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1. INTRODUCCIÓ  

Les transformacions generades per la introducció de les tecnologies digitals en les 

redaccions de la premsa local i comarcal catalanes és un informe elaborat pels 

professors Carlos Scolari de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat 

de Vic, José Manuel Jarque de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Cristina 

Perales de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. En el treball 

també hi han col·laborat Héctor Navarro i Ignasi Coll, ambdós professors de la 

Universitat de Vic. La recerca  ha estat finançada per l’Associació Catalana de la 

Premsa Comarcal (ACPC). 

L’estudi analitza quins han estat els canvis, i la seva profunditat, en les formes 

de treballar i en els perfils professionals que s’han donat en la premsa local i 

comarcal de Catalunya en el procés d’incorporació de les tecnologies digitals, així 

com la situació de les edicions en línia de les 13 capçaleres de la mostra. Entenem 

per ‘tecnologia digital’ els sistemes i els instruments que utilitzen valors discrets 

(binaris) en la producció, transformació, emmagatzematge i distribució 

d’informació. En aquest cas en particular, ens interessen sobretot l’ús i la influència 

de les tecnologies de transferència (xarxes) i de producció de continguts en la 

premsa local i comarcal. 

L’objectiu principal del treball és oferir una primera aproximació a la incidència 

de les tecnologies digitals en l’àmbit de la premsa local i comarcal. Però també, 

servir com a punt de partida de futures recerques que estiguin interessades en 

aquest àmbit d’estudi.  
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2. PREMSA LOCAL I COMARCAL A CATALUNYA: APUNTS INTRODUCTORIS  

Els mitjans de comunicació locals i comarcals ofereixen uns continguts exclusius 

d'una àrea geogràfica molt concreta, que acull un tipus d’informació 

complementària a la que ofereixen els mitjans generalistes. D’aquí que alguns 

teòrics de la comunicació com Miquel de Moragas (1999; 2000) facin servir, per 

definir-los, l’apel·latiu de mitjans de proximitat. Catalunya és molt rica en la creació 

i manteniment de capçaleres de diaris de caire local i comarcal de diversa 

periodicitat. L’assentament d’aquest ‘model comunicatiu proper’ s’ha completat amb 

la proliferació de mitjans audiovisuals locals i comarcals.  

Pel que fa a la premsa, és a finals del segle XIX quan apareixen les primeres 

capçaleres a Catalunya, un model de premsa que es consolida en els anys 20 i 30 

del segle passat. Fins aleshores aquesta pràctica periodística gaudia de bona salut, 

en la mesura que hi havia una forta demanda d'informació de proximitat. 

A partir de 1939, amb la dictadura franquista, bona part de les capçaleres 

locals i comarcals es van veure obligades a tancar, i les que continuaren es van 

haver de sotmetre al control i la censura del nou règim, a més d’haver de canviar al 

castellà com a llengua d’expressió.  

No és fins als anys 60 quan el món de la premsa en general, i la local en 

particular, va experimentar una certa revitalització: “[...] A partir de 1966 se inició 

un cierto resurgimiento de publicaciones (locales y comarcales), experiencias, todas 

ellas, que tuvieron como principal objetivo contribuir a la ruptura del monopolio 

informativo que mantenía el régimen. Es una época llena de multas y cierres de 

periódicos locales, de apariciones y desapariciones fulminantes de muchos de ellos” 

(Corominas i Llinés, 1992: 1).  

Caldrà esperar a l’arribada de la democràcia perquè la premsa experimenti 

un moment d’expansió i de veritable consolidació. A la dècada dels anys 70 

s’assisteix a la renaixença d’un periodisme proper a la gent i de denúncia, molt 

especialitzat i circumscrit a un territori concret, exercit, en general, per periodistes 

sense formació universitària. 

Els anys 90 seran l’època d’esplendor dels mitjans de comunicació locals i 

comarcals amb l'emergència de noves capçaleres, que arriben a superar les dues-

centes en el territori català.  

 

2.1. Les capçaleres en dades i les seves associacions 

A continuació mostrem un quadre on apareixen els principals diaris locals i 

comarcals i que han estat el punt de partida d’aquesta recerca. S’han triat 13 

capçaleres representatives del territori català a partir de criteris com el de ser diaris 

de referència d’alguna de les quatre capitals catalanes o per difusió —de les 
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capçaleres controlades per l’Oficina de Justificació de la Difusió (l’OJD)— i per 

criteris de periodicitat diària, bisetmanal i setmanal. S’ha tingut en compte la 

difusió des de l’any 2000 fins a l’actualitat per observar-ne l'evolució. A la Taula 1 

es mostra la difusió per any i per capçalera, segons l’OJD. [Taula 1].  

Com es pot observar, la difusió, en termes generals, mostra un cert 

estancament. Fins i tot les grans empreses amb publicacions de difusió 

intercomarcal registren immobilitat o bé un descens de vendes més lleu com, per 

exemple, Regió 7 o El Punt1.  

