball en equip i la participació.

•Guanyar en eficiència (integrar processos, sindicar 
continguts, compartir actuacions ,...). 

•Observar l'horitzó per detectar oportunitats a mitjà 
termini i planificar l'accés a elles.

TERCERA: 

ACTUAR A CURT TERMINI. 
PLANIFICAR A MIG 

TERMINI
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Saber planificar ara es convertirà en un avantatge competitiu a la sortida d'aquesta crisi. En 

conseqüència, el guió que ha de seguir l'editor ha de ser el següent:  

1r.  Reconèixer la situació del mercat i identificar els punts crítics que afecten especialment 

el seu negoci. 

2n. Actuar amb rapidesa: 

� Els ingressos: com es veuen afectats i elaborar previsions realistes per als 

anys 2009 i 2010. Analitzar i segmentar la cartera de clients (anunciants) 

amb la finalitat d'oferir un millor servei i fidelitzar aquells que realment 

aporten beneficis al nostre negoci, però sense renunciar a la resta.  

� Els costos: com ajustar-los atès que la reducció d'ingressos els pondera a 

l'alça, especialment els costos fixos. Analitzar l'impacte de la caiguda 

d'activitat en la nostra organització i valorar si hem de reduir estructura. 

� L'entorn-mercat: identificar on som especialment febles, i en què som 

forts competint (cobrir les amenaces i desenvolupar les oportunitats).  

3r.  Adaptar l'estructura productiva a la nova demanda del mercat (si el nostre negoci ha 

caigut un 15 %, un 20 % o un 30 %, cal mantenir la mateixa estructura productiva, i els 

mateixos costos ...?). 

� Si s'ha de reduir estructura ens plantejarem 3 formes de fer-ho: a) 

Amortització directa del lloc de treball; b) Convertir el lloc de treball 

intern en extern, negociant amb el col·laborador; etc) Amortització del 

lloc per reestructuració del negoci, i externalitzar les activitats a un 

proveïdor extern, l'experiència, costos i servei professional, a més ens 

aportarà un major valor afegit. (En l'últim capítol d'aquest informe 

tractarem sobre aquestes solucions). 

4t.  Redissenyar la nostra estratègia de negoci adaptant els recursos i l'activitat a la nova 

situació del mercat.  
 

Precisament en èpoques de crisi és quan més necessari es fa definir plans d'actuació a curt termini, 

disposar d'instruments de supervisió que reflecteixin l'evolució en el dia a dia de la situació i dels 

èxits assolits, i sobretot és el moment en qual més suport hem de donar al nostre equip de 

col·laboradors, i especialment a l'àrea comercial. Un equip de col·laboradors motivat i que sàpiga en 

cada moment el que han de fer és indispensable per avançar en una situació en què el "efecte 

arrossegament" de la situació ens empeny en sentit contrari. 
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Els editors de premsa han d'introduir els canvis que requereix el seu model productiu amb la finalitat 

d'adaptar la seva explotació i mantenir l'equilibri entre els costos que li requereix i els ingressos que 

obté. A més han d'aconseguir que la seva organització sigui productiva i funcioni amb actitud positiva 

i amb motivació per competir amb major preparació en el moment de sortir de la crisi.  

S'ha constatat que les crisis són acceleradores de canvis, el que pot beneficiar a les empreses 

editores si actuen correctament durant el període de durada d'aquesta, no posant pegats allà on es 

manifesta un problema sinó abordant la situació com un nou escenari, i des de la base: 

� Clarificant quin és el seu model de negoci i orientant tots els seus 

recursos, persones i plans d'actuació en coherència amb aquest: 

o Línia editorial.  

o Prioritat de continguts.  

o Per qui.  

o En quin àmbit territorial.  

o Com es distribuirà el lector.  
 

� Adaptant la seva estructura a les noves exigències operatives i 

optimitzant els avantatges de la tecnologia per als processos productius i 

per a la gestió d'aquests.  

� Especialitzant la seva organització per ser més productiva i oferir serveis 

amb més valor, per cobrir millor  les necessitats informatives dels seus 

lectors i suports més útils per als seus anunciants.   

� Creant i implantant instruments d'anàlisi que li permetin comprendre en 

tot moment com està el mercat, els moviments que es produeixin en 

aquest, sobretot com evoluciona el seu negoci dins d'aquest nou context. 

La premsa d'informació general en el seu model convencional (suport paper) té davant seu tres 

reptes importants als quals s'ha d'enfrontar i que ha de decidir el més aviat possible si no vol 

accelerar la pèrdua de la seva posició en el mercat: 

� La població immigrant (com guanyar-se-la com públic lector?).  

� Els joves entre 15 i 25 anys (com guanyar-se’ls com públic lector?).  

� Internet (com afrontar el nou model de comunicació a través d'internet 

sense provocar la substitució del medi paper ...?).  
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Aquests reptes són molt importants d'abordar per a la premsa comarcal i local ja que els límits 

territorials de les seves respectives zones de cobertura informativa plantegen generalment límits al 

creixement de la seva difusió, per la qual cosa accedir a nous col·lectius de població on poder créixer 

en lectors és vital per els seus projectes informatius. Ho és encara més per a la nova era de la premsa 

digital que està arribant ja, i que obligarà a tots els editors a iniciar-se en aquest nou suport. 

Els editors de premsa han d'estar preparats per enfrontar-se després de la crisi a canvis importants 

en el mercat tal com el coneixem ara. Pel que fa a la inversió publicitària han d'estar preparats 

perquè internet i altres mitjans "no convencionals" que ofereixen als anunciants un accés més 

directe al seu públic objectiu, creixeran a més velocitat que la resta de mitjans "convencionals", atès 

que l’anunciant prioritza cada vegada més justificar el retorn de la inversió de les campanyes. Els 

mitjans "convencionals", especialment els mitjans massius (Tv, premsa diària i revistes de gran 

consum) retrocediran donada la seva major dificultat de demostrar a l'anunciant la relació cost-

benefici de la seva inversió. A internet, l'accés més directe al públic objectiu, la capacitat de 

segmentació i d'obtenir un feed-back per l'anunciant i el preu més barat, fan que l'anunciant dediqui 

cada vegada més interès a aquest mitjà per a la inserció dels seus anuncis i els estudis d'inversió 

publicitària ja ho estan detectant. I és que a internet l'anunciant pot seleccionar bé el target del 

públic a qui dirigir la seva campanya, i amb 20.000 euros pot fer forces coses, mentre que en el 

suport paper amb 20.000 euros es fa molt poc. 

No obstant això, els editors de premsa comarcal d'informació general tindran la seva oportunitat en 

el mercat per desenvolupar les seves avantatges de proximitat al lector i el coneixement que tenen 

d'aquest, així com el cost per impacte més baix. Aquest avantatge, que els editors d’aquest sector no 

han sabut explotar adequadament davant d'altres mitjans de comunicació massius, ara es convertirà 

en un element estratègic de la política comercial de l'editor davant l'anunciant i davant els 

planificadors de mitjans de les agencies de publicitat , que trobaran un mitjà amb accés directe a 

unes audiències amb gran poder de compra de molts productes que elaboren els seus clients-

anunciants, un mitjà que a més trobarà més fàcil de planificar i demostrar la seva rendibilitat donada 

la relació de proximitat entre aquest i els lectors. 

Els editors s'han de preparar també per al canvi en les relacions amb els anunciants que ja estan 

cansats de pagar per posar anuncis i demanen a les publicacions major implicació en les seves 

estratègies comercials, i un servei més professional d'assessorament que l’ajudi amb la seva 

estratègia de comunicació i en l'anàlisi dels resultats assolits amb la finalitat de constatar la 

rendibilitat dels seus anuncis i el rendiment de la vostra inversió (ROI). És a dir, l'anunci ja no és una 

necessitat per anunciant, és un instrument per arribar a uns objectius i els anunciants demanen més 

col·laboració als editors per assolir-los, podent arribar aquesta col·laboració a utilitzar altres canals i 

altres mitjans per arribar al lector. 

Els editors han d'estar preparats també per l'adaptació dels seus negocis a la nova era d'internet i de 

la tecnologia multimèdia, perquè el negoci ja ha canviat: Estem en el negoci de la comunicació, no de 

la informació, i l'editor ha de comprendre amb claredat aquest concepte per adaptar i enfocar el seu 
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negoci. Aquest és un canvi que ja està en marxa i avança a alta velocitat. Ho ha imposat el propi 

lector els hàbits d'accés a la informació han canviat radicalment en l'última dècada aprofitant els 

avantatges que li ofereix la tecnologia actual. En aquest nou entorn l'editor de premsa no pot 

romandre "lligat" al suport del paper com a únic canal de comunicació amb els lectors per a la 

transferència dels continguts informatius. Ara la comunicació passa a ser multicanal (en paper, en 

línia, a través del correu electrònic, a través del telèfon mòbil, etc ...), i l'editor ha de centrar el seu 

negoci a desenvolupar serveis d'informació amb valor afegit per al lector a través de diferents 

formats, cadascun dels quals respondrà a una necessitat diferent d'obtenir la informació que 

mostren els lectors (bé pel contingut, bé pel suport, bé per l'extensió i detall de la informació, bé per 

la rapidesa de conèixer la disponibilitat de la informació , bé per l'oportunitat de reutilització de la 

informació, ...) i que l'editor haurà d'investigar per poder atendre adequadament. 

No es tracta d'una evolució de suports, sinó d'un canvi de model de negoci basat en la transformació 

dels hàbits del lector que és ara qui imposa les seves normes. En aquest nou model de comunicació 

el lector ha deixat de ser l'objectiu del negoci de l'editor per a convertir-se en el fi mateix que 

justifica aquest negoci. El lector, a través de la seva demanda d'informació en els formats que 

considera més interessants per als seus hàbits, és qui justifica el negoci de l'editor.  

En el model convencional del mercat (model actual de premsa en paper i distribució a través del 

quiosc) el lector anava a la recerca de la informació i adquiria la publicació que més li interessava. A 

partir d'ara i gràcies a la tecnologia, els mitjans estan (tots) a disposició del lector qui pot consultar i 

decidir quins continguts li interessen més i sol·licitar-los o descarregar-se en el format informatiu que 

millor respongui a les seves necessitats i a través del canal que li interessi. 

Però aquest nou entorn de mercat, que està en marxa i que evoluciona a passos agegantats i que ha 

estat impulsat pels propis lectors, obre noves "finestres" per innovar també en serveis per als 

anunciants, els qui demanen cada vegada més novetats en suports per la seva comunicació 

comercial, capaços de millorar l'impacte en el lector i de retornar informació (feed back) relativa al 

comportament del lector davant la seva oferta. 

 

Com ja hem assenyalat abans,  a la sortida d'aquesta crisi canviarà moltes coses  en el mercat de la 

comunicació (la inversió publicitària en els suports publicitaris, les relacions amb els anunciants, els 

suports d'informació), i per això precisament saber planificar ara es convertirà en un avantatge 

competitiu a la sortida d'aquesta crisi. Una de les coses on el canvi es veurà accelerat serà en el 

model de comunicació, del paper a la tecnologia multimèdia. 
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LA PREMSA COMARCAL I LOCAL CATALANA 
DAVANT LA CRISI. 

 

 

El sector de la premsa comarcal i local catalana  
davant la crisi. 
 

La premsa comarcal i local catalana també rep l'impacte de la recessió publicitària com a 

conseqüència de la crisi que afecta la nostra economia. Tanmateix mentre les grans capçaleres 

nacionals de premsa diària acusen al final de 2008 retalls del 18 % al 20 % en els seus ingressos 

publicitaris, en el cas de la premsa comarcal i local de Catalunya aquests retalls estimem que se 

situaran entre el 8 % i el 12 % com a mitjana de tot el sector, que agrupa 144 capçaleres de 

periodicitat i formats d'edició diversos. Aquestes conclusions sobre el sector de la premsa comarcal i 

local catalana són encara provisionals i pertanyen a l'estudi sobre la inversió publicitària, el mateix 

que està duent a terme l'ACPC i en el qual col·labora l'empresa consultora Màrqueting Media Europe. 

La retallada publicitària en la premsa comarcal i local es centra principalment en els diaris i en alguns 

setmanaris constatant caigudes de diversa intensitat i que varien segons les capçaleres entre un 10 % 

i un 25 % respecte a 2007 (en termes de "taca"). Tanmateix en el grup dels setmanaris les caigudes 

no són tan generalitzades com en els diaris i es relacionen amb aquelles capçaleres que contenien 

major contingut d'anuncis de sectors que han estat molt afectats per la crisi, com és l'immobiliari, 

l'automòbil, el de la banca i el d'equipament per a la llar (electrodomèstics, so, mobles, ...), 

juntament amb altres anuncis de serveis empresarials (ETT's i selecció de personal) i també d'ofertes 

de grans àrees comercials que s'han reduït, la qual cosa ha tingut més incidència en unes 

publicacions que en altres, probablement per la cobertura territorial d'unes zones amb major 

presència o interès d'aquests anunciants. 

18,80
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20,98

19,70

16,80

Diaris

Setmanaris

Mensuals

Bimestrals

Trimestrals

Mitjana pàgines de publicitat per tipus de periodicitat 
a la premsa comarcal i local catalana

(estimació per al 2008 a partir del control de taca publicitària)

Dades: Estudi "La inversió publicitària en premsa comarcal i local catalana" (en realització).  
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En les publicacions quinzenals, mensuals, bimestrals i trimestrals al tancament de 2008 les caigudes 

no superen el 10% de la contractació publicitària i no són generalitzades a totes les capçaleres de 

cada grup, per periodicitat d'edició. Al contrari en aquestes publicacions podem constatar fins i tot 

creixements en la inserció publicitària respecte al 2008. En publicacions bimestrals, en el 70% de les 

capçaleres s'ha registrat algun increment de publicitat respecte a l'any anterior, i en les Trimestrals 

en el 50% de les capçaleres també s'ha donat aquest fet. Fins i tot en diverses capçaleres mensuals 

s'ha apreciat algun increment de publicitat, si bé no està conclòs l'estudi per poder afirmar xifres 

definitives. 

 

Importància de la publicitat en els ingressos 
totals de la premsa comarcal i local catalana 

2008* 
(% s/totals) 

Diaris comarcals i provincials (4) 55 - 65 

Diaris locals (2) 68 - 70 

Diaris supracomarcals (2) 55 - 60 

P. Bisetmanals (2) 65 - 75 

Setmanaris (inclou 15 publicacions) 45 - 60 

Mensuals 52 - 55 

Bimestrals 54 - 58 

Trimestrals 37 - 40 
 

*Dades provisionals en % sobre la facturació total anual. 
Font: Estudi "La inversió publicitària en premsa comarcal i local catalana" (en 

realització).  

 

Per què aquesta diferència respecte a la premsa generalista, i a la premsa comarcal diària i 

setmanal?. Probablement hi ha tres raons que ho expliquen: 1.--) Per la menor dependència de la 

publicitat de grans anunciants. Bàsicament la presència de grans marques i anunciants a les pàgines 

de la premsa comarcal i local s'origina a través d'agències, o a través de la gestió comercial directa 

amb representacions locals o territorials de l'anunciant. Les agències són les primeres que han patit 

la retallada de pressupost dels anunciants i han actuat concentrant les campanyes d'aquests en 

mitjans de gran tirada. En el cas dels anunciants que contractaven directament a través de les seves 

representacions, delegacions o concessions locals i territorials, aquests van rebre ordres dels seus 

centrals de tallar despeses després de l'estiu de 2008, i a partir d'aquí es va començar a constatar la 

caiguda de la seva publicitat. 2.--) Pel model de vendes que practiquen moltes publicacions 

bimestrals i trimestrals, i també alguna mensual, ofertant a l'anunciant uns preus per tot l'any. I 3.--) 

Per l'elevada presència d'anunciants locals que generen multitud d'anuncis de petit format (de ½ 

pàgina cap avall fins als petits anuncis de mòduls i classificats), que han funcionat donant estabilitat 

als ingressos publicitaris d'aquest sector de la premsa el 2008. La raó d'aquesta estabilitat és perquè 

la contracció del consum que s'ha produït en la nostra economia no s'ha fet visible de manera aguda 

en el comerç de les nostres ciutats i municipis fins al darrer trimestre de 2008, la qual cosa ha tingut 

un efecte menor sobre el retall en la despesa publicitària, a més perquè és l'època que sol concentrar 

tradicionalment importants despeses del consum familiar a causa del Nadal i de les Rebaixes, per la 

qual cosa el retall publicitari no podia caure un 100%. Ens referim aquí genèricament a l'anunciant 

local en referència als locals, comarcals, d'àmbit supracomarcal o de tot Catalunya, que contracten 
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directament amb els mitjans o a través dels seus equips comercials, perquè tenen coneixement 

d'aquests i perquè identifiquen el potencial d'aquestes publicacions per als seus objectius 

comunicació comercial. 

Aquesta situació posa de manifest que existeix un "model de publicitat local", amb perfils 

d'anunciants fàcilment identificables per a la seva segmentació i on la premsa d'informació general, 

d'àmbit comarcal i local de Catalunya és un mitjà de referència, però els editors d'aquest sector no 

han desenvolupat models de comercialització especialitzada, ni suports, ni en tècniques de vendes, ni 

en la gestió d'equips o d'objectius, limitant-se a adaptar les mateixes tècniques i argumentacions dels 

grans mitjans de comunicació generalistes. Coneix realment l'editor als seus anunciants, i les seves 

necessitats?. Coneix si necessiten posar anuncis o més comunicació per donar-se a conèixer millor?. 

Quins suports li proposa l'editor en cada cas?. 

Aquest model de "publicitat local" de Catalunya, tanca fins i tot importants taxes de creixement per 

als editors que analitzin a l'anunciant local, sàpiguen segmentar les seves necessitats i ofereixin uns 

serveis d'assessorament i suports més adequats per a cada necessitat. Potser el editors de premsa 

comarcal no estiguin valorant adequadament aquest mercat perquè tenen aspiracions en altres de 

més qualitat publicitària, on no obstant això a nivell d'exigència dels anunciants així com la manca de 

posicionament de la premsa comarcal i local, juntament amb les mancances informatives sobre els 

seus arguments de venda fan que aquest accés sigui lent. 

  

La premsa comarcal i local té uns avantatges competitius davant els altres mitjans de comunicació 

que li permeten consolidar la seva posició com a mitjà d'informació de referència en l'entorn 

comarcal i local, la qual cosa ha estat ratificat decisivament pels estudis d'audiències del "Baròmetre 

de la Comunicació "a Catalunya en reconèixer mitjançant l'anàlisi quantitatiu una posició de lideratge 

de la premsa comarcal i local davant dels altres mitjans escrits generalistes, gràcies a la seva 

penetració territorial que li permet destacar com a líder en audiències en premsa escrita en 38 de les 

41 comarques , arribant a una audiència que supera els 930.000 lectors. 

  

Els avantatges competitius que té la premsa comarcal i local davant dels altres mitjans massius són: 

 
-   La proximitat al lector.  

-  L'especialització informativa.  

-  La penetració territorial aconseguida degut al tractament informatiu dels seus 
continguts i a la publicació en català.  