 

Taula 1. Difusió de la premsa local i comarcal catalana 
CAPÇALERA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Diari de Girona 6.864 7.834 7.705 8.105 8.151 7.962 8.076 

Diari de Sabadell 6.151 5.920 5.815 5.651 5.466 5.354 5.018 

Diari de Tarragona 14.069 14.251 14.447 14.920 14.966 14.096 14.096 (a) 

Diari de Terrassa 5.435 5.449 5.323 5.582 5.498 5.576 5.432 

Diari de Vilanova 6.120 6.244 6.231 6.530 6.627 6.663 6.564 

El 3 de Vuit 5963 5954 5505 5312 5.064 4.891 4.587 

El 9 Nou  

(Osona i Ripollès) 9.337 9.002 9.001 9.060 9.181 9.204 9.317 

El 9 Nou  

(Vallès Oriental) 4.313 4.357 4.389 4.413 4.409 4.430 4.443 

El Punt (Barcelona) 4.614 4.800 4.673 6.112 9.968 8.460 8.085 

El Punt (Girona) 15.444 14.422 2.795 14.735 15.505 15.311 15.387 

El Punt (Tarragona) 2.941 2.864 2.795 2.099 2.066 1.923 1.858 

Hora Nova 2330 2274 2231 2582 2.920 1.630 (b) 

La Mañana 5.606 5.418 4.922 5.262 5.006 5.574 5.515 

La Veu de l'Anoia 5604 5309 4858 4301 4.264 4329 4.216 

Regió 7 9.212 8.928 8.488 8.728 8.458 8.539 8.558 

Segre 13.437 13.179 12.232 13.453 13.330 13.510 13.270 

(a) Fins al juny de 2006 

(b) Dades encara no disponibles 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades per l’OJD 

 

Pel que fa a la llengua, la gran majoria dels rotatius inscrits en la premsa de 

proximitat opten per l'ús del català com a llengua vehicular. Hi ha alguns exemples, 

com el Segre, que inclouen la doble versió lingüística. Però hi ha altres 

experiències, com Diari de Sabadell, Diari de Terrassa, La Mañana o Diari de 

Tarragona que ofereixen ambdues llengües en una mateixa publicació.  

                                                 
1 El Punt l'any 2004 va absorbir El 9 Punt i va posar en marxa l'edició del Barcelonès. 
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Catalunya compta amb una trentena de diaris, bisetmanaris i setmanaris locals i 

comarcals de pagament que utilitzen exclusivament el català en les seves 

publicacions. De fet, aquests productes periodístics en gran mesura han contribuït a 

l’expansió i la normalització del català. La majoria d’aquestes publicacions es troben 

inscrites a l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) (Taula 2). 

 

Taula 2. Premsa diària i periòdics a Catalunya 

 

Publiquen 
 en català 

Publiquen  
en castellà 

Publiquen  
en castellà  

i català 

Diaris amb edició 
especial a Catalunya,  
publiquen en castellà 

Avui  El Periódico de Catalunya  Diari de Sabadell ABC 

El Periódico de Catalunya  La Vanguardia Diari de Terrassa La Razón 

El Punt Segre Diari de Tarragona El Mundo 

Regió 7 Mundo Deportivo La Mañana  El País 

Diari de Girona Sport  Expansión 

Segre La Mañana   

El 9 Esportiu de Catalunya    

El 9 Nou     

Diari de Vilanova    

El 3 de Vuit    

La Veu de l'Anoia    

Hora Nova    

*en cursiva les publicacions locals i comarcals 

Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a les organitzacions que agrupen els mitjans locals i comarcals, 

l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC - www.premsacomarcal.com) es 

va crear l’any 1980 amb l’objectiu d’unir esforços per tal de presentar-se com a 

força col·lectiva. Oficialment l’ACPC es constituiria dos anys més tard. Els seus 

interessos es resumeixen en 4 punts: 

• defensar els interessos dels socis  

• defensar els interessos de la premsa comarcal 

• promoure la presència de la premsa comarcal 

• promoure la creació de serveis per potenciar la premsa de 

proximitat 

Actualment, l’ACPC compta amb més de 130 publicacions associades de 

diversa periodicitat (diària, bisetmanal, setmanal, quinzenal, mensual, bimensual i 

trimestral).  

Pel que fa la Coordinadora de Mitjans (COMIT), es va constituir el juny de 

2001, integrada per les editores d’El Punt, Segre, Regió 7, El 9 Nou, Diari 
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d’Andorra, Diari de Balears, El 3 de Vuit, L’Hora del Garraf i el diari electrònic 

Vilaweb. Segons J. Vicenç Rabadán (a Corominas; Moragas, 2003) l’objectiu 

d’aquesta societat limitada és consolidar un projecte de diari que cobreixi tot el 

territori català per edicions, però cadascuna de les capçaleres integrants és la 

coordinadora territorial d’aquest projecte. Presència, que és el nom del rotatiu, va 

néixer l’estiu de 2001 i és un setmanari amb una difusió de 75.407 exemplars, 

segons dades de l’OJD referents al període gener-desembre de 2006. Presència es 

distribueix en les edicions del Diari d'Andorra, El Punt, Regió 7, Diari de Balears, El 

3 de Vuit, Segre, El 9 Nou, Última Hora Menorca i Diari de Sant Cugat. Aquesta 

col·laboració entre editores catalanes fa que el projecte de la COMIT sigui 

considerat “líder de la premsa escrita en català i tercer grup editor de premsa 

d’informació general de Catalunya” (Moragas et al., 2000). 
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3. MITJANS D’INFORMACIÓ, DIGITALITZACIÓ I FORÇA DE TREBALL 

En aquesta secció es presenten els principals resultats obtinguts en recerques 

precedents sobre la digitalització dels mitjans de comunicació a Catalunya2. Cal, 

però, una breu introducció sobre les línies d’investigació, sobre l’estudi dels mitjans 

i sobre el paper dels periodistes en la producció dels continguts i la seva relació 

amb les noves tecnologies. 

 

3.1. Origen i evolució d'una línia d’investigació  

Malgrat la llarga tradició que té el concepte d’indústria cultural en les ciències de la 

comunicació —el text fundacional d'Adorno i Horkheimer (1981) data de 1947—, 

les investigacions que hi estan relacionades han estat molt posteriors. No va ser 

fins a la dècada dels setanta que es comença a investigar el paper dels periodistes 

o professionals de la comunicació, així com les seves rutines periodístiques. Amb 

els Cultural Studies, els estudiosos anglesos van recuperar la tradició de l’Escola de 

Frankfurt dotant-la d’una nova base teòrica que suposaria el desenvolupament de 

l’anomenada Economia Política de la Comunicació i de la Cultura. 

Amb aquest nou marc de referència teòrica es comencen a promoure 

investigacions que estudien els processos productius a la premsa anglesa, i en 

menor mesura, a la BBC. El 1977 Krishan Kumar (1981: 264) sostenia que les 

investigacions “sobre els 'comunicadors' professionals han tendit a centrar-se de 

forma aclaparadora en el periodista que escriu per als diaris. Pràcticament no s'ha 

escrit res sobre el professional de radiotelevisió”. Però també hi havia qui 

assenyalava l’escassa informació sobre l’organització dels media: tenim “grans 

llacunes en els nostres coneixements descriptius sobre la manera com estan 

organitzats determinats mitjans i tipus de producció cultural, i dels papers i 

funcions dels que hi treballen. Aquesta ignorància es reflecteix en les simplistes 

teories de la conspiració que encara sobreviuen en gran part del debat públic sobre 

el poder i la influència dels mitjans” (Elliot, 1981: 164). Elliot també va subratllar 

com a qüestió cabdal les competències professionals dels periodistes.  

Per a Elliot la reivindicació del professionalisme suggereix “una pretensió al 

lideratge, una pretensió de saber millor què és el que el client necessita” (1981: 

176). Aquest professionalisme compliria la funció de contrapès de les tendències 

comercials en els mitjans, ja que situaria en un segon pla l'objectiu de “satisfer el 

públic” i l’èxit comercial. A més, alguns productors de la BBC sostenien aleshores 

que la ideologia del professionalisme “imposava grans limitacions a (la nostra) 

                                                 
2 Una part de aquesta secció és basa en l’informe titulat Nous perfils professionals de l’actual 
panorama informatiu audiovisual i multimèdia de Catalunya (Scolari et al., 2006) presentat al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya pel Grup de Recerca d’Interaccions Digitals (GRID). 
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capacitat de triar col·laboradors, cosa que portava a recórrer sempre als noms 

provats i coneguts del món de la radiotelevisió” (Kumar, 1981: 264). 

Pel que fa a la relació entre el professional de la informació i les “noves 

tecnologies” que van anar ocupant un lloc en l’àmbit productiu, un altre 

representant de l'escola britànica dels Cultural Studies pensava que la professió 

periodística “ha estat marcada per un procés aparentment infinit de redelimitació 

d'especialitats i subprofessions. Cada novetat tècnica (telègraf, màquina d'escriure, 

radiotelegrafia) ha donat a llum un nou cisma dintre del negoci del periodisme o, 

millor dit, ha actuat com a catalitzador perquè sorgís una nova forma de 

periodisme. Però les novetats no necessiten ser tècniques i poden dependre d'un 

talent especial que no estigui relacionat directament amb cap tipus de maquinària” 

(Smith, 1981: 212-213).  