-  La credibilitat dels seus lectors, el que es demostra a través de l'elevat índex de 
subscriptors entre els seus lectors i la fidelitat d'aquests.  

-  La capacitat de prescripció publicitària (accés i influència en el lector).  

-  Així mateix podem afegir la major flexibilitat per adaptar les seves estructures davant 
de qualsevol crisi, i el seu coneixement del territori en relació amb els lectors. 
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Davant les grans capçaleres d'informació general catalanes la premsa comarcal i local està obligada a 

potenciar contínuament aquests avantatges ja que els grans diaris catalans competeixen amb les 

seves edicions en català (La Vanguardia ho llançarà properament) i amb el llançament permanent de 

promocions al lector relacionades amb aspectes nacionalistes i de la cultura catalana, tractant de 

"enganxar" nous lectors i no perdre més quota de mercat que és el que els indica els estudis 

d'audiències de l'EGM. Des de la presentació dels estudis d'audiències del Baròmetre de Comunicació 

"aquestes publicacions han descobert un competidor amb qui no comptaven: La premsa comarcal i 

local.  

Però el negoci de la premsa comarcal catalana és vulnerable, en termes competitius, davant els grans 

mitjans que envaeixen el seu territori (diaris, Tv generalistes i locals, etc) l'avenç no pot ser detingut 

individualment sinó "en bloc" de tota la premsa comarcal. Atès que les èpoques de crisi activen 

LA PREMSA COMARCAL I LOCAL  DAVANT ELS MITJANS GENERALISTES 

PUNTS FORTS 

 

� Especialització. 

� Proximitat i coneixement del lector. 

� Relació directa amb els anunciants. 

� Penetració territorial i fidelitat del lector. 

� Flexibilitat de la seva estructura per 

reaccionar. 

�  

PUNTS FEBLES 

 
� Atomització empresarial. 

� Escassetat de recursos. 

� Limitacions econòmiques i financeres. 

� Alta dependència dels ingressos per 

publicitat. 

� Alta dependència d’ingressos públics 

(influencia pública) 

AMENACES 

� Contracció de la inversió publicitària. 

� Baix nivell d’implantació tecnològica en 

l’edició i per les bases de  dades.  

� No adaptar-se al canvi de model 

informatiu (premsa digital i internet). 

� No canviar el concepte de negoci 

d'informació per comunicació. 

OPORTUNITATS 

� Alta capacitat de prescripció publicitària. 
 

� Inversió en tecnologia pell 
desenvolupament  de serveis amb valor per 
lectors, basats en la gestió del coneixement. 

 

� Incrementar lectors aprofitant la crisis 
(afavorirà la contractació publicitària). 

 

� Estandarització de formats editorials i dels 
espais per la publicitat. 

 

� Integració de processos de producció i 
baixar costos. 
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l'enginy i la creativitat dels mitjans per guanyar quotes de lectors i publicitat, els editors de premsa 

comarcal i local ara més que mai han de corregir els punts febles del sector i reforçar les seves 

posicions per ser més competitius en el mercat dels mitjans i per enfrontar-se a  la crisi econòmica.  

Les solucions que necessita posar en marxa aquest sector per fer front a la crisi econòmica actual 

posen de manifest la manca de mesures que havien d'haver posat en marxa en època de bonança 

per tal de consolidar les estructures empresarials i d'ingressos del mateix. Per tant, i encara que el 

més urgent per als editors ara és actuar en el curt termini per poder superar amb èxit aquesta crisi, 

és clar que és urgent posar en marxa iniciatives globals per al sector que corregeixin la dèbil situació 

empresarial i de recursos que es constata , les quals es concreten en aquestes: 

a) Professionalització d'estructures, fonamentalment: en tècniques de gestió, tècniques de 

comercialització (publicitat i serveis a l'anunciant), i utilització de la tecnologia per a la 

millora de la productivitat. S'imposa un canvi de mentalitat de l'editor com a empresari.  

b) Concentració empresarial per crear organitzacions més fortes i amb més recursos 

gestionats amb mentalitat empresarial. Un exemple el tenim en la "presse hebdomadaire 

régionale" francesa. Encara que la integració requereixi l'existència d'ofertes per a això.  

c) Integració de processos i activitats de producció, continguts, documentació, etc (sindicació) 

amb la finalitat de reduir costos i compartir "coneixement". La integració no requereix un 

projecte d'integració empresarial, només compartir processos entre editors afins. 

d) Simplificació de formats (mida, color, paper, estructures de pàgines) així com millorar el 

disseny gràfic i la imatge, per crear publicacions més modernes, més atractives i amb "valor 

publicitari". A més per facilitar la contractació "en bloc" de campanyes publicitàries. 

e) Incorporació de tecnologia per a l'edició i per a la gestió de bases de dades de clients 

(lectors i anunciants).   

f)   Treure al carrer el "periodisme de proximitat", donar-li visibilitat en el dia a dia local, i fer-

ho especialment, portant el periodisme de proximitat cap a la gent i cap a les institucions, 

amb vocació de ser molt útils, com a mitjà de comunicació local .  

g) Treballar la qualitat informativa per créixer en audiència, aprofitant la major demanda 

d'informació que genera la crisi, i portant el "periodisme de proximitat" al carrer, entre la 

gent i en les institucions, amb la finalitat de recollir i explicar a la població tot el que la crisi 

està fent al seu voltant. 

La premsa comarcal catalana és un sector de pimes, amb gran presència de microempreses (10 o 

menys treballadors) i amb nivells de gestió poc professionalitzada i escàs volum de rendiments la 

qual cosa impedeix la recapitalización d'aquestes i la inversió contínua en tecnologia per incrementar 

la seva capacitat de producció. 
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Les Pimes són més vulnerables davant la crisi perquè tenen menys capacitat de reacció financera i no 

disposen de recursos suficients per invertir en tecnologia, ni tenen una estructura tan 

professionalitzada:  

-  Compten amb menys recursos, la qual cosa els resta capacitat de reacció. A més les 

seves estructures estan menys professionalitzades i no tenen informació actual així 

com d'anàlisi de tendències.  

-  Els seus negocis estan poc diversificats, per la qual cosa una reestructuració dels 

mercats pot posar en serioses dificultats la continuació del seu negoci.  

-  Pateixen limitacions econòmiques i financeres que els permeten escàs marge de 

maniobra, per la qual cosa una caiguda sostinguda dels seus ingressos d'explotació pot 

provocar un estrangulament financer.  

La reduïda dimensió mitjana de les empreses d'aquest sector per diversificar negocis (en els diaris 90 

a 150 persones excepte El Punt que supera els 200, en setmanaris de 8 a 25, a la resta entre 1 i 6 

persones) i les limitacions dels seus recursos fins i tot per a la captació de majors ingressos 

publicitaris, situen a les empreses editores de la premsa comarcal en posicions de major risc per fer 

front a la crisi econòmica. 

 

304.000

72.000 86.000 101.000
71.000

17.800

Diaris 
generalistes 
catalans (3)

Diaris 
comarcals (4)

Diaris locals (2) Diaris 
supracomarcals 

(2)

Bisetmanals (2) Setmanaris 
(inclou 15 

publicacions)

Producció/lloc de treball a la premsa de Catalunya
(Sóm dades  de premsa de pagament, en euros/empleat referits al 2006)

Dades: Estudi "La inversió publicitària en premsa comarcal i local catalana" (en realització).  

 

Encara que la publicitat representa entre el 19% i el 24% de les pàgines de les publicacions, segons la 

classificació d'aquestes per periodicitat d'edició d'aquest sector (diaris, setmanaris, etc), la facturació 

total del sector de la premsa comarcal i local per publicitat estaria situada al voltant d'un 58% - 60% 

(uns 60 milions d'euros) dels ingressos totals del mateix en l'exercici 2008, molt per sota del 64,5% 

que representava en el 2006, últimes dades de que disposem. 
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Ingressos per publicitat 
a la premsa d'informació general catalana

Diaris generalistes

Premsa comarcal i local

Dades: Elaboració a partir de dades d'Infoadex i de "l'Estudi de la inversió publicitària 
en premsa comarcal i local catalana" (en realització).  

 

 
Dades econòmiques del sector de la premsa comarcal i local catalana ens mostren comptes 

d'explotació dels anys 2006 i 2007 on els ingressos ja van començar a caure per l’impacta de la crisi 

en el segon semestre, i en tot cas els increments que es van produir amb prou feines van superar el 

8%. Els marges bruts de vendes van estar entre el 6 % i el 10 % i les taxes de beneficis no van anar 

més enllà del 3 % al 5 %.  

Amb aquesta estructura d'explotació una reducció d'ingressos del 15 % al 20 % com l'actual posa en 

vermell el compte de resultats i si l'editor no introdueix canvis amb rapidesa el seu negoci es 

desequilibra. És el moment de reaccionar i prendre decisions.  

Després de 15 anys de cicle econòmic de gran creixement, pràcticament tots els analistes 

assenyalaven que hi havia símptomes d'esgotament en el model econòmic. Bé, ara s’ha produït una 

crisi i la recessió ens afecta a tots. El problema en el cas de la premsa comarcal no és que s'han reduït 

els ingressos per publicitat, el problema és que el sector no està preparat (estructures empresarials 

petites, amb poca mentalitat empresarial, d'escàs "múscul financer" i amb capital social reduït ) per 

suportar un període prolongat de caiguda d'ingressos, i més pel costat que més li aportava. Per això 

la qüestió que l'editor ha de plantejar-se no és tant "com vendre més ...", sinó "com superar la crisi 

encara que sigui amb menys ingressos".  

En el capítol següent d'aquest informe es recullen una sèrie de mesures i recomanacions per actuar 

en el curt termini, que pretenen oferir respostes als problemes que se li han plantejat als editors 

arran de l'arribada de la crisi. Però com que totes les crisis tenen un final i aquesta també el tindrà, 

sens dubte, també s'inclouen solucions perquè els editors puguin preparar el futur dels seus negocis 

pel mig termini. 
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La Premsa Comarcal i Local catalana davant la crisi

PREMSA 

COMARCAL I LOCAL

Crisi econòmica
generalitzada

Crisi publicitària Premsa digital 
e Internet

Nous competidors:
- Premsa gratuïta
- Mitjans d’institucions

públiques (ajuntaments…)
- Tv locals

Situació canviant del mercat
dels mitjans de comunicació

(preus a la baixa, 
paquetització de l’oferta, 

etc)

Centrar-se en l’essencial del negoci
(core business)

Ajust de Costos i Ingressos = Equilibri d’explotació
(supervivència)

Actuar a curt termini (millorar marge),
Planificar el mig termini
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MESURES I RECOMANACIONS PER A L’EDITOR 
DE PREMSA COMARCAL I LOCAL PER 
MANTENIR L’EQUILIBRI EN EL SEU NEGOCI. 

 

 

Pla d’actuació. 

L'editor de premsa comarcal i local ha d'introduir canvis en la seva estructura productiva per poder 

fer front als reptes que li imposa el mercat com a conseqüència de la crisi i mantenir l'equilibri 

d'explotació del seu negoci. L'activitat de l'editor com qualsevol altra activitat econòmica (amb 

objectius de lucre o no) la podem estructurar en tres grans àrees de gestió: L'àrea de despeses 

(representa les obligacions), l'àrea d'ingressos (o de drets sobre recursos fins que es fan efectius), i la 

de gestió dels recursos (plans de treball). 

Ajustar les obligacions que suporta el negoci de l'editor a les expectatives d'ingressos com hem dit 

anteriorment no s'ha de dur a terme mai d'una manera espontània. S’ha de fer premeditadament i 

amb una planificació. Per a la premsa comarcal i local catalana hi ha una via d'ingressos per 

conceptes d'idioma i de suport a la difusió que procedeixen de l'Administració Pública (Generalitat, 

Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions provincials, etc) que és important per als editors, però 

ho és especialment per a les publicacions més petites donat que els seus ingressos per publicitat són 

molt reduïts, per la qual cosa aquestes ajudes públiques, així com els ingressos de la publicitat 

institucional d'aquestes mateixes institucions, cobra especial rellevància per al manteniment de la 

seva activitat. El problema d'aquests ingressos és que les Administracions Públiques adopten terminis 

de pagament que superen ja els 12 mesos des del seu acord, la qual cosa és una pràctica que 

perjudica els interessos i el negoci del petit editor de premsa i d'altra banda, i especialment en 

aquests moments de crisi, és una pràctica contrària a l'exemple que han de donar les 

Administracions Públiques en el compromís de facilitar a les empreses i famílies l'accés al 

finançament per mantenir les seves activitats productives, especialment aquells recursos que ja 

tenen concedits. 

No preveure ajustos en una de les tres àrees que hem assenyalat abans quan s’intervé en qualsevol 

de les altres portarà males conseqüències. Per tant qualsevol pla d'ajustament ha de proposar 

mesures per a cada una d'aquestes àrees, i per això les propostes que fem en aquest capítol van 

dirigides en aquestes tres direccions: el control de les obligacions (costos i despeses), el foment dels 

ingressos, i l'orientació de l'activitat de l'editor (actuant en el curt termini, però planificant en futur).  

Per simplificar aquest procés i fer-lo més intel·ligible anem a agrupar en sis àrees d'actuació totes les 

mesures i recomanacions que podem oferir a l'editor de premsa comarcal i local l'aplicació del qual 

5. 
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respon a les necessitats d'adaptació del seu negoci per superar aquesta crisi i sortir reforçats de la 

mateixa. 

Aquestes àrees d'actuació són:  

1.-   Ajustos a l'Estructura Productiva, centrant tots els esforços en el nucli central del negoci de 

l'editor.  

 (Per guanyar eficiència i ser més competitiu). 

2.- Ajustos en l'estructura de Costos i Despeses generals.  

 (Per mantenir l'equilibri d'explotació i sobreviure a la crisi). 

 3.- Ajustos en la gestió dels Ingressos per Publicitat i Subscripcions.  

 (Per generar ingressos que ens permetin continuar l'activitat).  

4.- Canvis en les Relacions amb els lectors.  

(Per conèixer millor, establir nous vincles, desenvolupar nous serveis innovadors i fer créixer el 

negoci).  

5.- Inversió en Tecnologia per agilitar i innovar processos, millorar la productivitat i simplificar 

costos fixos. 

 (Per tenir uns recursos més eficients i créixer en productivitat).  

6.- Canvis en el Model de Comunicació.  

 (Per adaptar-nos al futur).  

 

A les pàgines següents anem a exposar aquests 6 punts seguint el mateix ordre en que les hem 

relacionat. 
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1r. Ajustos en l’estructura productiva de l’editor, concentrant tots els esforços 

en el nucli central del seu negoci. 

 
L'activitat de molts editors s'està veient reduïda com a conseqüència de la crisi que ens afecta. La 

caiguda dels ingressos de la publicitat a causa d'una menor contractació d'anuncis en les seves 

publicacions segurament ja haurà plantejat a molts d'ells la necessitat d'ajustar els seus costos de 

producció. 

Suposem que un editor que edita una publicació setmanal de 48 pàgines, abans de la crisi 

contractava publicitat amb una mitjana de 32 anunciants per número, que suposaven 11 pàgines de 

publicitat. Ara amb la crisi ja instal·lada en el mercat les vendes de publicitat han caigut de manera 

que el nombre d'anunciants per número han passat a ser 23 i el nombre de pàgines de publicitat 

contractades és de 7,5 és a dir una pèrdua de 3,5 pàg. per número, o el que és igual de 170 pàgines a 

l'any si calculem 49 números. Això suposa una reducció dels ingressos per publicitat de 80.000 a 

85.000 euros a l'any a preus mitjans per pàgina, en aquest sector.  

Si aquest editor té uns ingressos anuals de 360.000 euros i la difusió real de la seva publicació és de 

1.100 exemplars, la caiguda d'ingressos tindrà un impacte molt negatiu en el seu compte 

d'explotació.  

L'estructura mitjana de l'editor de premsa comarcal i local i els seus paràmetres d'explotació no 

permeten assumir aquesta pèrdua i seguir actuant com si res hagués passat, més encara, que tot 

apunta que aquest retall d'ingressos es mantindrà almenys durant 2009 i 2010 . Òbviament el primer 

plantejament de l'editor serà el reajustament dels paràmetres de costos de la publicació. En primer 

lloc reduirà el nombre de pàgines d'aquesta, probablement fins a 40 i potser fins a 36 pàgines per 

exemplar. Això està bé, així aconsegueix rebaixar els costos de paper i impressió de la revista, que 

són costos variables relacionats amb el producte. D'altra banda i arran de la retallada de l'espai per a 

continguts, s'haurà reduït també la càrrega de treball de redacció, de disseny i fotografia, de 

maquetació (de producció gràfica) de la revista.  

Està clar que amb aquesta nova situació (menys ingressos per publicitat, menor paginació i menor 

càrrega de producció gràfica) l'activitat de l'editor s'ha reduït. Aleshores: necessita l'editor la mateixa 

estructura de treball?, Pot mantenir l'actual estructura de costos amb la reducció d'ingressos que 

haurà d'afrontar per a aquest any i almenys per un altre any més?. La resposta és que no. Per tant, 

cal prendre mesures per retallar l'estructura per adaptar-la a les necessitats actuals.  

En l'exemple descrit, retallar un lloc en l'àrea de Producció Gràfica (disseny, maquetació, escàner i 

preimpressió) potser un lloc de Vendes, i potser un altre de Redacció, permetran adaptar millor 

l'estructura productiva a les noves necessitats reals del negoci . Aquests tres llocs menys permetran a 

l'editor una retallada d'uns 64.000 euros en concepte de salaris més altres 23.000 de costos laborals, 

és a dir una reducció de costos fixos de 87.000 euros en total. D'aquesta manera anem ajustant 

l'excés de capacitat productiva de la nostra organització equilibrant els ingressos i els costos. 
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Molts editors de publicacions mensuals, bimestrals i trimestrals de la premsa comarcal, tenen un 

avantatge sobre els editors de publicacions diàries i setmanals, les estructures són més rígides a 

causa del cicle de la seva activitat, la qual es deriva de la menor dimensió dels seus negocis que els 

permet disposar d'una flexibilitat organitzativa i per tant de reassignació dels seus recursos de 

manera més eficient i àgil. En efecte, molts d'aquests petits editors tenen una estructura productiva 

basada en l'externalització d'activitats i en la subcontractació de processos que els faciliten mantenir 

un resultat positiu en els seus comptes d'explotació o quan mantenir l'equilibri del seu negoci. En el 

punt següent d'aquest informe s'exposen altres solucions per retallar costos fixos d'utilitat 

contrastada també en empreses editores. 

Ara bé, l'editor ha de conèixer abans d'aplicar cap mesura quina és la situació del seu negoci. Si 

l'editor no té una comptabilitat analítica i ben estructurada és recomanable que demani 

assessorament a un professional de la seva confiança o bé a un que tingui experiència en el sector 

per estudiar la seva estructura productiva i identificar on són els punts de tensió en la seva estructura 

productiva que generen el desequilibri del seu compte d'explotació. Tot seguit ha de refer els 

pressupostos de la seva empresa amb les noves previsions d'ingressos i costos. A partir d'aquí l'editor 

pot decidir els ajustaments que durà a terme sobre la "tirada" de la seva publicació, sobre la reducció 

de llocs de treball i en quines àrees, sobre el retall d'altres costos fixos en la seva organització, sobre 

el retall en les despeses generals, retalls en consums, etc.  

Una màxima que l'editor ha de seguir: "Concentrar tots els seus esforços i recursos en el nucli central 

del seu negoci" (el core business), és a dir, en aquelles activitats que són essencials, que li aporten els 

beneficis i que donen identitat al seu negoci. Tot allò que no respongui a aquesta premissa és 

prescindible.  

Una vegada que l'editor hagi delimitat la nova dimensió del seu negoci, el que ha de fer és ajustar els 

recursos de l'estructura productiva per seguir funcionant en el nou marc. En el model convencional 

del negoci editorial, on la funció de l'editor es centra en la creació de continguts, hem de considerar 

que l'estructura essencial de la seva activitat està localitzada en les àrees següents: 

� Redacció.  

� Vendes (publicitat, subscripcions i altres productes especials).  

� Administració (facturació).  

La missió de l'editor és satisfer les necessitats d'informació dels seus lectors, i la seva funció és 

"coordinar" totes aquelles activitats que participen per donar resposta al lector, algunes de les quals 

tindran una execució interna i altres seran realitzades per proveïdors externs. 

Proposem dues mesures eficaces a través de les quals l'editor pot introduir ajusts en la seva 

estructura productiva, a més d'ajustar la paginació de la publicació (cost variable), que li permetran 

mantenir la seva activitat i el seu negoci: 
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a) La subcontractació externa de proveïdors especialistes per realitzar treballs que fins ara es 

realitzaven internament. 

Per cobrir aquelles activitats que l'editor requereix per al desenvolupament del seu negoci i 

que no pertanyen al seu core business, pot (ha de) recórrer a una mesura que cada vegada és 

més usual en les empreses, que és subcontractar a altres professionals externs especialistes 

en aquestes activitats que poden oferir un servei molt qualificat en substitució dels treballs 

que abans es realitzaven internament, per exemple en tot allò referit a la producció gràfica 

de la seva publicació (disseny i infografia, de disseny de portades, de maquetació, 

digitalització, preimpressió, etc), en les mateixes condicions de qualitat, termini i detall que 

necessita, i amb un cost menor al que suportava abans (una reducció de costos entre el 40% 

al 50% si més no és possible obtenir). 

La subcontractació de proveïdors externs comporta altres avantatges a més de la reducció de 

costos per a l'editor, especialment si es tracta de proveïdors amb experiència en el sector ja 

que permetran a l'editor obtenir un major valor afegit de la col·laboració en comptar el 

proveïdor amb més experiència per la realització del treball, major exigència en quant a 

qualitat, i oferir més flexibilitat en l'execució del treball, ja que segurament disposarà de 

col·laboradors que podran auxiliar qualsevol sobrecàrrega. Sobre l'externalització de 

processos i activitats i els avantatges d'aquesta manera de procedir en tornarem a tractar en 

el punt següent referit als ajustos en els costos d'explotació. 

b) L'amortització de llocs de treball excedents en l'estructura productiva per reducció de la 

càrrega de treball.  

Aquesta mesura s'ha de dur a terme quan es produeix una situació com aquesta que 

s'assenyala en l'exemple exposat. L'editor ha d'assessorar correctament sobre el nombre de 

llocs de treball a retallar, la seva localització en el circuit productiu i sobre la manera més 

adequada de procedir: pactar els acomiadaments amb els afectats (per exemple, a un 

treballador li pot interessar esdevenir autònom i treballar externament per a la nostra 

publicació, al mateix temps que per a altres clients), tramitació d'un expedient de regulació 

d'ocupació (ERO / ERO), aplicar mesures intermèdies a canvi de compromisos amb el 

personal (reducció de jornades a canvi de reducció de percepcions salarials, modificació de 

jornades laborals a canvi de negociar el límit d'increments salarials, etc). Pràcticament la 

totalitat d'aquestes mesures que acabem d'exposar s'han portat a la pràctica en aquests 

darrers mesos a causa dels efectes de la crisi en empreses editores. 

La manera d'actuar segurament serà una combinació de diverses d'aquestes mesures assenyalades, 

des de l'amortització de llocs de treball que no es justifiquen per no tenir càrrega de treball, fins a la 

retallada d'activitat en altres i l'ajust de la seva retribució. 

En l'exemple de l'editor de la revista professional de 48 pàgines que assenyalàvem amb anterioritat, 

arran de la reducció d'activitat que se li ha produït s’hauria de proposar amortitzar aquells llocs de 
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treball que han quedat excedents per falta de càrrega de treball, reajustant aquelles funcions que 

puguin quedar "soltes" per haver estat assignades a alguna persona que deixarà de formar part de 

l'estructura interna. Aquesta amortització de llocs segurament li permetria prescindir de 1 llocs en 

l'àrea de producció gràfica (disseny, maquetació, digitalització i preimpressió), i potser 1 lloc de 

redacció i 1 de vendes. L'ajustament d'aquests tres llocs ja hem calculat abans que suposaven un 

ajust de 87.000 euros a l'editor en el compte d'explotació. 

Addicionalment, es podrien aplicar altres reajustaments interns ja sigui sobre les condicions generals 

de treball (reducció de jornada, ajustaments d'horaris, retall de despeses generals, etc) podent 

permetre elevar aquella xifra. D'aquesta manera l'editor anirà adaptant els seus costos a la nova 

situació. 

  

 

 

 

� Analitzar prèviament on es localitzen els punts de tensió en el seu compte d'explotació i 

elaborar un pla d'ajusts a dur a terme per tal de reequilibrar a tota costa. 

� Concentrar tot el seu esforç en el "core business" del seu negoci. En l'activitat essencial. 

� Ajustar l'eficiència del seu negoci adaptant els recursos disponibles a allò que és essencial, 

i prescindir de la resta o encarregar a altres proveïdors externs.  

� Substituir el model de gestió de la informació pel de gestió del coneixement, oferint 

"serveis d'informació" amb valor afegit per al lector, en comptes d'oferir continguts 

informatius. 

 

Punt 1r.  Ajustos en l’estructura productiva de l’editor, concentrant tots  
els esforços en el nucli central del seu negoci. 

RESUM 
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2º.  Ajusts en l’estructura de costos de l’editor. 

Ja ho hem dit abans. L'objectiu que ha de plantejar l'editor de premsa comarcal i local per afrontar 

els reptes d'aquesta crisi, és un: La supervivència del seu negoci, i per això el que ha de fer és alinear 

les necessitats de funcionament de la seva activitat (despeses) amb la previsió d'ingressos del seu 

negoci. 

En aquest punt anem a tractar la introducció d'alguns ajustaments en els costos que suporta l'editor 

com a conseqüència de l'activitat que desenvolupa. 

 

A) AJUSTAMENTS EN ELS COSTOS VARIABLES DE L'EDITOR.  

Són costos variables (costos directes de la publicació) aquells inherents a la publicació ja acabada (és 

a dir associats a un exemplar), els quals creixen o decreixen en funció de la tirada i de les 

característiques de cada número de la revista. Així al reduir la paginació d'un número de la nostra 

publicació o el nombre d'exemplars de la tirada, aquests costos també es redueixen en la mateixa 

proporció. Són costos variables el paper, la impressió, la distribució i altres derivats del manipulat i 

enquadernació de la mateixa, per exemple grapats, encolats, o inserció d'encartaments i altres 

materials d'anunciants, el preu de l'enviament per missatgeria o per correu, etc.  

Per tant l'editor pot ajustar aquests ajustant retallant la producció i / o la circulació de la publicació a 

través de diverses mesures. Recuperarem l'exemple utilitzat en el punt anterior per il·lustrar millor 

diverses maneres d'ajustar aquests costos: 

a) Reducció del nombre de pàgines. Ajustar la paginació de la publicació és una manera 

d'ajustar costos directes i per tant de consolidar el marge brut de vendes, al ajustar els 

costos de cada exemplar. Són costos autoajustables a cada canvi que es faci en la 

producció de la revista. 

Reduir de 56 a 48 o fins a 40 pàgines en l'edició, a priori no hauria de portar 

conseqüències per part del lector encara que és recomanable mantenir alguns números 

al llarg de l'any amb una mica més de "pes", per exemple els extres de "Festa Major "," 

Nadal "i potser Sant Jordi o la" Revetlla de Sant Joan "o d’altres. 

 Si es tracta d'una publicació diària aquest ajustament s'ha de fer gradualment, i amb 

control en la variació en el nombre de pàgines (+ 4 / - 4) sobre la paginació que ens hem 

proposat. Si és una publicació no diària, l'ajustament passarà més desapercebut, però 

pot ser que en algunes publicacions mensuals o bimestrals, format revista, que utilitzen 

paper de més gramatge un canvi ràpid en la paginació sigui percebut pel lector com una 

pèrdua de qualitat. 

-  Avantatges de la mesura: S’ajusten els costos de l'exemplar (costos variables / al 

nombre) i es millora el marge brut de vendes.  
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-  Inconvenients: No són significatius. 

b)  Ajustament de la difusió. També és possible ajustar els costos directes a través d'una 

retallada en el nombre d'exemplars de la tirada acotant aquests al nombre d'exemplars 

de venda real (per subscripcions i si hi ha vendes al nombre). Incrementar o reduir el 

nombre d'exemplars ajusta els costos de producció en cada edició. En principi aquesta 

mesura ha de resultar innòcua per als lectors, excepte en el cas de lectors que la rebin 

gratuïtament, que la trobarien a faltar, pel que és recomanable que l'editor seleccioni 

prèviament a quins lectors retira la revista. 

-  Avantatges de la mesura: Ajust en els costos de producció (costos al nombre) i es 

millora el marge de vendes.  

-  Inconvenients: No li veiem, llevat que el lector exclòs de la llista de distribució sigui 

subscriptor (de pagament o per sol·licitud gratuïta), o el cas de lectors que puguin ser 

rellevants (líders d'opinió, prescriptors, centres de formació, etc. ) que potser la 

rebien gratuïtament i en retirar-se-la podrien generar opinió negativa. Aquí tenim un 

bon exemple de la importància de conèixer bé els lectors i tenir una bona base de 

dades sobre cadascun d'ells. 

No obstant això a la premsa comarcal i local on l'índex de subscripcions el molt alt 

aquesta podria ser una mesura contraproduent ja que en èpoques de crisi es constata 

que els índexs de lectura pugen, a causa de l'interès de la gent per conèixer tot el que 

està passant especialment en el seu entorn més proper, el seu municipi o la seva 

comarca. La crisi podria portar una oportunitat per incrementar l'audiència, posant en 

circulació un nombre d'exemplars per a ser distribuïts a un allistar de lectors nous per 

períodes limitats i convidar posteriorment a subscriure's. Així mateix posar en marxa una 

campanya de subscripcions a preu marginal, per generar renovacions posteriorment a 

preu normal. En tots els casos, la qualitat de la informació serà una qüestió determinant 

per fidelitzar el lector.  

Per tant, la crisi pot tancar oportunitats de creixement per als editors de premsa 

comarcal i local. Els editors han d'aprofitar les ocasions practicant un màrqueting de crisi 

per incrementar l'audiència. 

c) Ajust en la freqüència de la publicació. Reduir el nombre d'edicions d'una publicació 

mensual i passar de 12 a 11 números / any podria no tenir conseqüències per al lector. 

Es tracta de reduir el nombre de sortides a l'any, però mantenint la periodicitat. 

Tanmateix convé preveure una acció informativa en cas de generar queixes d'aquests en 

no rebre l'exemplar corresponent a aquest mes. El cas més delicat és sens dubte el de 

lectors de pagament (subscriptors) especialment perquè es podrien sentir enganyats en 

haver pagat per uns números d'una publicació que ara no rebran. 
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Reduir dos números, passant de 12 a 10 números a l'any o fins i tot a 9 nombres 

(simplificant Juny i Juliol, i també Agost i Octubre) sense informar prèviament el lector sí 

que pot portar problemes per l'editor ja que aquesta és una "pèrdua" visible 

d'exemplars per al lector i una "pèrdua" d'informació. Davant d'aquesta mesura és 

recomanable avançar amb una acció informativa de l'editor cap al lector comunicant 

aquest fet i també com preveu ajustar o compensar el preu que aquest ha pagat per 

rebre 12 números de la revista (potser anunciant la congelació del preu de la seva 

subscripció per l'any que ve, o ampliant gratuïtament dos, tres, ... mesos el període 

subscrit en la mesura del retall aplicat). 

-  Avantatges de la mesura: Ajustaments en major mesura en els costos de producció 

(costos variables / al nombre). 

-  Inconvenients: En el cas de lectors-subscriptors (especialment de pagament) es 

poden sentir defraudats per un canvi de condicions no explicat. Així mateix cal 

considerar que la publicació perdria exposició en el mercat, i per tant capacitat 

d'impacte publicitari, que podria portar-la a una certa "mortalitat" d'anunciants. 

d) Canvis en la periodicitat de la publicació. Una publicació pot variar la seva periodicitat i 

passar de setmanal a quinzenal o mensual, o de mensual a bimestral o trimestral. Fins i 

tot passar de diari a setmanari. Superar una crisi o una situació de saturació competitiva 

poden obligar a un ajustament d'aquest tipus, que és en definitiva un retrocés però per 

concentrar recursos i tornar en el futur a recuperar la periodicitat que tenia prèviament i 

una vegada el mercat publicitari s'hagi recuperat. 

-  Avantatges d'aquesta mesura: Transformació de l'estructura de costos, que passarien 

a ser més baixos, però també ho seran els ingressos en la mateixa magnitud. 

-  Inconvenients: Hi ha una transformació en el projecte ja que la publicació canvia no 

només la seva exposició al mercat com a conseqüència de la nova circulació, sinó que 

canvia la seva proposta comercial, i canvia la seva posició competitiva. Això influirà 

en els lectors i els anunciants. Per tant s'han d'estudiar les condicions d'equilibri 

econòmic per aquesta nova etapa de la publicació i preveure l'impacte de la reducció 

d'ingressos en la nova estructura de costos de producció. 

 

2n.  AJUSTAMENTS EN ELS COSTOS FIXES DE L'EDITOR.  

Els costos fixos sorgeixen de la pròpia estructura de treball. Els costos fixos són aquells que es 

produeixen pel fet de tenir un domicili i una activitat productiva, amb independència de quina sigui 

l'activitat i de la quantitat que produïm. Són costos fixos: el cost de personal (cost salarial i laboral), 

els lloguers, el consum d'energia (ho és generalment encara que de vegades no és així), les 

amortitzacions, els costos financers, les despeses generals, els impostos, etc.  
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Aquí és on realment l'editor ha d'ajustar els seus costos especialment en èpoques de crisi ja que 

ponderen l'alça en quant cauen els ingressos. No estan relacionats amb les vendes sinó que 

existeixen pel simple fet de tenir una activitat. Un aspecte important a l'hora de dur a terme un ajust 

en els costos d'estructura és que no es refereixin a les activitats del "nucli" essencial del negoci de 

l'editor.  

En el punt anterior hem tractat sobre la reducció de costos fixos per amortització de llocs de treball 

com a conseqüència d'ajustaments en l'estructura productiva. Anem a proposar aquí a l'editor dues 

maneres interessants d'ajustar els costos fixos a través de la "variabilització" d'aquests.  

La variabilització de costos significa "convertir costos fixos en variables", sent la manera més habitual 

d'aconseguir-la la "externalització" de projectes i serveis a altres proveïdors externs que reuneixin les 

condicions d'executar segons les nostres necessitats. Podem trobar dues maneres per contractar 

amb un proveïdor extern: 

a) Negociar amb un col·laborador intern de la nostra empresa que passa a ser proveïdor 

extern (es converteix en autònom o en empresari) pactant el manteniment de la 

col·laboració que realitza, amb la qual cosa l'editor manté coberta l'activitat i substitueix 

un cost que abans es basava en una relació laboral (salari més cost laboral) per un 

pagament de serveis per treballs lliurats. És a dir hem convertit un cost fix en un altre 

variable. L'editor ha de donar "idees" als seus col·laboradors per incentivar els 

"emprenedors interns", que sempre n'hi ha.  

Important per l'editor és que obté una reducció de costos fixos (si més no serà equivalent 

al cost laboral d'abans, és a dir un 30% - 40% del cost total), i manté un col·laborador de 

confiança que coneix el treball a realitzar, que estarà implicat i que mantindrà els nivells 

de qualitat de l'editor. És molt important fixar un preu just i negociat per la col·laboració, 

ja que ambdós guanyen molts avantatges. 

Important per al proveïdor és que ara pot obtenir majors ingressos treballant per més 

d'un client, alhora que decidir ell mateix com organitzar i rendibilitzar el seu temps, com 

organitzar les seves vacances, l'horari de dedicació, etc. 

Una recomanació molt important: Cal elaborar un contracte que reguli la col·laboració i 

en el qual s'especifiquin els criteris pels quals es regula aquesta, quines són les 

condicions de treball acabat, així com els terminis de lliurament, freqüència, reunions, i 

les condicions de remuneració (preus i terminis de pagament). 

-  Avantatges d'aquesta mesura: L'editor guanya en costos, flexibilitza la seva 

estructura productiva, manté els estàndards de qualitat i un col·laborador motivat.  

-  Inconvenients: Algunes mesures que comporten prescindir de col·laboradors són poc 

agradables, com és l'amortització de llocs de treball per retalls d'ocupació, però s'ha 

de saber afrontar en benefici de l'empresa i de mantenir a la resta de l'equip. 
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b)  A través de l'externalització de treballs i activitats. L'externalització consisteix en la 

subcontractació d'un proveïdor extern per a que realitzi una activitat que fins ara es 

realitzava internament.  

El sector editorial ha estat tradicionalment innovador en la contractació a temps parcial i 

en l'externalització de serveis i processos de la seva activitat. També ha estat innovador 

en el desenvolupament de fórmules de serveis per compartir costos i activitats entre 

editors, a través de la "sindicació" de continguts, de bases de dades, de plataformes 

tecnològiques per a l'edició en línia, i fins i tot per a l'intercanvi de publicitat entre 

mitjans (el va posar en marxa la AEPG Associació Espanyola de Premsa Gratuïta, per 

facilitar tràmits entre publicacions que insereixen el mateix anunci).  

De fet la sindicació de serveis en aquest sector ha arribat també al personal especialitzat 

de manera que avui qualsevol editor pot disposar d'un periodista en qualsevol part del 

món que elaborarà un treball informatiu per a la seva publicació sense necessitat 

d'inversió addicional per a l'editor (per exemple , a través de Planet Syndication). De la 

mateixa manera un editor pot comercialitzar subscripcions de la seva publicació a tot el 

món (en format PDF) gràcies a una xarxa mundial de vendes (per exemple Zinio 

Systems). Aquests són exemples d'iniciatives innovadores del sector editorial, una 

indústria en continu desenvolupament per adaptar-se a l'evolució del mercat.  