Les competències del mateix periodista es redefineixen de manera constant 

amb les transformacions en l’àmbit social, polític i tecnològic. Els canvis de la 

tecnologia d’impressió, òbviament, van deixar les seves marques en la professió 

periodística. Entre els segles XVIII i XIX el procés productiu de la premsa no va 

introduir-hi grans canvis. Les transformacions van arribar-hi en la segona meitat 

del segle XIX, amb la rotativa i els motors de vapor per a les premses, unes eines 

que van multiplicar la producció horària d'exemplars i, al seu torn, van donar 

cabuda a noves formes de publicació (Smith, 1981). En aquest context van 

aparèixer, per exemple, les figures del periodista-dibuixant i de l'artista-cronista. 

"Un mitjà de comunicació és un conjunt de possibilitats tècniques, la manifestació 

física d'alguna cosa que implica la convergència d'una sèrie de tendències i 

impulsos existents en la societat. Els periodistes, com altres parts de la 

maquinària, constantment es reprofessionalitzen, per dir-ho d‘alguna manera, per 

a noves tasques a mesura que cada formulació d'un mitjà pren el lloc de la seva 

predecessora" (Smith, 1981: 220).  

Actualment, quan només ens separen vint anys de la introducció dels 

ordinadors en les redaccions, la situació que es viu és ben diferent. La World Wide 

Web i la definitiva digitalització dels processos de producció de la informació, 

juntament amb altres modificacions de caràcter social, econòmic i cultural, han 

generat una sèrie de mutacions en el perfil i les competències que ha d'assumir un 

professional de la informació. Es podria dir que, com en molts altres sectors de 

l’economia i la societat, el coneixement de les tecnologies digitals s'ha convertit en 

una de les eines bàsiques dels treballadors de la informació del segle XXI.  

 

3.2. La digitalització dels processos productius de la informació 

Els processos de digitalització han contribuït a variar les funcions dels  
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professionals dels mitjans de comunicació. L'impacte de les noves tecnologies ha 

canviat el sentit de la divisió industrial taylorista. Amb la ‘digitalització’, s’han 

transformat els espais laborals, així com les competències dels treballadors i la 

qualitat productiva (Rintala i Soulanen, 2005). Però, aclarim què entenem per 

‘digitalització’. Es tracta d'un procés que es caracteritza per l’aparició de: 

• Suports textuals basats en el codi binari (la qual cosa permet, a 

diferència dels suports tradicionals, infinites manipulacions i 

reproduccions del text sense sofrir pèrdues d’informació). 

• Dispositius de producció i distribució de la informació basats en el codi 

binari (publicació assistida per ordinador, edició no lineal de vídeo, etc.). 

• Intercanvis d’informació a través de xarxes basades en la transmissió 

per paquets de dades (base conceptual i tecnològica d'internet). 

• Noves formes d’organització de la producció (empresa-xarxa) i noves 

lògiques de creació i transmissió de la informació (xarxa punt a punt, 

codi font obert, etc.).  

• Convergències de llenguatges, mitjans i empreses. 

La premsa escrita ha estat la primera que ha experimentat les conseqüències 

de la digitalització. A mitjans dels anys noranta, seguint l’evolució de la web, 

comencen a aparèixer els primers projectes d’edicions on line dels periòdics en 

format paper. Aleshores, la versió digital només era una reproducció del que el 

lector comprava de forma impresa. Però no podem dir que aquesta pràctica hagi 

desaparegut: encara avui els mitjans continuen cercant un llenguatge propi o un 

projecte que diferenciï l’explotació on line i l’off line, i que sigui rendible.  

A aquestes transformacions, s'han de sumar els canvis en la distribució i 

recepció. La comunicació de masses es fragmenta i atomitza en milions de 

situacions de consum individual, sovint en dispositius mòbils i de manera 

asincrònica. En altres paraules, dels milers de televidents asseguts davant de la 

pantalla que miren el mateix programa de televisió es passa a un ecosistema en el 

qual les situacions de consum es diversifiquen en milions d'actes individuals 

caracteritzats per un temps-espai únic. 

En els darrers deu anys, la difusió de nous mitjans —com les edicions en línia 

dels diaris— i renovades formes de producció i consum informatiu —com els blocs o 

quaderns de bitàcola digitals— han ampliat el camp laboral del periodista. A més, 

ara al periodista se li exigeixen altres coneixements tècnics per a la producció de la 

informació. És justament conèixer quines són i com són de profundes aquestes 

transformacions d’algunes de les seves competències i funcions, el que motiva 

aquesta investigació. 
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Per alguns autors com ara Pavlik (2001) emergeix una nova forma de 

periodisme amb diferències segons la manera de produir la informació: per la 

capacitat d'accés a la informació de forma global, per la necessitat de la notícia 

instantània dels fets, per la interactivitat, per l’elaboració de continguts multimèdia 

i, en molts casos, per la personalització dels continguts. Però, alhora, es presenten 

noves amenaces per als valors periodístics com la dificultat per identificar 

l'autenticitat dels continguts, la verificació dels recursos i la valoració de la 

"veritat". Tots aquests ideals estarien amenaçats en un entorn en el qual, 

teòricament, qualsevol ciutadà amb un ordinador i una connexió a internet podria 

tornar-se un editor global i on les notícies estarien estat de flux permanent (Pavlik, 

2001). 