El cert és que avui dia en l'entorn de l'editor hi ha serveis professionals molt qualificats, 

que poden realitzar nombrosos treballs per a la seva activitat amb els mateixos criteris 

que un departament intern, com per exemple en l'àrea de producció de les seves 

publicacions (disseny i infografia, de disseny de portades, de maquetació, digitalització, 

preimpressió, etc), i també moltes altres activitats, i a més en les mateixes condicions de 

qualitat, termini i detall que la seva publicació requereix, i amb seguretat a un cost 

menor. L'editor pot contractar actualment un servei extern professional per realitzar 

treballs que abans es realitzaven internament, per un cost no major del 40% al 50% del 

que suportava internament abans. D'aquesta manera l'ajust de costos de producció és 

notable. 

-  Els avantatges de l'externalització de processos i serveis per l'editor són moltes: 

� Estalvia costos fixos (ara es paga per lliuraments). 

� Estalvia en la gestió de personal (desapareix el vincle laboral).  

 Afegeix flexibilitat de l'estructura (dóna capacitat d'adaptar-se a la 

càrrega de treball en tot moment). 

�  Estalvia en superfície i instal·lacions per menor nombre de persones.  

 Millora de la productivitat  
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�  Minimitza qualsevol impacte de caiguda del ritme d'activitat (davant 

qualsevol contracció es redueix la distribució de treball a fora). 

-  Inconvenients:  Saber triar el proveïdor adequat, no només per cost. L'estalvi d'un 

col·laborador extern respecte a l'intern és important i suposa fàcilment del 40% al 

60%. Però a més ara passem a pagar per lliuraments i no per temps, com passaria 

amb un col·laborador en relació laboral. L'increment de productivitat serà notable 

per cura professional, per preu i per qualitat. 

Hem de fer la mateixa recomanació que hem fet anteriorment. És necessari elaborar un contracte 

que reguli la col·laboració: descripció del treball, qualitat del servei, terminis de lliurament, criteris 

d'acabat del treball, preus, condicions de pagament, reunions a mantenir, etc. 

En el sector de la premsa comarcal i local catalana la subcontractació d'activitats i serveis és 

important. Moltes empreses i organitzacions editores del sector, de no ser per aquesta solució no 

podrien sobreviure ja que els ritmes de treball i els cicles de producció no compensen mantenir llocs 

de treball fixos permanents. Especialment en el cas dels editors que no tenen una organització de 

tipus empresarial, sinó d'associació cultural o social, treure una publicació al carrer cada 3 mesos, o 

cada 2, o cada mes, requereix una alta capacitat per organitzar els treballs, perquè al final els 

continguts estiguin a punt en la data, ho estiguin les fotografies, el material dels anunciants,... i tot 

pugui ser ensamblat per al cicle de producció gràfica.  

Són moltes les activitats de treball que l'editor pot externalitzar per beneficiar-se de millors costos i 

guanyar productivitat. Algunes d'elles són típiques del sector editorial: 

 

REDACCIÓ: 

- Redactors que tenen discontinuïtat  

- Corrector d'idioma  

- Corrector d'estil  

- Traductors  

- Altres ...  

PRODUCCIÓ:  

- Fotògraf, Il·lustrador i Dissenyador  

- Documentalista (Gestor de documentació)  

- Filmació / Digitalització  

- Maquetista gràfic  

- Pre-impressió  

- Altres ...  

 

DISTRIBUCIÓ:  
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- Circulació de la publicació i administració de les llistes de distribució  

- Altres ...  

TECNOLOGIA EDITORIAL: 

- Informàtica  

- Multimèdia i Pàgina Web.  

- Altres ...  

RELACIONS AMB EL LECTOR:  

- Control de subscripcions  

- Telemarketing (prospecció de lectors i renovació de subscripcions)  

- Altres ...  

ALTRES ACTIVITATS:  

- Vendes especials  

- Organització d'esdeveniments professionals en nom de l'editor  

- Altres ... 

 

 

 

 

� L'editor ha de mantenir l'equilibri entre les necessitats de funcionament i els recursos 

disponibles per fer front a la crisi. Davant d'aquesta crisi l’objectiu és sobreviure.  

� Els costos directes d'una publicació s’autoajusten amb cada canvi en el seu format i tirada. 

Tanmateix on l'editor ha d'actuar amb més èmfasi és sobre els costos fixos per alinear-los 

amb les necessitats reals de la seva producció. 

� La variabilització de costos fixes i l'externalització de serveis, així com la sindicació 

d'activitats i processos productius amb altres editors i activitats són mesures molt bones 

per l'editor, tant per l'estalvi de costos fixos com per mantenir un ritme alt d'activitat .  

� Molt important: En tots els casos de col·laboració amb proveïdors externs s’ha d'elaborar 

un contracte que reguli els aspectes d'aquesta col·laboració entre ambdues parts, els 

terminis, les condicions del treball acabat, els preus i els pagaments, a més de les 

obligacions d'ambdues parts. 

 

Punt 2n.   Ajustaments en l'estructura de costos de l'editor. 
 

RESUM 
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3r.  Ajustos en la gestió d’ingressos de l’editor. 

El model de comercialització de l'editor de premsa comarcal i local catalana es basa fonamentalment 

en la venda (directe) d'espais publicitaris a anunciants i en la venda d'exemplars de les publicacions, 

on les subscripcions tenen una gran importància en tot el sector. 

Aquest és un model que tradicionalment ha mostrat les seves limitacions per facilitar el 

desenvolupament de l'editor de premsa comarcal i local, potser per trobar els editors una limitació 

en l'escassetat de volum dels seus mercats territorials la qual cosa es pot constatar analitzant els 

comptes d'explotació de la majoria d'editors d'aquest sector on trobarem marges bruts mitjans de 

vendes entre el 6% i 10%, que són menors que les mitjanes que trobem en publicacions 

especialitzades (revistes) amb venda mixta de subscripció i quiosc que obtenen marges entre el 15% i 

20%. (Posem aquest exemple expressament per ser publicacions que pertanyen a mercats 

d'informació especialitzada, no en base a la informació territorial però sí als seus continguts, les 

seves difusions són en molts casos similars a les de la premsa comarcal, i pels seus continguts 

temàtics, no pel territori ni l'idioma, tenen gran proximitat amb els interessos dels seus lectors).  

Ja hem esmentat anteriorment en aquest informe que l'editor de premsa comarcal i local catalana no 

ha sabut explotar adequadament els seus avantatges competitius davant de la resta de mitjans de 

comunicació mantenint vigent un model de venda directa dels seus espais publicitaris que respon a 

criteris de producció, útils per al negoci de l'editor, i no a criteris de valor afegit per serveis de 

comunicació més útils per l'anunciant.  

Però a més, quan el mercat ha evolucionat i l'oferta publicitària s'ha organitzat a través de figures 

més professionals per a la planificació i la contractació de les campanyes (les agències de mitjans), la 

premsa comarcal no ha acompanyat aquest procés i ha romàs al marge , i per aquest motiu les 

publicacions d'aquest sector estan absents de la majoria de taules de contractació de les campanyes 

que negocien els planificadors de les agències de mitjans, perquè desconeixen el potencial de la 

premsa comarcal i local i perquè no tenen informació adequada ni conceptes clars sobre què és la 

premsa comarcal, els seus avantatges competitius, qui són els seus lectors i com aconsegueix 

rendibilitzar l'anunciant la seva publicitat en aquest mitjà. 

 

A) LA VENDA DE PUBLICITAT EN TEMPS DE CRISI.  

 

La premsa comarcal és un mitjà informatiu que gaudeix de gran prestigi, té un elevat poder de 

prescripció publicitària i una alta capacitat de segmentació. Encara que els seus costos per impacte 

(CPM) comparativament amb els dels 3 diaris generalistes catalans (els seus principals competidors 

davant l'anunciant juntament amb la premsa gratuïta) són superiors, la proximitat als seus lectors i la 

fidelitat d'aquests és un gran avantatge competitiu davant les altres publicacions massives i a la resta 

de mitjans, a causa de la seva capacitat de prescripció publicitària que li atorga la major proximitat al 

lector. Igualment davant les publicacions gratuïtes, la premsa comarcal de pagament competeix amb 
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arguments més avantatjosos, doncs mentre la premsa gratuïta només pot prometre capacitat 

d'impacte (els seus editors no han definit eines per demostrar la capacitat d'influència publicitària i 

per tant no poden assegurar la seva capacitat de prescripció sobre el lector) i unes tarifes 

publicitàries lleugerament inferiors, la premsa comarcal i local de pagament sí que pot garantir 

l'interès dels seus lectors pel contingut de cada exemplar. 

  

El 100% de les publicacions de la premsa comarcal i local tenen la via d'ingressos més important en la 

publicitat (l'excepció de 5-6 capçaleres que no inclouen és per raons de venda) la qual representa en 

el mix d'ingressos del sector entre el 58% i el 60% (estimació per 2008). Com ha d'actuar l'editor en 

època de caiguda dels ingressos publicitaris?.  

En èpoques de crisi és quan major esforç ha de fer l'editor donant suport al seu equip comercial per a 

donar un servei d'alta qualitat a l'anunciant i enfortir els vincles amb aquest per tal de retenir els 

seus anuncis en la seva publicació. Així mateix en èpoques de recessió publicitària és imprescindible 

planificar els objectius comercials en períodes curts i introduir un sistema de seguiment continu 

sobre l'assoliment d'aquests, amb màxima implicació de l'editor per animar al seu equip a la vegada 

que per oferir respostes ràpides a les peticions dels anunciants.  

Per què cau la contractació publicitària?. Perquè els anunciants pateixen la crisi i retallen totes 

aquelles despeses que al seu judici consideren menys necessaris a favor de disposar de més 

liquiditat. Potser els editors s'han preocupat més fins ara per ocupar els espais de les seves 

publicacions que per explicar als anunciants com funciona la publicitat en la premsa i com aquesta és 

rendible per les seves vendes.  

En èpoques de crisi l'editor ha de revisar i ajustar la seva gestió comercial (segments d'anunciants, 

oferta de serveis, previsions de vendes, força de vendes, arguments de vendes -quantitatius i 

qualitatius- i circuits de treball del personal de comercial) per tal d'impedir retalls més grans en la 

contractació d'espais publicitaris cosa que tindria un impacte negatiu sobre el desenvolupament del 

seu negoci i condicionaria l'evolució del mateix en exercicis successius. 

Partim de la base que l'editor ha de tenir coneixement clar de la realitat comercial del seu mercat. És 

a dir, l'editor ha de conèixer: 

� Quins anunciants té la seva publicació o cadascuna de les seves 

publicacions.  

� Quina mida d'espais contracta cada anunciant.  

� La durada mitjana de cada campanya.  

� Amb quina freqüència contracta i/o en quines dates s'anuncia.  

� El que factura cadascun per publicitat. 
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Amb aquesta informació l'editor sap el potencial de creixement de la seva cartera de clients en 

condicions normals de mercat, perquè disposa de dades suficients per conèixer les necessitats de 

comunicació i de promoció comercial dels seus anunciants, i calcular-ho per categories d'acord amb 

la segmentació de la cartera.  

Exactament igual ha de conèixer del seu mercat (el seu entorn d'influència). L'editor ha de conèixer 

qui són els anunciants del seu mercat, és a dir, els que s'anuncien en el mitjà premsa i no només 

d'aquells que vénen a la seva publicació. Si volem créixer hem de conèixer quins compradors hi ha 

(mercat real i mercat potencial):  

� Quants anunciants hi ha i on estan localitzats.  

� Qui són (per classificar-los segons les seves necessitats i mides dels seus 

negocis i poder segmentar-los)  

� En quines altres publicacions s'anuncien (de pagament o gratuït).  

� Quin és el volum de contractació publicitària (el nombre de pàgines 

publicitades, es pot calcular a través de la seva "taca" publicitària).  

� Quines necessitats de comunicació comercial té cadascun per al 

desenvolupament del seu pla de negoci (ho podem estimar a partir del 

registre de la seva presència publicitària).  

Amb tota aquesta informació l'editor ha d'elaborar una cosa molt senzilla i bàsica: 

� Un ABC del mercat.  

� Un ABC de la seva cartera d'anunciants. 

Els ABC ho elaborem en base al potencial de compra, a la freqüència de compra i a la facturació real. 

És a dir presència, temps i ingressos de cada client.  

Si l'editor compara els dos ABC (és el mapa del mercat) veurà clarament a través de quins anunciants 

pot créixer més i a partir d'aquí elaborar un bon Pla de Vendes. En el cas d'anunciants actuals 

comparant la presència a les seves pàgines amb respecte al total de pàgines que contracten en el 

mercat, i en el cas d'altres anunciants ara té a la vista el seu potencial de consum publicitari.  

Amb aquesta informació l'editor pot realitzar previsions i plans de vendes ajustades a la realitat del 

mercat sense dubtar sobre les seves oportunitats de creixement. Si no té aquesta informació l'editor 

hauria d'elaborar (encara que és laboriós estarà creant la base del seu creixement futur i li canviarà 

per complet la manera de veure el mercat), o bé cercar un col·laborador que li elabori. Seria 

interessant que aquest proveïdor tingués experiència en el sector perquè així podria oferir 

assessorament i criteris addicionals per la reorganització de la seva gestió comercial en base a 

l'aprofitament de la informació que ara tindrà disponible.  
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Amb tota aquesta informació l'editor ha d'organitzar la seva gestió comercial i actuar de manera molt 

precisa, perquè volem frenar la caiguda de vendes i si podem, créixer. Cal treballar sobre tres eixos 

necessaris per assegurar els resultats:  

a) Els pressupostos de vendes.  

b) La força de vendes.  

c) El seguiment dels resultats. 

 

a) Els pressupostos de vendes de publicitat.  
 
Aquests han de ser realistes respecte a la situació del mercat en cada moment i al lideratge que 

tingui cada publicació. Han de ser assolibles i estar equilibrats amb el potencial de la cartera de 

clients de cada agent comercial i a la vegada han d'estar consensuats amb aquests (la implicació dels 

venedors en l'elaboració dels objectius suposa un compromís per a la seva consecució), i premiar 

l'assoliment de les previsions.  

Pressupostos i objectius són dos termes diferents. El pressupost estableix la necessitat d'obtenir 

recursos que té l'editor perquè funcioni el seu negoci (pressupost d'explotació). Els objectius es 

refereixen generalment a les metes de creixement que vol establir (pressupost comercial). Una bona 

pràctica per a fer previsions de creixement és limitar el pressupost de vendes de manera que el 80% 

d'aquest cobreixi el pressupost d'explotació i treballar amb un creixement addicional del 20%. En cas 

que no s'arribés a assolir aquest nivell, els resultats sempre han de quedar entre el 80% i el 100% de 

les previsions, per la qual cosa l'editor sempre haurà cobert el pressupost d'explotació.  

En èpoques de major dificultat comercial com és l'actual podríem moderar aquesta diferència del 

20% entre el pressupost de gestió i el de vendes i calcular-los sobre una diferència del 10%, 12% o 

15%. És preferible que el nostre equip faci un esforç assolible i que ens cobreixi les necessitats que 

arriscar-nos per un 5% més i quedar-nos a meitat de camí. Els resultats sempre tenen conseqüències 

i s'aconsella uns resultats assolits i per tant moral positiva, que caure pel camí al veure que no hi 

arribem. 

Molt important és estudiar un pla d'incentius per motivar la consecució dels resultats a la pràctica. 

Els programes d'incentius han de preveure l'obtenció d'una part d'aquests per superació del 80% dels 

objectius encara que no s'hagi arribat al 100% (recordem que el nostre plantejament de superar el 

80% significa haver cobert el pressupost de gestió). Si assolir l'objectiu total suposa un incentiu del 

100%, el fet d’assolir-lo parcialment, entre el 80 i el 100 per cent, l'incentiu s'ha d'ajustar per la qual 

cosa es rebrà el 50% del que hagués correspost per l'assoliment del 100% de l'objectiu. És important 

aquesta diferència de retribució del 50% perquè una vegada s’ha superat el primer tram la motivació 

per fer una mica més d'esforç s'ha de veure ben recompensada.  
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El col·locar incentius parcials a partir del 80% dels objectius té sentit perquè a vegades la no 

consecució d'un objectiu no és atribuïble exclusivament a l'agent de vendes (una pàgina d'un 

anunciant que cau a última hora estant ben venuda, l'anul·lació d'una ordre perquè la competència 

ha rebentat preus, un succés extraordinari que influeix en les vendes aconseguides, una autorització 

que no arriba per viatges de la persona que l’havia d'autoritzar, etc). 

En èpoques de crisi la política d'incentius comercials pot plantejar-se amb fraccions dels incentius en 

més trams entre el 80 i el 100 per cent dels objectius. 

Un pla d'incentius que busca mantenir l'ànim de l'equip comercial s'ha de plantejar sobre la base 

d'uns incentius individuals i altres d'equip. D'aquesta manera compensem la major dificultat 

d'algunes carteres de clients respecte d’altres. El pla individual d'incentius per vendes ha de retribuir 

l'assoliment mensual (si la publicació té freqüència diària, setmanal, o quinzenal l'objectiu es compon 

dels objectius agregats de les diverses edicions), acumulant a un assoliment trimestral per superació 

dels objectius dels tres mesos, i a una prima anual per superació de l'objectiu anual. L'incentiu 

trimestral premia la regularitat, els mensuals i anuals premien els èxits.  

El pla d'incentius d'equip preval la bona col·laboració entre els agents de vendes però també l'esforç. 

Així, qui més ven superant els objectius anuals, rep un reconeixement que el diferencia (sol ser en 

espècie i sovint es busca que la seva satisfacció sigui familiar: per exemple un viatge, l'estada durant 

un pont en un destí, etc), i si s'han cobert les previsions anuals, tot l'equip rep una gratificació 

(econòmica o en espècie, però individual). 

Una mesura que funciona positivament (tant per als premiats com per als que no ho són) és fer 

aquests reconeixements aprofitant un acte públic amb tota la plantilla i especialment si hi són 

presents familiars: per exemple en la típica reunió de Nadal.  

Per tant, previsions realistes, assolibles i amb implicació dels agents de vendes, a través de 

l'elaboració de les previsions d'un exercici per a un altre gràcies al coneixement dels seus clients. I 

per suposat que recompensin l'esforç i la consecució d'objectius.  

En les previsions de vendes l'editor hauria d'incloure un objectiu afegit i absolut per l'increment de 

clients, entenent com a nous clients aquells que mai s’han anunciat en la publicació o bé els que són 

recuperats després de dos anys sense contractar publicitat en la mateixa (30 , 40 o 50 euros per cada 

primer contracte està bé). Això contribueix a ampliar la cartera comercial de la publicació i també a 

millorar la facturació. 

 

b)  L'organització de l'equip de vendes i de la seva gestió. 

L'equip de vendes l’organitzarem per publicacions (si són prou diferents les unes de les altres), per 

zones de vendes (quan el mercat és ampli), o per perfil de clients (quan els perfils són molt 

especialitzats). A la premsa comarcal la vertebració territorial del mercat condiciona d'alguna manera 

la mida de les carteres de clients de les publicacions. D'altra banda entre el 80 i el 90 per 100 dels 
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anunciants són de mida petita i no tenen capacitat per elaborar una estratègia de comunicació 

adequada per als seus negocis. Aquesta situació fa que l'habitual sigui organitzar l'equip comercial 

per zones i sovint la zona és única, realitzant la gestió un sol agent o compartint-la entre dos. 

D'aquesta manera el potencial de creixement està limitat per dos factors: el propi del potencial de 

creació de nous anunciants (el cens d'anunciants potencials), i el de les capacitats de la persona que 

exerceix la gestió comercial (donat que moltes vegades el propi mercat ens acaba reeducant i 

acceptant les seves pròpies limitacions).  

Tanmateix, això no és real, i acceptar aquestes limitacions és creure que el nostre negoci no té més 

opcions de futur que el que ja estem fent. El 80-90 per 100 de petits clients locals necessiten 

assessorament sobre la seva publicitat. Per a un comerciant o per una empresa de serveis local que 

posa sempre el mateix anunci (sigui la "festa major", sigui l'època de rebaixes, o sigui un mes que 

volen promocionar), vol dir que ningú li ha explicat com funciona la publicitat en premsa. Si 

comprengués que donar-se a conèixer, o atreure més clients, o crear imatge són coses diferents, 

segurament faria anuncis diferents i potser s’anunciaria més ...  

D'altra banda el 10-20 per 100 d'anunciants més qualificats, segurament tenen necessitat de suport 

en matèria de comunicació comercial, i pretenen ser assessorats. Aquí els editors tenen una gran 

oportunitat per millorar la seva facturació oferint aquest servei. S'equivoquen els comercials de 

publicitat de la premsa comarca i local quan sol·liciten 5 o 10 minuts a aquests anunciants per visitar-

los entenent que no tindran més temps per atendre'ls... "No venem anuncis sinó serveis de 

comunicació per a recolzar els objectius de la seva estratègia comercial". Els agents de publicitat han 

d'explicar a aquests anunciants més grans la importància de tenir una reunió més detinguda i 

explicativa per arribar a entendre el seu negoci i poder oferir solucions més adequades per a 

"integrar la publicació que representen en la seva estratègia i ajudar a vendre més" .  

En tots els casos la cartera de clients ha de classificar els clients (ABC) i oferir un servei excel·lent, 

amb atenció especialment als clients "A" que ens donen el % més gran d'ingressos. L'ABC 

d'anunciants propis s'ha de realitzar com a mínim sobre els següents criteris:  

� Volum de contractació anual (a "taca" publicitària).  

� Nombre d'insercions de les seves campanyes (per campanya i conjunt de 

l'any)  

� Mida dels seus anuncis.  

� Activitat de l'anunciant. 

Hi hauria altres criteris que es podrien considerar però aquests dos són els més importants per a la 

dimensió mitjana del negoci de l'editor de premsa comarcal. De vegades passa que l'ABC dels nostres 

clients no coincideix amb l'ABC dels anunciants del mercat, especialment quan la presència d'un 

editor és relativament nova i la seva gestió comercial encara no ha permès presentar la seva 

publicació a tots els anunciants. Si es dóna aquesta circumstància en una publicació que té una 
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àmplia trajectòria en el mercat vol dir que té problemes de cobertura (problemes de presència), o bé 

que no està ben valorada pels anunciants del sector. 

L'agent comercial ha de tenir accés a l'històric de vendes de cada anunciant inclòs en la seva cartera 

de clients per tal de preparar la trobada amb cadascun d'ells. A més, tant els agents de vendes com el 

cap de l’equip (Cap de Publicitat) han de disposar mensualment de l'Informe de Seguiment del 

Mercat on poden constatar:  

� Els anunciants que van inserir publicitat en la seva publicació.  

� Els anunciants que van inserir publicitat en les publicacions de la 

competència (tant si són clients seus com si no).  

� Les mides dels anuncis publicats.  

� Les dates d'inserció.  

D'aquesta manera cada agent comercial pot optimitzar la preparació de cada entrevista amb els seus 

clients, alhora que poden preparar l'accés a nous anunciants del mercat que encara no són clients de 

la seva publicació.  

L'Informe de Seguiment del Mercat permet també a l'editor disposar d'un instrument on avaluar el 

volum de contractació publicitària del seu sector, el llistat dels anunciants "reals" que s'anuncien, el 

volum de publicitat que capta cada publicació i l'estratègia de comunicació de cada anunciant així 

com les necessitats publicitàries d'aquests. És una autèntica fotografia del mercat.  

L'estratègia comercial de l'editor s'ha de plantejar sobre un principi fonamental en el seu negoci: 

"Vendre per créixer". I sobre aquest principi ha d'orientar la seva política de vendes. Un cert nombre 

de les operacions de vendes que es realitzen cada mes no són útils per aquest fi, no segueixen 

aquesta màxima, només aporten la presència d'anuncis que sumen "taca" publicitària però 

deterioren el marge comercial en virtut de les condicions negociades i/o de les concessions fetes. La 

missió de l'editor és aportar valor a l'anunciant en les seves necessitats de desenvolupament 

comercial, i l'anunciant ha d'acceptar això pagant el preu que li sol·licitem. Si no és així és que el que 

s'està negociant amb l'anunciant és la col·locació d'anuncis i no un servei de promoció comercial amb 

capacitat d'aportar valor afegit per a la consecució dels seus objectius.  

En època de crisi la majoria d'anunciants retallen la seva publicitat i seleccionen millor els mitjans on 

inserir els seus anuncis buscant la màxima eficàcia. No deixen de contractar publicitat perquè creuen 

que no ho necessiten, ho fan perquè creuen que no arribaran a recuperar la inversió. L'argumentació 

de vendes ha de treballar bé especialment en aquestes èpoques, assajant la defensa tant amb els 

arguments qualitatius de la seva publicació (audiència, penetració de la nostra revista, etc) com amb 

els quantitatius (nombre d'impactes, cost per impacte, etc).  

Davant d'una caiguda de la contractació publicitària l'editor ha de cuidar molt el servei als 

anunciants, millorant l'atenció a aquests i impulsant un servei excel·lent d'assessorament sobre 
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l'estratègia comercial que els interessaria seguir segons cada tipus de negoci. Oferir utilitat i 

diferenciar-se de la resta d'ofertes comercials de la competència a través de serveis amb valor per als 

anunciants, que intentaran aconseguir els anuncis d'aquell a qualsevol preu, serà una estratègia 

excel·lent per aconseguir la fidelització d'aquests. 

 

c)    El seguiment dels resultats de vendes.  

L'editor ha d'implicar-se en el seguiment dels resultats i demostrar suport al seu equip a la vegada 

que coneixerà de primera mà el grau de confiança i de motivació amb què treballen els seus agents 

de vendes. És aconsellable que estableixi un seguiment en períodes curts, setmanalment, sobre 

l'evolució de l'activitat comercial i dels resultats obtinguts. Hi ha tres elements que permetran a 

l'editor dur a terme aquesta tasca:  

-  Una reunió setmanal de vendes amb tot l'equip (recomanable els divendres, encara que 

també podria ser els dilluns).  

-  La instauració d'un sistema d'informació comercial per a l'equip de vendes:  

a)  Utilització d'informes sobre el mercat, la competència i els anunciants.  

b)  Introducció de dos documents d' "informe" sobre l'activitat comercial:  

o  Rapport de visites realitzades durant la setmana que es tanca.  

o  Planning de visites concertades per a realitzar la setmana següent i altres 
opcions de visites sense concertació.  

La reunió de vendes és el moment adequat per dialogar sobre la situació del mercat així com per 

tractar incidències amb els anunciants així com per discutir sobre les accions detectades de la 

competència. És el moment per introduir orientacions i criteris d'actuació per a l'equip. I és el 

moment per assajar fórmules de diàleg amb els clients.  

Els informes sobre el mercat i sobre els anunciants s'elaboren per facilitar dades a l'equip comercial. 

Disposar d'un Informe de Seguiment del Mercat diari contribuirà a que l'equip estigui molt 

documentat sobre el que fan els seus clients.  

Els Rapports de visites realitzades els fa cada agent comercial recollint dia per dia totes les visites de 

la setmana i el lliurament a l'editor després de comentar les gestions d'aquest període i els resultats 

obtinguts.  

El segon document, el planning de cites confirmades, és un document que té gran utilitat per l'editor. 

Permet tractar amb cada agent comercial les visites que té previstes la setmana següent en les quals 

l'agent creu que pot tenir dificultats. Aquest diàleg permet establir conjuntament una estratègia per 

abordar aquestes visites. Al mateix temps l'editor té a la seva disposició un instrument per constatar 
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la previsió del seu equip organitzant el treball d'una setmana per a la següent i la seva capacitat 

d'accés dels clients.  

Abans de tancar la reunió de vendes cal tancar un estadillo amb cada agent comercial amb l'avenç 

dels objectius de vendes per al període en curs, que recull les vendes acumulades i les gestions 

pendents de confirmar. D'aquesta manera la implicació de l'equip comercial en els seus propis 

objectius s'incrementa i crea un control molt més directe de cada agent sobre els seus objectius.  

 

B)   L'IMPULS DELS INGRESSOS PER SUBSCRIPCIONS.  

Els ingressos per subscripcions en el sector de la premsa comarcal és la segona font d'ingressos en 

importància per als editors d'aquest sector.  

Les elevades xifres de subscripcions en les publicacions d'aquest sector té una doble lectura per 

l'editor: Per una banda, fidelitat del lector i acceptació de la publicació, de l'altra, una via de negoci a 

fomentar ja que un subscriptor, en contra d'un comprador de quiosc, és un lector identificat, al qual 

podem classificar i a qui tenim accés obert per intercanviar informació. Una base de dades detallada 

sobre lectors és una gran oportunitat de negoci. Però sobretot és imprescindible per al model de 

negoci de la premsa digital.  

En moltes publicacions (mensuals, bimestrals i trimestrals especialment) les subscripcions suposen el 

60% i fins i tot el 70% de la difusió. Per a les publicacions diàries representen entre un 45% i un 55% 

de la difusió. Per a les publicacions setmanals entre un 30% i un 45%, encara que en algun cas arriben 

a percentatges molt superiors. 

Les subscripcions a més d'una font d'ingressos per a la premsa comarcal representen l'existència 

d'una cultura de "pagar per llegir" ben implantada, la qual cosa no és tan evident en altres mercats 

de premsa escrita més generalistes, i que podria ressentir-se també ara degut a la penetració de la 

premsa gratuïta a través de la seva expansió per tot el territori, i de la "premsa online" que permet 

l'accés gratuït als continguts diaris.  

Als editors les publicacions dels quals tenen difusió de pagament, els interessa mantenir i ampliar 

aquesta font d'ingressos per al seu finançament, fins i tot en els casos en què la font principal 

d'ingressos sigui la publicitat. Rebre un pagament per accedir als seus continguts és el millor 

reconeixement que pot rebre l'editor de la premsa comarcal.  

No obstant els ingressos que genera un lector al formalitzar una subscripció no és l'únic benefici que 

aporta a l'editor. Una subscripció és molt més que una simple font d'ingressos per l'editor i que una 

garantia de recepció de la informació per al lector:  

a) Els ingressos per pagament dels lectors faciliten independència a la publicació. 

b) Demostren la credibilitat dels lectors en la publicació (capacitat de prescripció 

publicitària de la revista).  
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c) Garanteixen impactes publicitaris de qualitat per a l'anunciant (prescripció 

publicitària).  

d) Confereixen valor a la publicació en ser "sol·licitada" pel lector davant a aquelles que 

es reben sense sol·licitud prèvia del lector.  

e) Atorguen imatge de qualitat a la publicació que guanya en diferenciabilitat al mercat, 

i dóna prestigi a l'empresa editora. 

El màrqueting dels editors de premsa comarcal i local ha d'apostar pel desenvolupament d'una 

estratègia de comercialització continuada de subscripcions, ja sigui gestionada internament o bé 

subcontractada a un proveïdor extern, que integri la gestió de llistats (lliurats per l'editor, o bé 

disponibles pel proveïdor) i la gestió de contactes per a la captació de nous subscriptors. 

Avui dia existeixen proveïdors de serveis de màrqueting directe i de telemàrqueting que ofereixen 

experiència en aquest tipus de serveis i els costos poden fer viable aquesta gestió per a l'editor, 

demostrant estar més capacitats per realitzar volums de contactes per a una publicació, que si 

s’organitzés internament . Una manera d'afrontar una campanya seria sindicant el cost entre 

diversos editors i treballant les seves bases de dades conjuntament. El volum de trucades permetrà 

baixar el cost, i el fet que els editors no tenen solapament territorial evita problemes d'intercanvi de 

lectors.  

Què pot fer l'editor de premsa comarcal per millorar els seus ingressos per subscripcions, com ha 

d'orientar la comercialització d'aquestes?. En situacions de contracció del mercat de consum com la 

que travessem actualment l'estratègia de subscripcions ha d'orientar-se en dues línies: 

A) En primer lloc, l'editor ha de plantejar-se la "fidelització" dels lectors actuals recorrent a 

estratègies de "permanència" per tal d'impedir la seva "fugida". El principal motiu pel qual el 

lector pot sol·licitar la baixa de subscriptor actualment és per la retallada de despeses, i atès 

que troba altres publicacions gratuïtes i té cada vegada més fàcil l'accés a les notícies a través 

d'internet i la premsa en línia, pot decidir que se sent satisfet amb aquestes solucions i que 

no vol pagar tot un any per endavant d'una publicació. 

Una manera útil de procedir per part de l'editor seria, segmentar cartera de lectors per 

antiguitat i als que compleixen 2 i 3 anys oferir-los un "bo" d'una quantitat (xx, oo euros) que 

serà el descompte que rebrà en la propera renovació com subscriptor, de manera que pagarà 

10 mesos x 12 en cas d'un diari; 40 setmanes si és un setmanari; 9 mesos si és un mensual, 

etc. Aquesta campanya s'adreça als lectors de menor antiguitat perquè és probable que la 

seva fidelització sigui menor. Per als lectors més antics, de més de 4 o 5 anys que ja porten 

temps demostrant que valoren la nostra informació, pot ser més interessant oferir 

precisament continguts informatius que descomptes en el preu. Aquests continguts 

informatius, han de ser de contingut cultural o del fons de documentació de l'editor, potser 

una publicació extraordinària elaborada pel propi editor, una guia de proveïdors, un llibre, un 

anuari, etc ...  
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En el fons, el nombre d'anys d'antiguitat del lector a l'hora de premiar la cartera de 

subscriptors no és rellevant i pot ser qualsevol. És una excusa per argumentar un 

reconeixement cap a ell, darrere de la qual cosa el que es busca és crear o reforçar vincles 

emocionals entre el lector i la publicació  

Per subscriptors actuals es poden utilitzar també estratègies bonificades, però és més 

adequat dirigir-se a noves subscripcions en el seu entorn, com segones subscripcions, o 

subscripcions col·lectives en empreses o altres entitats, on poden requerir més d'un 

exemplar (Per un 20% més, rebi un 2n exemplar!!). 

B)  En segon lloc, l'editor ha de “prospectar nous lectors de pagament”, a través d'estratègies de 

"ganxo" en el mercat obert, entre altres col·lectius de públic, el perfil es correspon amb la 

publicació de l'editor. Aquests "ganxos" són beneficis directes per subscriure's en un termini 

temporal limitat. 

 Es pot recórrer a nombrosos criteris per crear aquests ganxos:  

� Bonificacions directes en preu per subscriure's: 15%, 20% menys...  

� Molt més agressius a canvi d'un compromís més gran: 30 % o 40 % menys 

si es subscriu per 2 anys...  

� En èpoques de crisi és bona estratègia fomentar nous subscriptors a 

partir de períodes curts de recepció de la publicació. Proposar un preu 

rodó i baix, d'enganxament (¡¡¡3 euros, 3 mesos!!), perquè el lector faci 

una presa de contacte suficient per familiaritzar-se amb la revista. La 

cessió actual de benefici en aquestes vendes es recuperarà 

posteriorment a través de la conversió de molts d'aquests en 

subscripcions normals ja que un mes abans de la caducitat d'aquesta 

subscripció, els serveis de telemàrqueting o el màrqueting directe de 

l'editor es centraran en oferir a aquests condicions especials per 

convertir-se en subscriptors anuals.  

Una observació: En les promocions predisposa més a actuar una oferta 

en paper (és real, és tangible, “la tinc”) que una oferta por telèfon (està 

en l’aire...). I una proposta: Incloure un val o una enganchina (tipus post-

it) en tots els exemplars que van a subscriptors regalant una subscripció 

per a mig any gratis, o al 50 % de preu (cada publicació ha de fer els seus 

càlculs perquè sigui una promoció agressiva). No és per a ells, és un regal 

que ells poden fer a una altra persona que aprecien i que s’interessa per 

la informació local. Es podrà formalitzar en la redacció o per internet. 
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Aquí l’editor rep dos beneficis: Un nou lector, i incrementar la difusió 

cosa que és un bon argument per negociar amb els anunciants. 

I una altra proposta: Per a Sant Jordi, un llibre... o un una publicació local 

(diari, setmanari, mensual, etc) durant 3 mesos por 6 euros!!! (no tota la 

gent llegeix llibres, per la qual cosa no tota la gent regala llibres). En canvi 

aquesta publicació la llegiran tots a casa, i és més fàcil una decisió a favor 

de mantenir (o renovar pagant) una subscripció que era promocional. El 

preu de 6 euros és un exemple de promoció d’impacte per captar nous 

lectors. Cada editor en funció de la periodicitat de la seva publicació ha 

de calcular quin seria el preu d’impacte i el període de valor de la 

promoció, per a la seva publicació. (A preu de cost). 

 

C)    DIVERSIFICACIÓ DE LES FONTS D'INGRESSOS DE L'EDITOR.  

La millor estratègia de comercialització del producte editorial és l'afiliació dels lectors. Per això és 

imprescindible considerar el lector com a centre del core business de l'editor i generar una oferta 

informativa basada en les necessitats d'aquests. Una informació amb alt valor afegit per al lector és 

la millor via per tal que aquest decideixi implicar-se en el desenvolupament del negoci de l'editor, i és 

l'única estratègia de comercialització vàlida per obtenir la màxima rendibilitat de l'activitat editorial 

on 1 lector = 1 subscriptor... en un sector on ja hem comentat existeix una important cultura de 

pagar per llegir, com acredita l’elevat percentatge de subscripcions. 

L'evolució del model informatiu de la premsa comarcal aposta per la distribució multicanal dels 

continguts informatius i per una gestió de serveis de valor afegit per al lector que és en definitiva qui 

decideix quina informació li interessa, com vol accedir-hi (a través d' quin canal i en quines 

condicions d'ús) i amb quina freqüència. Una plataforma de comunicació multicanal a través del 

paper, premsa digital, cercadors d'internet, alertes i continguts en l'email, alertes i continguts en el 

telèfon mòbil, etc ... obre un camp major per als ingressos de l'editor.  