La digitalització dels mitjans ha activat una sèrie de subprocessos que afecten 

de forma directa la força de treball, per exemple, la convergència d’empreses,  

tecnologies, funcions i llenguatges (Salaverría, 2003), la polivalència de funcions 

del periodista (Scolari et al., 2006; Xarxa ICOD, 2006; Rintala i Suolanen, 2005; 

Pineda, 2005; Slotterfy Johnsen, 2004; GPD/SPC, 2003; Bohlin et al., 2000), la 

fusió de redaccions (Scolari et al., 2006; Domingo, 2006; Salaverría, 2003; García 

Avilés, 2002), la requalificació o reskilling (Slotterfy Johnsen, 2004; Fahmy i Smith, 

2003; Kotamraju, 2002) i la flexibilitat laboral (Castells, 2001; Carnoy, 2001). 

 

Taula 3. Periodisme en línia: fases de desenvolupament 

Model Característiques 

Facsímil Presentació en línia de les pàgines de la publicació impresa en format PDF o imatges 

(scanner). 

Adaptat Introducció d’elements d’hipertext i multimèdia (so i imatge) al mateix text de la versió 

impresa. Procés de “portalització” de la publicació en línia. 

Digital Increment dels continguts multimèdia, nous serveis interactius a disposició de l’usuari i 

construcció de la marca (branding). 

Multimèdia Creació de continguts específics per a la web i d’espais interactius (xats, fòrums, enquestes, 

etc.). El mitjà en línia és autònom de la publicació impresa. 

 

 Font: Cabrera (2004) 

 

Pel que fa al procés de digitalització de la premsa tradicional, la consolidació 

d’internet com a un nou suport ha passat per tres etapes diferents. A la primera 

només es va procedir a un abocat de l’edició analògica a la web, sense modificacions 

ni adequacions al potencial del nou mitjà. A la següent etapa, els continguts de 

l’edició analògica són complementats amb altres informacions i la possibilitat 
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d’obtenir serveis relacionats. La tercera fase és aquella en la qual la redacció de les 

notícies ja no depèn de l’edició impresa, sinó que es generen continguts pensats i 

redactats aprofitant els recursos i oportunitats d’internet (López, Gago i Pereira, 

2003: 249). Altres autors amplien encara més aquesta taxonomia i proposen fins a 

quatre etapes: (1) model facsímil; (2) model adaptat; (3) model digital, i (4) model 

multimèdia (Cabrera, 2004) [vegeu la taula 3]. 

 

3.3. La situació dels mitjans audiovisuals en Catalunya 

Abans de començar amb la situació de la premsa local i comarcal farem una breu 

descripció del procés de digitalització en les ràdios, agències de notícies i 

televisions catalanes. Aquesta secció es basa en les recerques precedents del Grup 

de Recerca d’Interaccions Digitals (Xarxa ICOD, 2006; Scolari et al., 2006) i altres 

investigacions realitzades en els últims cinc anys. 

 

3.3.1. Agències de notícies 

La principal transformació de les agències de notícies va ser l’ampliació dels 

suports i llenguatges de la informació produïda per aquestes institucions. Així, per 

exemple, els periodistes de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) sempre van als 

llocs d’interès informatiu amb un minidisc per enregistrar les declaracions dels 

personatges implicats en la notícia, i una càmera de vídeo per captar les principals 

imatges de l’esdeveniment. Des dels seus inicis, aquests periodistes han cobert els 

fets amb una càmera fotogràfica per servir imatges als diaris i revistes que els són 

clients. Un sol periodista de l’ACN capta material per a la premsa, la ràdio i la 

televisió en una única sortida. Després, aquests productes es difonen via internet, 

un suport que facilita que alguns dels usuaris d’aquest servei es limitin a copiar i 

enganxar el material que exhibeix l’agència a la seva pàgina web. Es tracta d’una 

combinació de mitjans que transcendeix la presentació de la informació dels antics 

teletips. 