Els lectors ja no només decidiran subscriure's per períodes temporals, sinó que ho faran a serveis 

concrets i no per temps (per exemple: estudis o informes específics, guies especialitzades, temes 

concrets quan siguin publicats, resums diaris, notícies temàtiques, etc).  

Tot això serà possible perquè les noves tecnologies ho permeten i el lector només ha de formalitzar 

una subscripció instantània en el moment que ho desitgi, omplint un formulari i assenyalant una via 

de pagament. De seguida obtindrà un codi de lector. 

Totes aquestes i altres, són fonts d'ingressos que s'obren al editor i que aquest pot explotar en el 

marc de negoci de pagar pels serveis d'informació. La utilització de tecnologies multimèdia en el 

camp de l'edició, avui dia ja permeten als editors de premsa treballar en aquesta línia creant formats 
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informatius que poden aportar valor al lector i aquest pagarà per ells sense necessitat de referir-los a 

un termini temporal.  

Està clar que l'evolució de les línies de negoci de l'editor ja no estan basades en la informació sinó en 

el lector. Les necessitats que tingui aquest determinaran les oportunitats de negoci per l'editor. I per 

això, dos lectors del mateix sector professional poden tenir necessitats diferents d'obtenir la mateixa 

informació, i l'editor ho ha de veure.  

L'impediment més gran pot ser la manca de coneixement dels lectors, dels qui ja no n'hi ha prou amb 

conèixer qui són i la ubicació geogràfica. Conèixer les seves necessitats i usos de la informació i la 

possibilitat d'explotar aquesta informació a través de bases de dades que mostrin l'editor on hi ha 

massa crítica de lectors per crear formats informatius específics per a ells, és de gran importància per 

a una bona gestió d'ingressos per subscripció. Tractem una mica més sobre el tema de les relacions 

editor-lector en el punt següent. 

 

 

 

� Per a contrarestar la caiguda dels ingressos per publicitat l'editor ha de col·laborar amb el seu 

equip comercial planificant objectius en períodes curts (per setmanes) i supervisant els 

resultats que s'assoleixen al final de cada un.  

� En moments de crisi és quan l'editor ha de cuidar millor als seus anunciants, oferint-los una 

atenció i un servei excel·lents, per assessorar-los de com treure més partit a les seves 

campanyes i així fidelitzar-los.  

� Realitzar un ABC d'anunciants i segmentar-los per criteris de rendibilitat ens permet disposar 

d'un mapa del mercat que ofereix noves oportunitats de vendes a l'editor.  

� El màrqueting és cada vegada més important en el negoci de l'editor i ha de preveure la 

prospecció permanent de nous subscriptors oferint condicions "ganxo" per tal que es 

familiaritzin amb la publicació, i així fomentar la rotació de nous lectors de pagament.  

� La proximitat al lector és un avantatge competitiu de la premsa comarcal i local que ha estat 

poc desenvolupada pels editors. El coneixement d'aquest i la catalogació de les seves 

necessitats (de lectors i anunciants) són una font d'ingressos poc explotada. 

Punt 3r.  Ajustos en la gestió d’ingressos de l’editor. 

RESUM 
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4t. Canvis en la relació amb els lectors. 

Per l'editor tradicional el centre del seu negoci és la informació. Avui dia amb l'aparició de nous 

mitjans informatius i la multiplicació de l'oferta fins i tot en l'àmbit comarcal i el local que 

competeixen pels mateixos lectors (premsa gratuïta, premsa digital, premsa promoguda per 

institucions i ajuntaments) l'editor ha d'orientar el seu negoci cap el lector i posar-lo en el centre del 

seu negoci. El lector és avui qui decideix què comprar i què llegir. Per  l'editor de premsa el lector ha 

de ser el centre del seu negoci i tota la seva activitat ha de girar entorn a aquest, organitzant la seva 

estratègia al voltant de tres factors: 

a) La qualitat informativa (i l'especialització com posicionament).  

b) El coneixement dels lectors per part de l'editor (necessitats i preferències d'informació, 

hàbits d'accés a la informació, interessos informatius, hàbits de lectura, usos de la 

informació, etc). 

c) Una oferta de serveis de valor que creïn vincles entre el lector i la publicació (a cada 

lector el que desitja, quan ho desitja, en el format que ho desen i a través del canal 

que ho desitja).  

Els canvis que està imposant el mercat dels mitjans d'informació general requereixen de l'editor una 

reorientació en les relacions amb el lector, fins ara molt escasses i basades bé en l'administració de la 

seva subscripció, o bé en el tractament de peticions puntuals del lector. Ara amb la premsa digital els 

editors han trobat maneres de mantenir un contacte permanent amb els seus lectors i altres públics 

interessats, si bé aquestes vies de contacte potser no estiguin lligades a uns objectius de 

coneixement dels lectors en tot allò que l'editor podria explotar per al seu negoci.  

Els canvis en la concepció del negoci de l'editor requereixen d'aquest un coneixement molt exhaustiu 

del perfil dels seus lectors i de les necessitats informatives que tenen, acceptant des d'ara que dos 

lectors del mateix mitjà no tenen per què tenir les mateixes necessitats informatives i per tant poden 

requerir solucions d'informació també diferents ... (En el format paper la proposta de l'editor és 

idèntica per a tots els lectors: tot el contingut d'un exemplar, però en el suport online això canvia 

completament a causa de les possibilitats de la tecnologia tant per al lector a l'hora d'accedir a la 

informació, com per l'editor a l'hora de satisfer les necessitats del lector).  

La premsa és un negoci de persones, de gestionar persones que tenen interès per la informació. La 

premsa comarcal i local de Catalunya és una premsa experta en gestionar els seus lectors la qual cosa 

crea una proximitat entre el medi i el lector que proporciona solidesa a aquestes publicacions. El 

protagonisme del lector a la premsa comarcal i local catalana queda demostrat per l'alt índex de 

subscripcions (al voltant del 30% - 35% de mitjana en diaris i setmanaris, però que en moltes 

capçaleres s'eleva al 40%, el 50%, 60 % i fins i tot per sobre) i la fidelitat d'aquests subscriptors, però 

també per l'alta penetració lectora al mapa de Catalunya, tal com demostren els estudis d'audiències 

del Baròmetre (Baròmetre de la comunicació i la cultura) que estima en 938.000 lectors en total 
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l'audiència d'aquest sector i assigna el lideratge d'audiència en 38 de les 41 comarques catalanes 

enfront de la resta de mitjans escrits d'informació general. 

El lector ja no és l'objectiu en el negoci de l'editor sinó que és la fi, i és el que justifica que es generin 

ingressos per publicitat i el que justifica altres vies d'ingressos per venda de serveis de valor. Aquesta 

evidència el que indica és que els editors de premsa comarcal i local tenen davant seu una gran 

oportunitat per al desenvolupament i creixement dels seus negocis informatius, especialment en la 

nova era digital. Els editors de premsa comarcal i local estan en una posició favorable per a explotar 

les necessitats d'informació dels seus lectors i de la població del seu entorn territorial. Però no n'hi 

ha prou amb saber que tenim lectors. Cal conèixer-los, i classificar-los amb el propòsit de fer millor 

negoci amb ells. Com hem assenyalat en les pàgines anteriors d'aquest informe, no n'hi ha prou de 

quedar amb la fotografia del bosc (EGM, Baròmetre ..., etc), ara cal conèixer els tipus d'arbres i 

arbusts que tenim i classificar per les seves necessitats per tal de poder cuidar, tenir un bosc atractiu 

perquè vinguin visitants i fer-lo créixer. 

El que ha de fer la premsa comarcal i local és convertir-se en el mitjà de referència per als lectors a 

través del desenvolupament d'una oferta de serveis útils i amb valor per a aquests, la qual cosa 

aconseguirà a través del seu coneixement, que és una parcel·la que els editors no s'han preocupat 

d'investigar prou. Per aquesta via la premsa comarcal i local arribarà a ocupar el seu espai natural en 

un mapa de la comunicació de Catalunya, que per això és una premsa de classe i no una classe de 

premsa, com se la interpreta al sector publicitari i en el sector dels mitjans de comunicació.  

Què ha de conèixer l'editor dels seus lectors?.  

Hi ha diversos perfils on li interessa classificar al lector. Tanmateix per als editors de premsa comarcal 

i local ens centrarem en dues, donat que no són una premsa massiva i que els anunciants que vénen 

al medi no són en general grans anunciants que precisen estudis analítics del perfil i dels impactes de 

la campanya en el públic. Aquests són: 

1.   Perfil com a lector: (Qui és, què vol, què li interessa, per quines coses es mou. Dades 

personals i interessos informatius i hàbits d'accés a la informació --publicació en paper, 

edició en línia, resum de notícies en l’email, etc--. Dos aspectes que ens interessarà també 

conèixer és classificar-lo com a unitat familiar, i pel seu perfil social).  

Per què li ha de servir això l'editor?.  

� Per a conèixer el seu lector i per establir vincles amb ell a través dels 

continguts i dels formats informatius.  

� Per identificar altres perfils de lector.   

� Per identificar les tendències a seguir en matèria d'informació. Però a 

més servirà per fidelitzar el lector, estudiant les seves preferències i els 

seus interessos informatius.  
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2.   Perfil com a consumidor: (Hàbits de compra, ús i consum. Com a individu i com a unitat 

familiar.  

Per què li ha de servir això a l'editor?.  

� Per dissenyar l'estratègia publicitària i per tant de comercialització de la 

publicació.  

� Per elaborar campanyes territorials.  

� Per atraure tipus d'anunciants l'oferta comercial dels quals s'identifiqui 

amb els hàbits de consum dels lectors.  

� Per planificar campanyes juntament amb els anunciants, amb dades 

sobre el perfil consumidor dels lectors i la relació d'aquests amb els 

productes de l'anunciant. 

 
El model de premsa digital s'estructura sobre models de gestió comercial que responen a aquest 

patró, però fins i tot per a les publicacions en paper, vendre espais publicitaris als anunciants podent 

oferir i analitzar aquestes dades sobre els lectors, incrementaria l'interès d'aquells per portar la seva 

publicitat a la publicació.  

A través de quins mitjans pot conèixer al lector?  

Butlletins de subscripció, Formularis de sol·licitud d'informació, Cupons de participació en concursos, 

Formularis d'inscripció, taules rodones, esdeveniments, estudis, etc. Tot contacte amb el lector ha de 

ser un canal de recollida de dades per poder classificar.  

“La premsa es informació és cada vegada més un negoci de persones”.  

En el model convencional de premsa el lector quedava ocult per la informació, que era el centre del 

negoci de l'editor. En el nou model entrem en el negoci de la comunicació (no ja de la informació) 

davant l'increment de l'oferta i dels mitjans (la qual cosa es veu recolzat pels avantatges que ofereix 

ara amb l'arribada de la tecnologia digital a l'edició ), les facilitats per diversificar l'atenció al lector a 

partir de la seva segmentació, així com l'increment de la competència entre els mitjans determinen 

que l'editor hagi d'orientar tota la seva activitat cap a aquest.  

"Treballar per al lector" significa maximitzar la satisfacció de les seves necessitats informatives i això 

requereix conèixer en profunditat les seves necessitats per complir amb aquell propòsit, a través de 

formats informatius adequats a la seva demanda. El negoci de l'editor de premsa ja no és la 

informació, sinó la gestió de serveis informatius amb valor, que aportin utilitat a les necessitats dels 

lectors. 
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Avui més que mai l'editor ha de replantejar si sap tot el que ha de saber dels seus lectors i sobre el 

que ells esperen d'ell en un context "proveïdor-client". Un dels avantatges competitius de la premsa 

comarcal i local enfront dels altres mitjans de comunicació (i que no ha sabut explotar 

adequadament en el mercat publicitari) és precisament la proximitat al lector i la seva capacitat de 

prescripció publicitària, gràcies a la credibilitat que posseeixen les publicacions davant la seva 

audiència. L'editor ha de considerar a partir d'ara que el lector és un "soci" en el desenvolupament 

del seu negoci i que només mitjançant el seu coneixement i enfortint les relacions amb ell pot 

incrementar el seu nivell de competitivitat davant d'altres mitjans en les negociacions amb els 

anunciants.  

El coneixement dels seus lectors, la utilització de bases de dades per a la classificació i tractament de 

les demandes d'aquests, i l'adopció de solucions tecnològiques per al desenvolupament de formats 

informatius (així com la vinculació d'aquests a aquestes demandes) transferència als lectors , són els 

eixos sobre els quals ha d'organitzar el seu negoci l'editor de premsa. Només d'aquesta manera 

podrà oferir un servei d'alt valor als seus lectors i atendre peticions "a mida" que li proporcionaran 

vies d'ingressos addicionals per serveis "on demand".  

-  L'editor ha de crear vies de comunicació bilaterals amb el lector i mantenir-les actives 

aprofundint en el coneixement del perfil d'aquest. Així mateix aquestes vies de 

comunicació han de permetre establir vincles entre el lector i el mitjà que puguin 

fidelitzar (servei postvenda). 

CENTRE D’INFORMACIÓ 

(REDACCIÓ) 

PLATAFORMA TECNOLÒGICA 

(BASES DE DADES, CANALS DE COMUNICACIÓ) 

Formats Comercia- 
Informativos lització 

 

 

 

 
Relacions amb Distribució de 
els lectors   l’informació 

LECTOR LECTOR 

ORGANITZACIÓ DEL NEGOCI EDITORIAL ORIENTAT AL LECTOR 
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-  L'editor ha de crear bases de dades amb informació abundant dels seus lectors que li 

permetin treballar amb ella i classificar: qui són, quines necessitats informatives tenen, 

quin ús fan de la informació, quantes persones del seu entorn professional accedeixen 

a la mateixa informació, etc (tot com a consumidors d'informació).  

- L'editor ha de poder classificar i segmentar els seus lectors per estudiar les necessitats 

i usos de la informació, a fi de crear amb continguts i oferir-los-hi  "sota pagament".  

-  L'editor ha d'aprofitar els avantatges de la tecnologia per comunicar-se amb els seus 

lectors de forma regular, enviant informació i sol·licitant respostes que li permetin a ell 

orientar el desenvolupament dels seus serveis i productes.  

-  L'editor ha de comunicar-se amb els seus lectors per a identificar noves necessitats 

que ofereixin "nous ponts" de comunicació entre l'anunciant i el lector, per presentar 

les seves marques i els seus productes a aquest.  

Pot haver-hi una complicitat editor-lector per guanyar-se més anunciants ...? Per descomptat que sí, 

però sempre que l'editor ofereixi valor lector. A través d'aquesta via podrà garantir impactes 

publicitaris de major qualitat als anunciants.  

En el futur immediat el màrqueting de l'editor passarà per una estratègia de negoci basada en el 

tractament de dades de clients (tant de lectors com d'anunciants), i per això és necessari aprofundir 

en el coneixement de l'un i l'altre, amb la finalitat de explotar adequadament solucions de negoci 

que satisfacin a cadascun. 

 

 

 

� El lector és el centre del negoci de l'editor i la fi que ho justifica.   

� La premsa és un negoci de persones. L'editor ha de preguntar-se si coneix adequadament 

als seus lectors i què és el que ells esperen d'ell.  

� Conèixer el lector, la creació de bases de dades i l'ús de tecnologia que faciliti la creació 

dels suports informatius adequats i la seva transferència al lector, són els eixos sobre els 

quals ha d'organitzar el seu negoci l'editor de premsa per al futur (digital).  

� El lector pot ser un "soci" actiu en el desenvolupament del negoci de l'editor i aquest ha de 

buscar la "complicitat" editor-lector per crear noves solucions a través de les quals 

l'anunciant pugui presentar les seves campanyes promocionals al lector. 

 

Punt 4t.   Canvis en la relació amb els lectors. 
 

RESUM 
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5è. Inversió en tecnologia per innovar processos, millorar la productivitat i 
reduir costos fixos. 

 

Actualment les empreses editores de premsa poden trobar al mercat una oferta interessant de 

suports tecnològics innovadors que poden facilitar els treballs d'edició i de producció de les seves 

publicacions, simplificant processos de producció i ajudant a l'editor a reduir costos. Els avenços de la 

tecnologia en els darrers anys permeten a les empreses editores de premsa de totes les mides, grans 

i petites, accedir a aquesta i millorar els seus estàndards de qualitat. Davant aquesta possibilitat 

l'editor ha de plantejar-se la solució tecnològica com una inversió productiva, que la recuperarà a 

través de la reducció de costos de personal i de temps de treball, i que li permetrà obtenir nivells de 

qualitat més alts per les seves publicacions . Així doncs la tecnologia és un recurs de treball necessari 

per l'editor i no la ha d'analitzar com un cost, ja que és una inversió i li aportarà nombrosos beneficis: 

� Simplifica processos de treball.  

� Redueix la intervenció de persones, en el cicle productiu amb el 

consegüent estalvi de costos i temps.  

� Millora la qualitat final del producte.  

� Incrementa la productivitat.  

L'editor de premsa disposa en el mercat d'oferta àmplia de tecnologia per a l'edició de pàgines i per a 

la producció de editorial així com per a la gestió de clients (intel·ligència comercial), que són 

solucions adequades i cada vegada més accessibles per als petits editors. A les petites i mitjanes 

empreses editores potser és en aquest camp on major productivitat pot aportar la tecnologia, 

simplificant activitats i processos i retallant costos.  

Els processos de treball convencionals d'una publicació impliquen redactors, dissenyadors gràfics, 

responsable comercial (anuncis) i maquetistes que munten i acaben cada pàgina de la publicació. 

L'editor té actualment a la seva disposició en el mercat solucions tecnològiques per a l'edició que 

integren la gestió de "redacció + publicitat + imatges" simplificant la feina mitjançant 

l'estandardització d'alguns paràmetres de la publicació i de la automatització de processos que fins 

ara requerien d'alta intervenció de persones, de tal manera que on abans hi intervenien 4, o 5, o 6 

persones pel tancament d'un nombre, ara n'hi ha prou amb 2 o 3 com a màxim ... la qual cosa 

representa un estalvi important de costos fixos.  

Però és més, la simplificació de processos unit a la connectivitat que ofereixen les xarxes de 

telecomunicacions avui dia, obre noves oportunitats a l'editor per reordenar la seva estructura 

interna en major mesura, ja que la connectivitat a través d'internet i els avenços de la tecnologia 

multimèdia , permeten als redactors simplificar el seu treball permetent elaborar-lo i acabar en 

qualsevol punt del planeta, sense obligació de presència física a la redacció de l'editor, ja que amb un 
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PC portàtil, amb una connexió a internet i amb l'ajuda d'un comptador de paraules, aquest pot 

realitzar-la íntegrament i a continuació introduint la seva clau d'accés al sistema d'edició 

"descarregar". El propi sistema reconeixerà l'autor, i s'ocuparà de "ubicar" cada element al seu lloc: 

titulars, entrada d'articles, text, fotografies o imatges, la signatura, etc. Ara no es requereix la 

intervenció de tècnics ja que el sistema és capaç de reconèixer i integrar tots els elements gràfics. 

N'hi ha prou amb 1 supervisor. Fins i tot els redactors poden optar per treballar dins l'empresa o amb 

un acord de "teletreball" o fins i tot de "externalització", la qual cosa aporta avantatges a ambdues 

parts, per l'editor una millora dels seus costos d'estructura, i al periodista li proporciona un nou 

horitzó professional ja que pot col·laborar amb altres mitjans també, millorar els ingressos, 

organitzar els horaris al seu gust, i tot això sense renunciar al treball que ja tenien.  

Hi ha raons de pes perquè els editors de premsa inverteixin en tecnologia d'edició i ara que és temps 

de canvis a causa de la crisi és un bon moment per plantejar. En èpoques de crisi amb recessió de 

vendes, és més fàcil negociar i obtenir bones condicions dels proveïdors.  

Una altra àrea on la tecnologia pot aportar productivitat a l'editor és en l'explotació de bases de 

dades de clients. Tradicionalment els editors de premsa no han prestat atenció a aquest aspecte 

desaprofitant poder cobrir altres necessitats als lectors i anunciants que els haguessin permès nous 

ingressos. Amb els avenços de la tecnologia es fa cada vegada més fàcil l'emmagatzematge, 

classificació i segmentació dels clients, lectors i anunciants, i poder accedir a grups de lectors definits 

per uns criteris que responguin a les seves necessitats (temes del seu interès, formats de lliurament, 

canal d'accés a la informació, etc) per tal d'oferir formats d'informació d'acord amb les seves 

preferències, o bé oferir als anunciants noves solucions com suports per a la seva comunicació 

comercial, que els aportin més utilitat (per exemple un feedback sobre la reacció dels lectors a 

l'anunci) i es converteixin en noves vies d'ingressos per l'editor.  

El lector s'ha convertit en el centre del negoci de l'editor, no la informació. Les oportunitats per 

explotar noves línies de serveis que satisfacin necessitats d'aquests, requereixen tenir un ampli 

coneixement de les seves necessitats informatives, dels seus hàbits d'accés a la informació i dels usos 

que aquests donen a la informació. Això és possible utilitzant un sistema informàtic que tingui 

capacitat per organitzar i administrar grans volums d'informació, a través de la configuració i ubicació 

en el mateix de bases de dades dissenyades per a tal fi. Es tracta d'organitzar la "intel·ligència" del 

negoci de l'editor que permeti explotar totes les oportunitats de negoci que li brindarà la tecnologia 

a través de la vinculació de perfils de lectors amb continguts informatius.  

L'era de la informació ha quedat enrere, estem en l'era del coneixement i l'editor ha d'adaptar els 

seus formats informatius a les necessitats del lector i els seus hàbits d'accés a la informació, per la 

qual cosa es fa imprescindible conèixer-les i amb detall. 

Degut a la gran oferta informativa existent, les necessitats dels lectors estan cada vegada més 

evolucionades: A través del paper, Internet, del correu electrònic, del telèfon mòbil, etc. I cada 

vegada hi haurà més informació a disposició dels lectors ja que s'aniran desenvolupant nous canals 
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de comunicació a través dels quals aquest accedirà a la informació unes vegades pagant i altres 

gratuïtament.  

Quines aplicacions té la tecnologia en aquest camp?. Actualment la gran majoria de lectors de 

premsa comarcal i local paguen per rebre la informació, ja sigui mitjançant la compra de l'exemplar o 

per tenir una subscripció. Els editors que han desenvolupat la seva oferta en format digital, de 

moment la mantenen com un complement de l'edició en paper i l'accés a la mateixa igual que en 

alguns dels serveis oferts està restringida al subscriptor.  

Però l'escenari és canviant. D'ara endavant hi haurà lectors interessats en rebre la informació de 

múltiples maneres, uns voldran un exemplar de la publicació en paper o en línia, a altres les 

interessarà accedir a la informació seleccionada sobre temes concrets i no a tot el "paquet", a 

d’altres els interessarà només novetats concretes i potser per això volen disposar d'un servei 

d'alarmes (al mòbil o l'email) que els avisi de la publicació de notícies al respecte, a d’altres els pot 

interessar informació "elaborada" a la seva mida (potser perquè fan un ús posterior d'ella), etc. La 

tecnologia administrarà les necessitats dels lectors i les relacionarà amb la disponibilitat de solucions 

per a ells, la qual cosa és possible si l'editor disposa d'una bona base de dades dels seus lectors. Tot 

això obre les portes a noves modalitats de subscripció per part dels lectors que en el futur no es 

limitaran a la temporalitat sinó també a usos, descàrregues, selecció de temes, etc. En molts casos un 

mateix lector pot generar ingressos per més d'un servei, per exemple: El lector es subscriu a un servei 

d'alertes (avís de novetats informatives). A partir d'aquí decideix accedir als continguts pel canal que 

té contractat la qual cosa és un altre servei, i pot decidir que aquesta informació té rellevància per a 

ell i vol reutilitzar en la seva activitat sol·licitant a l'editor un format obert amb els continguts, que es 

converteix en un tercer servei.  

Descobrir i fer negoci amb la informació dels lectors depèn de tenir unes bases de dades capaces 

d'analitzar les necessitats i determinar quants d'ells comparteixen cada necessitat. La configuració 

d'una oferta de serveis informatius amb valor per al lector, depèn de la disponibilitat de tecnologia 

per  l'emmagatzematge, tractament i anàlisi dels lectors.  

En el sector de la premsa comarcal i local conviuen empreses i organitzacions amb mides i criteris de 

productivitat molt diferents. Els editors de publicacions diàries i setmanals, així com unes quantes de 

periodicitat mensual, tenen un volum de negoci i una estructura organitzativa que treballa amb un 

model productiu. Per a ells la inversió en tecnologia tindrà un reflex en els seus comptes d'explotació 

a través de l'estalvi de costos fixos. Ara bé, la resta d'editors (de publicacions mensuals, bimestrals i 

trimestrals) amb estructures més reduïdes i que en molts casos la seva organització no respon a 

criteris empresarials i tenen importants limitacions de recursos, la solució de tenir subcontractades 

aquestes activitats és una solució adequada per ells, mentre no canviïn el seu model d'explotació del 

negoci.  

Unes recomanacions finals per als editors de premsa comarcal i local abans d'afrontar la inversió en 

tecnologia: 
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-  Definir correctament les prestacions que es volen obtenir i assessorar-se adequadament. 

Avui dia els preus han baixat i la tecnologia és molt més assequible, però convé adquirir 

solucions amb components actuals.  

- Negociar preus i condicions amb el proveïdor, ara és temps d'obtenir millors condicions. 

-  No rebutjar la sol·licitud de les ajudes i subvencions disponibles (línies d'ajut del Ministeri 

d'Indústria, www.mityc.es, com el “programa Profit” amb possibilitat d'obtenir préstecs a 

interès zero, o el “pla Avanz@”, són bones solucions pel finançament). Els proveïdors són 

bons coneixedors dels programes d'ajuts i subvencions que poden disposar els seus clients, 

no deixin de preguntar també a ells!. 

-  No perdre el temps en la tramitació d'aquests ajuts. Localitzar un gestor amb experiència 

en aquesta matèria i pagar per la gestió. N'hi ha, i en molts casos els seus honoraris són 

variables per l’aconseguit, o una part fixa i una altra variable. 

 

 

 

 

� A les àrees d'edició i d'explotació de bases de dades és on es troben les grans necessitats 

d'aplicació de la tecnologia per als editors de premsa i on poden obtenir majors rendiments.  

� La tecnologia no és un cost, és una inversió productiva i l'editor la va aν recuperar a través 

de la reducció de costos fixos de personal i de temps de treball.  

� L'editor de premsa comarcal i local té a la seva disposició suports tecnològics per a l'edició 

de pàgines que li permeten integrar redacció, publicitat i imatges, i que l'ajudaran a 

simplificar els processos de producció de les seves publicacions i millorar la qualitat. 

� Conèixer el lector i laν creació de bases de dades a través de les quals es puguin trobar 

"nínxols" de necessitats d'aquests que puguin ser ateses per l'editor, és una gran 

oportunitat de negoci que no està sent analitzada.  

� Saber definir les necessitats tecnològiques que es requereixen i no menysprear cap font 

d'ajuts i subvencions, són dues pautes que ha de seguir l'editor abans d'adquirir cap suport 

tecnològic. 

 

Punt 5è.    Inversió en tecnologia per innovar processos, millorar la productivitat  
  i reduir costos fixos. 

 

RESUM 
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6è.  Canvis en el model informatiu de la premsa comarcal i local. 

 
En els darrers anys s'han anat produint canvis en la societat que la tecnologia digital està accelerant i 

que afecten els lectors de premsa tant en la recerca d'informació com en la manera de relacionar-se 

amb aquesta. Aquests canvis es constaten especialment en la població més jove (15 a 30 anys) arran 

de la generalització de l'accés d'internet (banda ampla) a les llars així com a les empreses, que ha 

donat un tomb al mercat dels mitjans informatius i en especial al de la premsa escrita, que veu la 

necessitat d'adaptar-se a la nova demanda del lector, davant la dificultat de competir amb els 

avantatges d'internet per a satisfer els hàbits informatius dels lectors i no pot competir especialment 

amb les prestacions que ofereix la tecnologia al lector per a la recerca, accés, ús i consum de la 

informació.  

La premsa digital es revela així com la veritable amenaça de la premsa en paper i representa un 

desafiament per als editors convencionals en paper que veuen com el nou model de comunicació 

arriba al mercat i amenaça d'ocupar la seva parcel·la. I una prova d'això és que mentre les audiències 

de la premsa en paper s'estanquen i fins i tot mostra suaus descensos, la premsa en línia creix a taxes 

de més del 10% (increment de lectors 2008 respecte a 2007). Uns dades reveladores sobre aquest 

mercat a nivell d'Espanya: 

 

Lectors de premsa (població + de 14 anys) Lectores % 
Temps de 
dedicació 

Univers lectors de premsa 38,2 mill.     

Total lectors de premsa de pagament:* 13,5 mill. 35,70% 15-45 min. 

Total lectors de premsa gratuïta:* 4,1 mill. 10,40% 10-20 min. 

*(un 6,5 % llegeixen premsa de pagament y gratuïta)       

Total lectors de premsa digital:** 6,7 mill. 18,30% 10-30 min. 

**(un 66 % també llegeix diaris impresos)       

Dades: "Libro Blanco de la prensa diaria 2009" (AEDE), i Enquesta CMVocento i Metrixlab 2008. 

 

Així doncs els editors de premsa en paper han de plantejar diversificar el seu negoci i passar a un 

model de comunicació multicanal on el paper i les tecnologies conviuen, això sí, aplicant en cada cas 

els paràmetres de gestió adequats. Tanmateix, aquest plantejament no és tan fàcil de portar a terme. 

Els editors que publiquen en el model convencional, en paper, que estan desenvolupant els seus 

projectes de premsa en línia en paral·lel, no acaben de veure la viabilitat d'aquest nou suport i 

declaren que l'aportació d'ingressos als seus negocis d'aquest mitjà per ara no supera del 7% al 10%. 

Probablement s'estan equivocant en el plantejament d'aquest negoci en aplicar els mateixos criteris 

de gestió que al model convencional en paper, quan potser la manera de mesurar les audiències en 

aquest nou suport, la manera de mesurar els impactes, i per tant la manera de mesurar la rendibilitat 

de la publicitat, no és la mateixa, la qual cosa invalida la seva proposta de vendes que és més 

adequada per al model convencional, més "tangible" i estructural. A internet "penjar" la informació i 



 

Quaderns de Gestió de la Premsa Comarcal 

 
 
 
 

 
 

101 
 

posar a disposició del lector és el mateix que ja fa l'editor quan posar el seu diari o la seva revista al 

quiosc. A internet el negoci no és aquest. El negoci és el lector, i per tant la distribució de la 

informació al lector és la font d'ingressos. "Penjar" la publicació només ha de tenir un objectiu: 

generar visitants i intentar captar-los com subscriptors.  

Potser és bo aquí fer dues consideracions respecte a aquest nou model de negoci: 

a) El perfil del lector actual de la premsa digital és encara un perfil jove (16-24 anys), encara 

que amb presència també del segment dels 35-44 anys, de classe mitjana i mitjana-baixa. 

Recordem que a la premsa convencional l'edat del lector és actualment de 44,1 anys a 

causa de la fugida de lectors joves que troben en els suports tecnològics major satisfacció 

dels seus hàbits i necessitats informatives. Aquest perfil suposa que per ara el lector de 

premsa en línia no té un alt poder adquisitiu, i en conseqüència, i malgrat que vegem que 

la publicitat a internet creix per sobre dels altres mitjans, els grans anunciants són encara 

reacis a planificar grans campanyes en aquest mitjà.  

b) Encara que l'anunciant tindrà un paper rellevant, el client important de la premsa digital 

serà el lector, que pagarà els serveis d'informació que li interessin i que li aportin valor. 

No pagarà pel que no li aporta valor. L'editor de presa difícilment podrà imposar al lector 

un pagament per llegir el seu medi (excepte la premsa especialitzada i la professional) si 

aquest no li aporta un valor diferencial i utilitat afegida. L'editor ha d'acceptar que ara, 

gràcies a Internet, el lector pot buscar i accedir a les mateixes fonts d'informació que ell i 

disposar d'eines no només de lectura sinó també per a la recollida, transformació i 

distribució de la informació, allunyant-se de la tradicional relació proveïdor-client ( "el 

lector i l’editor ara són competidors en el mercat de la informació...?").  

La publicitat també serà una font important de recursos, però la presència d'aquesta i 

l'impacte sobre el lector no seguirà el model que estan acostumats els editors de premsa 

d'ocupació d'espais. Aquí sorgiran categories: patrocinador (que patrocina), soci local 

(link en text), anunciant (banner i altres espais), partner (per uns continguts), etc. Les 

previsions de creixement de la inversió publicitària a internet per al període 2009-2011 

es situen entre el 14% i el 18%.  

Internet i la tecnologia multimèdia han obert al lector una finestra on aquest té a la seva disposició 

una oferta permanent de continguts informatius que s'actualitzen contínuament i a la qual pot 

accedir seleccionant la informació que li interessa i "a mida" (en contingut, extensió , format i 

disponibilitat) ja sigui a casa seva, al seu despatx, a la seva empresa, viatjant,... La trobada entre 

l'editor i el lector ja no és cada 24 hores, o cada setmana, o cada mes, etc. Ara és una trobada 

permanent i continuada les 24 hores del dia. I el lector té a la seva disposició tot el quiosc per 

consultar i seleccionar el que li interessa.  

En aquest nou model canvien moltes coses. És important comprendre una cosa fonamental com és:  

"En el model de la premsa convencional, és el lector qui  va al mig".  
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"En el nou model de la premsa digital, són els mitjans qui van al lector".  

 
La gran penetració de la banda ampla d'internet a les llars fa que aquest àmbit, adquireixi gran 

importància per als editors ja que és on s’eduquen les noves generacions de lectors.  

 

Per tant el coneixement dels lectors i la seva segmentació comença a ser una prioritat per als editors 

per poder planificar els seus negocis a internet (premsa digital) i que consisteixen bàsicament en 

l'explotació de formats informatius amb valor afegit per als lectors interessats que pagaran un preu 

al sol·licitar-los. Donar al lector el mateix que ja està a internet i demanar-li que pagui no té massa 

sentit.  

Vegem algunes dades sobre la penetració de la tecnologia (dades: "Pla AvanzaPyme"): 

- 24 milions d'internautes (3,5 milions a Catalunya).  

- Cobertura ADSL en llars: arriba al 98% de tot l'estat.  

- A Espanya hi ha 10 milions de persones amb telèfons fixos 3G (el 20% dels usuaris de 
telefonia mòbil) amb capacitat de connectar-se a internet d'alta velocitat.  

- El 86,5% de les PIMES espanyoles disposen de banda ampla fixa (8,3% més que el 2007).  

- El 26,3% de les PIMES espanyoles disposen ja de banda ampla mòbil (8,1% més que el 
2007). 

- 250.000 usuaris de televisió mòbil.  

Canvia la funció de l'editor tal com l'havíem concebuda fins ara.  

La "informació" com a producte de l'editor és un concepte que ha quedat desfasat pels canvis en els 

hàbits dels lectors i l'ús que aquests fan d'ella. Aquesta situació obliga necessàriament a l'editor a 

realitzar una reflexió profunda sobre quina és la seva funció al nou marc oferta-demanda del mercat 

de la informació. 

S'imposa un canvi en l'oferta i en la funció de l'editor per oferir al lector continguts amb valor afegit, i 

no informació, per diferenciar-la de la qual cosa el lector ja obté a través d'internet. Per tant s'imposa 

oferir al lector serveis basats en la gestió del "coneixement" on l'editor ha de ser el "proveïdor 

expert" capaç de cobrir les necessitats informatives que té el lector en la forma, en el contingut, en la 

freqüència (al mes , a la setmana, al dia o l'hora, cada client marca les seves preferències), a través 

del canal de comunicació habitual del lector (paper, Internet, email, telèfon mòbil, etc) i amb 

l'extensió documental i de dades que aquell requereixi, oferint-li un valor afegit molt més elevat que 

amb l'oferta monocanal del suport en paper. 

Aquesta nova concepció requereix un reenfocament de l'activitat de l'editor, que passa a ser un 

desenvolupador de serveis basats en la informació, i no un creador de continguts. Un gestor de 
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serveis d'informació d'alt valor per a cobrir les necessitats de tots els lectors, que no només podran 

disposar dels continguts en format lectura, sinó també per a altres usos propis, oferint així valor 

afegit al lector.  

Per utilitzar una comparació, l'editor deixa de ser el "cap de cuina" per a convertir-se en "cap de sala" 

amb la missió d'organitzar el menú de serveis que millor respongui a les necessitats informatives 

identificades en els lectors (que ja té en la seva base de dades), de manera que la informació es pugui 

"empaquetar" a mida de cada lector o grup de lectors, amb la forma, extensió i detalls d'ús 

sol·licitats, i que els serà distribuïda en els formats més adequats i a través del canal de comunicació 

que respongui als hàbits de cada lector.  

I és que el negoci de l'editor ja no és la informació, sinó la "gestió del coneixement" i en aquesta nova 

era el paper de l'editor canvia per deixar de ser creador de continguts i passar a ser gestor de serveis 

d'informació, que és capaç de transmetre al lector els formats informatius sol·licitats a través d'una 

gran oferta de suports i canals.  

En aquesta nova etapa basada en la gestió del coneixement, el negoci de l'editor es construeix sobre 

tres paràmetres estratègics:  

-  El coneixement del lector: les seves necessitats d'informació, hàbits d'accés, 

preferències d'obtenció, usos de la informació, etc.  

- L'explotació de bases de dades dels lectors, la seva segmentació per necessitats i 

preferències informatives, per organitzar crear una oferta amb valor afegit.  

-  La tecnologia per a la transferència de formats informatius al lector, segons les seves 

preferències de recepció dels continguts.  

Hi ha canvis en l'organització de l'activitat de producció de l'editor.  