 

3.3.2. Ràdio 

Els periodistes de la ràdio han anat assumint cada cop més funcions. Com que el 

mitjà ofereix menys complicacions de caràcter tecnològic, els reporters han 

assimilat en una primera fase els canvis amb més serenor. Segons el treball “La 

radio digital. Nuevos perfiles profesionales”, editat per l’Institut Oficial de Ràdio i 

Televisió (IORTV) i Radiotelevisió Espanyola (RTVE), la “polivalència i poli-

competència són les claus dels nous perfils professionals i amb el seu avenç s'anirà 

reduint l'àmplia fragmentació de categories laborals” (Ortiz i Cuesta, 2003: 34). A 

més, s’especifiquen perfils professionals que tendeixen a desaparèixer, perfils que 
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es mantenen i nous perfils. En aquest darrer grup destaquen el creador de formats 

(idea continguts amb valor afegit per múltiples suports), el tècnic en investigació 

de mercats i audiències o el tècnic de control i so polivalent. En molts casos, 

sembla que més que de rols emergents reservats a professionals determinats, 

s'estigui parlant de noves tasques per a les tradicionals figures del redactor i 

l'operador radiofònic. 

 

3.3.3. Televisió 

La figura del redactor de televisió convencional s'ha transformat en un temps 

mínim a partir de la introducció dels sistemes d’edició digital no lineal. En mitjans 

com Telecinco, Antena 3 TV, CNN+, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisión o 

TV3, tasques com el muntatge i l'enregistrament de la veu en off les efectuen els 

periodistes (Micó, 2003). A Catalunya, però, els canvis s'han anat dosificant, 

incloent-hi la intervenció en la gravació, la tasca de documentació i la gestió de 

l’arxiu d’imatges. De fet, una de les emissores que millor demostra el canvi 

d'actitud dels periodistes televisius davant els equips digitals és TV3. En l'altre 

extrem hi hauria els periodistes del Centre Territorial de Televisió Espanyola (TVE) 

a Sant Cugat del Vallès: van respondre que si els nous aparells d’edició posaven en 

perill la seva feina, marginarien les màquines, i així ho van fer en una primera fase 

(Micó, 2003). 

TV3 va introduir els sistemes d’edició digital no lineal el 2003, molt després 

que la pionera a l'Estat, el Canal 24 Horas de TVE, el 1997. El canal públic català ja 

havia començat d'experimentar altres transformacions operatives amb la figura de 

l'ENG (de l'anglès Electronic News Gathering). Segons aquesta filosofia de treball, 

equips de dos periodistes surten a gravar tot alternant-se les tasques de càmera i 

de redactor tradicionals. És a dir, en una ocasió un dels dos integrants del grup 

s'encarrega de l'enregistrament audiovisual i l'altre de les tasques convencionals 

del reporter i, en la següent, s'intercanvien les atribucions. En qualsevol cas, els 

ENG de TV3, com la majoria dels seus col·legues espanyols, ja solen editar les 

seves notícies, fins i tot a les delegacions territorials de Tarragona, Lleida i Girona. 

De fet, la mateixa empresa els defineix com a "periodistes que graven, fan les 

entrevistes, escriuen el text i, a vegades, munten el vídeo" (Televisió de Catalunya, 

s/d). 

Els ENG són conseqüència de l'ús de sistemes de captació electrònica amb 

mitjans autònoms i fàcilment portables. Els gèneres i les fórmules de la informació 

d'actualitat van experimentar modificacions substancials quan es va introduir 

aquesta innovació. Però també les funcions que, fins aleshores, havien 

desenvolupat els periodistes televisius. Amb l’ENG es van introduir algunes 
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tècniques de realització per “la seva major adequació al treball en condicions 

d'escàs nivell d'il·luminació i amb la càmera a les espatlles” (Barroso García, 1996: 

239). El periodisme electrònic va imposar uns hàbits de producció que van acabar 

de conformar un estil peculiar sobre la gravació dels successos amb la màxima 

immediatesa. Era el relat del reporter des del lloc dels fets i la capacitat d'oferir la 

notícia en el moment en què s’esdevenia, i tot gràcies a la instantaneïtat de la 

imatge electrònica.  

El panorama del present (amb noves figures com el director del sistema o 

system manager, el director de mitjans o media manager, etc.) es va començar a 

configurar a finals del decenni passat, quan aquest element es va combinar amb 

l'aplicació dels sistemes d’edició digital no lineal. El treball amb servidors 

informàtics va acabar de perfilar aquest present digital. En aquest terreny, les 

aportacions teòriques han oscil·lat entre els plantejaments més optimistes i 

positius (Pavlik, 2000) i aquelles visions més pragmàtiques i realistes (García Avilés 

i León, 2002). Sigui com sigui, en el cas espanyol i català, unes i altres permeten 

observar la culminació (momentània) d'un procés endegat a Espanya el 1989, quan 

TVE va començar d'automatitzar la seva redacció (Díaz Arias, 1990: 57).  

 

3.3.4. Mitjans en línia  

Segons Deuze i Paulussen “el periodisme en línia es pot distingir d'altres tipus de 

periodisme per les característiques úniques del seu mitjà: multimedialitat, 

hipertextualitat i interactivitat” (2002: 238). La capacitat d'elaborar relats 

informatius mitjançant l'hipertext i la facultat d'oferir productes multimèdia, que 

combinin text escrit, imatges estàtiques i en moviment, so, interacció, etc., exigeix 

competències noves en els professionals de la informació i en aquells treballadors 

que complementen la seva tasca. 

En el cas dels mitjans tradicionals (ràdio, televisió, agències), hem de parlar 

de reciclatge o reconversió professional a les empreses (Scolari et al., 2006). En 

canvi, als diaris electrònics o diaris en línia, les competències del personal s’han 

creat expressament. S’han basat en les tradicionals professions del periodisme, 

però l’adaptació ha estat tan variada i heterogènia que pràcticament obliga a parlar 

de noves figures com el redactor multimèdia (elabora continguts en diferents 

suports), l’editor de programes multisuport, el documentalista multimèdia o el 

tècnic en animació i multimèdia.  

Resulta interessant reprendre l’anàlisi de les relacions entre les redaccions de 

premsa i les digitals redactat per Domingo (2006). Aquest estudi descriu una 

evolució diferenciada d'ambdós tipus de redaccions, encara que es parli d'una fusió 

i una requalificació professional que no acaba de ser definitiva: “Mentre que les 
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utopies i la competència van actuar com els principals acceleradors del fenomen del 

periodisme en línia, la cultura periodística tradicional i l'escassesa de recursos 

humans i tecnològics (a causa de la falta de confiança en el nou mitjà per part dels 

directius de les empreses) van frenar la innovació” (Domingo, 2006).  

Altres treballs coincideixen a remarcar les condicions de precarietat d'aquests 

nous periodistes en línia: “Crida l'atenció que els salaris són més baixos (en el cas 

de mitjans digitals amb capçalera en paper s’observa una remuneració menor pel 

que fa als seus companys); les jornades de treball solen ser més llargues; s'abusa 

dels contractes de pràctiques i no hi ha estabilitat laboral. Pel que fa a les 

deficiències professionals, hi figuren l'escàs contacte amb la realitat a l'hora de 

cobrir un esdeveniment; la dependència de la informació d'agència; l'existència 

d'un buit en la regulació dels drets d'autor i la tendència a un menyspreu de la 

seva professionalitat” (Sandoval, 2005: 9). 

Mentrestant, les funcions del periodista continuen augmentant. Nombrosos 

periodistes dels diaris electrònics produeixen la informació, disparen les fotografies 

de les seves notícies, cerquen en arxiu la documentació que necessiten per a 

l’elaboració de la seva peça, i fins i tot arriben a intervenir en el disseny dels 

gràfics que necessiten per a il·lustrar les seves informacions. De vegades també 

participen en la maquetació de la pàgina.  

 

3.4. Tendències de la digitalització dels mitjans a Catalunya 

Es presenten a continuació les principals conclusions de la investigació 

desenvolupada pel Grup de Recerca d’Interaccions Digitals sobre la digitalització 

dels mitjans a Catalunya (Scolari et al., 2006). Es tracta d'un primer quadre de 

situació d'un panorama en plena transformació: l'ecosistema mediàtic travessa una 

fase on cada dia apareixen noves tecnologies, es defineixen nous perfils 

professionals i s'experimenten noves formes narratives i models productius. Per 

aquest motiu les conclusions d’aquesta recerca es van presentar en forma de 

“tendències”, algunes ja gairebé consolidades i altres en els seus inicis (la qual cosa 

no implica necessàriament que acabin consolidant-se en el futur). La digitalització 

dels mitjans de comunicació és un procés recent que ha de continuar sent estudiat 

a mesura que adopta la seva forma definitiva i arriba al seu punt d'equilibri 

sociotècnic. 

 

3.4.1. La digitalització 

La digitalització és un fenomen que afecta els processos de producció, edició i 

distribució de la informació. La seva característica principal, a més de la 

transformació de la pròpia matèria informativa (del paper o les cintes 



 17 

electromagnètiques als bits), ve donada per la integració d'internet i totes les 

seves aplicacions i serveis al treball del periodista. O sigui, que la xarxa digital 

canvia la manera de treballar, la forma de difondre la informació i, fins a cert punt, 

la manera d'entendre el periodisme.  