La transferència electrònica de dades presenta unes utilitats majors tant per l'editor com per al 

lector, ja que facilita l'accés directe a la informació sense procés previ de producció gràfica, i per tant 

en condicions de producció i de distribució molt més ràpides. El canvi comporta noves maneres de 

relacionar-se amb els lectors, on el paper deixa de ser un suport necessari i fins i tot pot ser 

prescindible, obrint un nou horitzó multicanal per l'accés a la informació per part dels lectors 

(Internet, paper, telèfon mòbil, altres suports informàtics), i també per a la comunicació de l'editor 

amb aquests (formats d'informació final en PDF, formats oberts amb disponibilitat de dades i gràfics 

en formats Excel, resums de titulars, alertes de novetats, resums simplificats de fonts de dades, 

enquestes l'editor, ofertes d'informes sectorials, etc). 

En aquest nou entorn de negoci, la tecnologia i l'explotació de les bases de dades  jugarà un paper 

molt important. La segmentació adequada dels lectors i el tractament adequat de la informació, 

seran aspectes fonamentals per desenvolupar els formats idonis d'informació per cobrir les 

necessitats a cada lector. Només amb uns serveis de qualitat informativa adaptats al lector, l'editor 
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aconseguirà maximitzar les oportunitats de generar ingressos del seu negoci, i només a través d'un 

model que aconsegueixi atendre les necessitats del lector una per una aconseguirà tenir una oferta 

orientada a satisfer necessitats "on demand" per les quals el lector estarà disposat a pagar, el que 

aportarà la màxima rendibilitat a l'editor.  

Què canvia en el model de negoci tradicional de l'editor?. Els processos de producció del negoci 

editorial tradicionalment s'han organitzat en tres fases, des de la recollida de la informació fins a la 

distribució al lector. Paral·lelament això va acompanyat de les activitats de comercialització 

(publicitat i subscripcions) per a la gestió dels ingressos per finançar la publicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nou model de negoci d'editor hi ha alguns processos interns que perden protagonisme. 

L'ordenament de la informació la decideix l'editor (en el seu paper de Redactor en Cap) i ho fa en 

funció dels formats informatius a través dels quals es farà la transferència d'informació al lector o 

grups de lectors. Així mateix el "emmagatzematge" de dades per continguts, avui ha perdut sentit 

per al nou mitjà, quan a través d'una pantalla es pot accedir amb rapidesa a tota la informació actual 

i històrica.  

Els departaments de documentació han perdut "el lloc" en la redacció d'un mitjà, en canvi pot ser 

que s'hagin generat oportunitats per a ells en els serveis especialitzats que s'han creat precisament 

per prestar aquests serveis externament a redactors i editors oferint prestacions més innovadores i 

amb utilitat afegida.  

D'altra banda tots els processos de "producció gràfica" relacionats amb l'acabat de cada número de 

la publicació i que tanta tensió generaven davant l'imminent "tancament" de l'edició, (perden 

rellevància funcions com el control del material gràfic d'anunciants, l' escàner, maquetació, 

preimpressió) ara perden sentit al anar reduint gradualment la producció en paper. 

RECOPILACIÓ DE  
INFORMACIÓN 

CREACIÓ DE 
FORMATOS 

PRODUCCIÓ Y 

DISTRIBUCIÓN 

SUSCRIPCIÓ VENDA DE 
PUBLICIDAD 

ESTRATEGIES EDITORIALS ESTRATEGIES DE COMERCIALIZACIÓN 

MODEL TRADICIONAL DE L’EDITOR DE PREMSA 
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En el nou context de l'activitat de l'editor, la redacció s'ha d'interpretar com un gran "centre 

d'informació" que treballa dins d'una plataforma de comunicació (canals de comunicació amb el 

lector) on els redactors tenen accés a una gran diversitat de fonts d'informació, generen formats de 

continguts i exploten exhaustives bases de dades dels seus lectors organitzades per les 

característiques de les seves demandes informatives, permetent que a més de les fonts d'ingressos 

tradicionals de l'editor (publicitat i subscripcions) s'afegeixin d’altres per la venda pagada de serveis 

de informació "on demand", i per la creació de nous formats informatius comercials que permetin als 

anunciants tenir presència sota modalitats diferents a les del paper (patrocini de seccions, banners 

publicitaris, mencions amb enllaços a la pàgina web, etc).  

L'evolució dels formats en paper al format digital està imposada pel lector, que recordem és el centre 

del negoci de l'editor. L'alta taxa d'utilització del paper que es manté encara per part dels editors i la 

resistència al canvi, és en gran mesura fruit de la cultura de gestió de l'editor que li costa canviar 

perquè "el paper" és un suport tangible que li permet "mesurar" paràmetres de producció (editorial, 

pàgines d'opinió, pàgines d'informació, nombre d'anuncis, pàgines de serveis, ...) els quals li faciliten 

planificar els rendiments del seu negoci, cosa que en l'entorn "pla" d’Internet no comprèn com es pot 

fer.  

A internet l'editor no ha de plantejar el seu negoci en termes de nombre de pàgines, freqüència de 

publicació, etc. La informació ha d’aflorar i processar contínuament, i l'editor ha de vigilar la qualitat 

de la informació i els formats per al lector. Problemes de concepte, com ara "format anunci" (en lloc 

d'exposició), "temporalitat" (en lloc de rotació), "nombre d'insercions" (en lloc de nombre de visites 

o de pàgines visitades), "secció" de la publicació (en comptes de bloc de contingut, epígraf, o link ...) 

no han de retenir. 

ESTRATEGIES EDITORIALS ESTRATEGIES DE COMERCIALIZACIÓN 

INFORMACIÓ 
ELABORADA 

CREACIÓ DE 

VALOR AÑADIDO 

PLATAFORMA DE 
COMUNICACION 
(MULTICANAL) 

SUSCRIPCIONES VENDA DE  
PUBLICITAT 

SERVEIS SOTA 
COMANDA 

NOU MODEL DEL NEGOCI DE L’EDITOR DE PREMSA  
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La premsa comarcal i local davant el nou model de comunicació.  

Els editors de premsa comarcal i local catalana tenen una bona oportunitat per ampliar el seu negoci 

a través d'internet.  

Internet posa a tots els mitjans "al mateix aparador" i accessibles per igual per al lector. La premsa 

comarcal i local és experta en gestionar lectors, com ho demostra l'alta fidelitat d'aquests i l'elevat % 

de subscripcions (entre el 30-35% en els diaris i setmanaris fins al 40-60% i més en altres 

publicacions). A internet el negoci és precisament l’"afiliació" de lectors i l'explotació de les 

necessitats d'aquests. Aquí les publicacions diàries, setmanals, mensuals, bimestrals i trimestrals, 

totes amb les diferències que tenen en quant a periodicitat i en quant al seu àmbit informatiu, 

trobaran oportunitats, ja que l'increment de l'oferta segmentarà més l'audiència, i això generarà més 

oportunitats. 

Però la premsa online, també té un risc i és que lector de premsa comarcal i local té a "un clic" 

l'edició comarcal o local, però també la de multitud de capçaleres d'informació general, i caldrà 

convèncer-lo perquè no dediqui seu temps a "entrar" en altres publicacions. És a dir que també hi ha 

un major grau de competència pel lector. Els mitjans locals que en paper no poden competir per un 

lector que està distant, ara el poden captar si descobreixen un vincle. Però també altres mitjans de 

difusió provincial o general, poden buscar captar públics entre els lectors de comarques. L'editor ha 

de saber com es juga a Internet, i quin és el joc al que ell vol jugar. ("Però si et quedes quiet pot ser 

que ho perdis tot").  

Uns factors que seran determinants per impulsar aquestes oportunitats són:  

-  El pes de la marca (la capçalera o l'empresa editora que li dóna suport), que fa que els 

lectors la busquin.  

-  L'especialització dels continguts i la qualitat de la informació (rigorosa, veraç, en 

profunditat, les referències, les dades afegides), per atraure "trànsit" lector, convertir la 

capçalera en referència d'altres continguts, i fidelitzar els lectors més interessats.  

-  El disseny, per mostrar modernitat i atraure una audiència més plural, i amb una oferta 

de serveis informatius locals útils però de conveniència per al lector (cartellera, horaris 

bus i tren, plànol de la ciutat, farmàcies de guàrdia, guies de restaurants, etc) la funció 

del qual és atreure visitants.  

-  Una oferta de serveis de qualitat per al lector, així com una atenció excel·lent (amb 

fórmules d'acollida a totes les vies de contacte i rapidesa en la resposta).  

La penetració de la tecnologia en l'hàbit diari de la població afavorirà aquestes oportunitats de 

comercialització dels editors de premsa comarcal i local catalana, que trobaran a les subscripcions 

(ara amb múltiples opcions de pagament, per temps, per accessos, per descàrregues , per serveis 

d'alarmes o d'informació), així com en la comercialització de catàlegs de continguts, una font 
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d'ingressos important que se sumaran als que generin els anunciants, patrocinadors, partners, etc 

per estar presents amb les seves marques i ofertes comercials a la web de l'editor o formant  part 

dels espais dels continguts. 

 

El 64,5 % de les llars catalans disposen d'ordinador i el 54,4 % de connexió a internet a la primavera 

del 2008 (dades de l'enquesta d'equipament i ús de les TIC a les llars catalans elaborada per l ' INE i 

l'Idescat). 

 

Equipament TIC a les llars catalanes. 2006 2007 2008 

Ordinador 57,2 60,1 64,5 

Connexió a internet 43,1 46,8 54,4 

Connexió por banda ample: 33,8 41,9 47,5 

Llars amb tel. mòbil 85,2 86,8 88,6 

Total llars (en milers) 2.600,2 2.646,5 2.753,4 

Dades: Idescat: % de llars.    

 

L'alta penetració d'internet a la vida quotidiana de la població catalana és evident i el ritme 

d'implantació d'aquesta tecnologia es constata en aquestes dades. Encara que els ritmes de 

creixement més ràpids es constaten en les grans poblacions, la revolució internet és un efecte 

imparable i en el termini d'una dècada més, per al 2020 aquesta serà una tecnologia d'ús diari amb la 

qual conviurà la població amb total normalitat en les seves llars. 

 

Us d’internet pels usuaris habituals: 2006 2007 2008 

De 15 a 24 anys 81,0 86,6 88,6 

De 25 a 39 anys 59,8 64,3 76,1 

De 40 a 54 anys 41,2 47,3 59,8 

De 55 anys o més 8,9 12,4 16,2 

Total població (en milers) 5.935,7 6.000,4 6.075,2 
Dades: Població de 15 anys o més en % per grups de edat    

 

Altres editors de premsa especialitzada i de premsa professional els vincles de la qual amb els seus 

lectors els permeten mantenir una gran proximitat amb ells, ja treballen des de fa temps en aquesta 

línia (des de fa anys en format paper i ara en format digital) i comencen a trobar resultats gràcies a 

haver analitzat i comprès què és el que volen els lectors, més enllà de la informació.  

La premsa comarcal i local és la premsa de proximitat per excel·lència. Aquesta proximitat al lector i 

aquesta vinculació al territori del seu entorn defineixen un model de fer negoci. La tecnologia digital 

permetrà a aquests editors no només connectar amb els seus lectors locals, sinó que permetrà que la 

seva audiència s'incrementi per l'accés d'altres persones que per raons de residència o de treball no 

tenen la facilitat d'accedir a la informació actual en el format paper de la capçalera de l'editor local. 

Això permetrà l'increment d'audiències, una major segmentació de les mateixes i per tant una 

oportunitat de negoci més gran.  



 

Quaderns de Gestió de la Premsa Comarcal 

 
 
 
 

 
 

108 
 

Recordem que la premsa comarcal té actualment unes oportunitats de creixement de lectors a través 

de segments de població on la seva penetració, tot i el factor local, no és rellevant. Aquests són: els 

joves, i els immigrants.  

També trobaran nous segments entre la població local que està desplaçada fora del municipi durant 

el dia, així com altres persones que resideixen fora però per raons familiars o professionals, però que 

tenen un vincle emocional amb el municipi o amb la comarca i ara tenen l'oportunitat de relacionar-

se amb aquest entorn a través de les premsa digital comarcal i local.  

La premsa a internet és un negoci de lectors. Lectors que s'han de conèixer, classificar i segmentar, 

per les seves preferències informatives i hàbits d'accés a la informació. Això donarà una oportunitat a 

l'editor d'obtenir nous subscriptors (potser a diferents modalitats del servei) que ja no han de basar-

se necessàriament en la temporalitat anual sinó en altres criteris (temàtiques, descàrregues, 

accessos, etc). Ara més que mai el màrqueting de l'editor cobra importància per a la seva estratègia 

de negoci.  

Els editors de premsa comarcal i local són experts en la informació del seu territori. Vegem-ne alguns 

aspectes que seran importants per a desenvolupar aquest nou negoci: 

1r.  Portar el periodisme "de proximitat" a la seva màxima expressió. Periodisme de carrer, 

periodisme de contacte amb la gent, informació especialitzada en l'entorn comarcal i local. La 

gent ha de percebre que té un mitjà informatiu local al seu servei.  

2n.  Promocionar la marca, la capçalera, estant present en tots els esdeveniments socials, culturals, 

esportius, en els plens municipals, ... Es tracta de guanyar visibilitat davant la població i de crear 

la percepció de que tot ho pot llegir després a la publicació local (paper i internet).  

3r.  Incrementar eficiència dels recursos, sindicar continguts i arxius, compartint activitats amb 

altres editors, integrant processos, externalitzant serveis, etc.  

4t.  Guanyar audiència, a través dels continguts informatius, reflectint l'entorn d'aquella població 

que no es veu identificada en la publicació habitualment perquè s'interessi per llegir.  

5è.  Cercar partners entre els anunciants i negociar condicions de permanència per períodes de 

temps per tal de facilitar finançament i donar visibilitat publicitària a la publicació en línia.  

6è.  Elaborar un catàleg de continguts informatius, gràfics i fotogràfics per incloure  els serveis al 

lector amb la finalitat de generar ingressos (el component emocional pesa molt en la compra de 

la premsa comarcal i local).  

7è.  Compartir l'experiència amb altres editors que es trobin en la mateixa fase del projecte, a través 

de reunions o fòrums, fins i tot encara que editen publicacions d'altres característiques però en 

suport en línia (fer benchmarking).  
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8è  Obrir "finestres" de contacte amb els lectors i el públic interessat per tal de conèixer 

preferències, temes d'interès, inquietuds respecte al seu entorn local, valoracions sobre el que 

fa l'editor, etc.  

9è  Crear un compte d'explotació diferenciat per al nou projecte amb la finalitat de mesurar la 

viabilitat del nou projecte d'edició digital. 

 

Per què els interessa als editors canviar cap al model de la premsa digital?.  

Si és cert que el desenvolupament de la tecnologia i la millora de prestacions d'aquesta han 

promogut un canvi en la demanda dels lectors pel que fa a les necessitats d'informació i en quant a la 

disponibilitat d'aquesta (en format, freqüència i nivell de detall ), no és menys cert que la tecnologia 

també ha obert noves oportunitats per als editors pel que fa a la distribució de la informació, més 

senzilles, més ràpides, més flexibles per a la creació de formats i a un cost més econòmic. Aquesta 

crisi serà sens dubte un catalitzador del canvi del model de comunicació actual, basat en el format 

paper cap al model basat en la pantalla, més ràpid, més àgil, més plural, més flexible i més econòmic, 

per al lector, per l'editor, i per als anunciants.  

A la sortida de la mateixa aquest canvi s’accelerarà, en primer lloc perquè la tendència del mercat de 

la informació va en els darrers anys en aquesta direcció (seguint els hàbits del lector). Però també 

s’accelerarà perquè els anunciants ja han decidit apostar pel format online, ja que li permet tenir més 

control dels resultats de les seves campanyes i per tant analitzar quines publicacions li permeten 

obtenir un termini més curt per al retorn de la seva inversió (ROI). En els últims 3 anys en creixement 

de la inversió publicitària a internet és que segueixi creixent a ritmes del 15% al 20% anual, i això no 

és casual. Si li afegim que aquesta crisi està imposant una retallada de la liquiditat i dels recursos 

d'inversió, és obvi pensar que els anunciants apostaran en major mesura per internet, perquè els 

permet un control més fàcil dels seus recursos i a més és més barat de producció . Com ja hem 

assenyalat abans en aquest mateix informe, en un mitjà convencional l'anunciant amb 20.000 euros 

a penes fa res, comparativament a internet amb 20.000 euros fa molt.  

Per tant l'editor ha d'analitzar que la dependència del paper per a traslladar els continguts 

informatius al lector conté un cost d'oportunitat, a més de permetre un estalvi real pel que fa als 

costos de producció en paper: el propi del paper, la impressió, i la distribució. El format digital no 

només s'ho estalvia sinó que pot modificar i actualitzar els continguts i la presentació tantes vegades 

com vulgui, demanant al mateix temps al lector quin li agrada més.  

Hi ha tres raons per les quals els editors de la premsa comarcal i local han d'adaptar els seus negocis 

al nou model de comunicació que imposa el mercat:  

a)  La primera, un avantatge econòmic (no hi ha costos de paper, impressió i distribució) 

que genera aquest format informatiu respecte al paper, unides a més als avantatges que 

aporta la tecnologia (rapidesa, format adaptable, proximitat, interrelació,...).  
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b)  La segona, un avantatge tecnològic, que ofereix uns avantatges tant per a la producció 

dels formats informatius, com per a l'explotació de bases de dades que permeten 

interrelacionar continguts amb grups de lectors, per transferir-los a través dels diferents 

canals de comunicació amb els lectors.  

c)  La tercera, perquè els lectors (els consumidors en definitiva) ja han fet el canvi. I els 

anunciants també comencen a interessar-se per aquest mitjà.  

Si les dues primeres no aconsegueixen convèncer a l'editor, la tercera sí que hauria de provocar una 

reacció a favor del canvi. 

 

 

 

 

  

 

� Moltes coses canviaran a la sortida d'aquesta crisi i ja no tornaran a ser com abans. El canvi 

del suport paper al suport online és una d'elles, que a més s'accelerarà pels seus múltiples 

avantatges per a la producció informativa i de costos.  

� El ciberespai i les tecnologies emergents acceleren la transformació cap a una nova cultura 

de la comunicació on els diaris com la resta dels mitjans impresos només són un canal 

d'informació entre els disponibles per al lector, que tria el que més li convé (paper, edició 

en línia, correu electrònic, telèfon mòbil, web, webblog ,...).  

� El futur del model d'informació de l'editor de premsa es basa en la tecnologia digital, és un 

model multicanal i la funció de l'editor serà gestionar serveis d'informació amb utilitat 

afegida per al lector, a través de formats adequats per a ser transferits per diferents canals 

de comunicació. El lector imposa aquest canvi.  

� L'editor ha d'apostar pel canvi de model informatiu perquè el lector ja ho ha fet. I 

l'anunciant també ho està fent. 

 

Punt 6è.   Canvis en el model informatiu de la premsa comarcal i local.. 
 

RESUM 