La digitalització de la producció informativa és un procés en curs. Per això, les 

seves conseqüències tot just ara s'estan verificant. L'escala del procés és global, 

però assumeix característiques específiques en cada realitat. Així, la digitalització 

es viu d’una manera en els grans mitjans i d'una altra en els petits, varia si les 

empreses són públiques o privades, etc. Hi ha experiències d'introducció 

tecnològica rotunda, en què no hi ha hagut una transició del sistema analògic al 

digital, sinó que s'ha optat directament per incorporar la segona fórmula. En molts 

mitjans catalans, el procés de digitalització s'ha iniciat en la seu principal i després 

s'ha estès a les delegacions. És a dir, la tònica ha estat la següent: la fórmula s'ha 

assajat a Barcelona i posteriorment ha passat a les comarques. El canvi tecnològic 

ha propiciat la gestió econòmica de xarxes de mitjans, un fet que propicia que les 

despeses es redueixin perquè la quantitat de personal que es requereix per 

treballar és menor. A més, amb aquesta manera d'operar, la gestió tendeix a 

simplificar-se. Certs mitjans encarreguen fora de la redacció el treball tant com 

poden. Si no poden satisfer els seus compromisos dintre de la firma, contracten 

serveis externs sense deixar de ser rendibles. En aquest context el periodista 

independent, aïllat, sí que pot elaborar peces per a la premsa, la ràdio i la televisió 

al mateix temps. Es tracta d'experiències més aviat individuals. La dinàmica podria 

funcionar fins i tot en agències petites. Tanmateix, resulta molt més complex 

implantar aquesta manera de treballar en mitjans grans, que disposen de tots els 

processos productius. El fet d'incorporar-hi aquestes noves rutines suposaria un 

gran esforç.  

El procés d'adaptació tecnològica de vegades ha estat menys traumàtic del 

que es pensava. Els departaments de noves tecnologies i de gerència de continguts 

han procurat treballar amb el periodista com a client per ensenyar-li com ha de 

treballar per treure el màxim rendiment de la tecnologia en qüestió. La 

digitalització promou una sèrie de transformacions en les rutines productives i els 

perfils professionals. Canvien les professions, per exemple, el periodista, que ara 

es torna polivalent; i les relacions entre professions, com ara, entre el periodista i 

el programador informàtic (Scolari et al., 2006). Finalment, segons la visió 

generalitzada, amb la digitalització dels processos productius es guanya temps, 

però ningú no concreta què fa amb aquest temps que estalvia o que atresora. 
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3.4.2. Els perfils professionals 

En tot aquest procés desapareixen figures de llarga tradició en els mitjans, des del 

teletipista fins al muntador musical, passant per l'operador d'imatge. Si aquestes 

extincions s'analitzen des de la perspectiva de la història social de les tecnologies, 

podria dir-se que es tracta d'un pas gairebé natural: cada nova tecnologia 

reconfigura l'ecosistema mediàtic i decreta la desaparició d'alguns dels seus 

agents. A més a més, la digitalització està modificant els perfils professionals 

tradicionals. Per exemple, en algunes ràdios, l'encarregat de la discoteca o de la 

fonoteca es transforma en un gestor de continguts; el decorador televisiu ara 

tendeix a crear i desenvolupar espais virtuals, etc. Òbviament, la figura central 

d'aquestes transformacions és la del periodista polivalent. Com podem veure, 

nombroses figures professionals han experimentat canvis en les competències que 

històricament les havien caracteritzat.  

Aquestes transformacions, en general, es poden reduir en tecnològiques, per 

la incorporació dels sabers necessaris per treballar amb els instruments digitals. I 

funcionals, per les quals el professional ha de fer-se càrrec de noves tasques o de 

tasques que abans assumien altres treballadors. 

Sigui com sigui, ambdues transformacions es troben íntimament connectades. 

Si al periodista televisiu se li exigeix que sàpiga muntar el seu vídeo o al periodista 

radiofònic se li reclama que editi el programa, això es deu al fet que les tecnologies 

digitals han facilitat notablement la manipulació dels continguts gràcies a la difusió 

de les interfícies amigables. 

Pel que fa als nous perfils professionals, en les recerques realitzades pel GRID 

(Scolari et al., 2006) no es van detectar tantes noves figures com es pensava. A la 

ràdio, com en la premsa, l'aparició de nous perfils és mínima. Les empreses que 

han creat més figures noves a partir de les tecnologies digitals han estat les grans 

estructures productives de televisió. Per la seva joventut, en els mitjans 

informatius en línia també hi convergeixen els nous perfils professionals amb les 

figures tradicionals.  

Entre els perfils nous, destaquen el gestor de continguts televisius (media 

manager) i el gestor tècnic de sistema (system manager), en l'àmbit televisiu, i el 

gestor de comentaris o l'arquitecte de la informació (infoarquitect), en els mitjans 

en línia. Mentre que en les empreses amb una llarga trajectòria —sobretot en 

aquelles que tenen unes dimensions més grans— s'observa una certa confusió 

entre perfils i funcions, en els cibermitjans de petites dimensions els perfils bàsics 

estan perfectament retallats: periodista multimèdia, grafista (amb coneixements 

bàsics de programació) i programador.  
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3.4.3. La polivalència 

Hi ha formes diferents de viure la polivalència del periodista. En els mitjans petits 

d'àmbit local o comarcal aquest professional sempre ha estat polivalent. El 

periodista dels nous mitjans en línia també assumeix la polivalència de manera 

natural. Però en els mitjans tradicionals de grans dimensions, aquest procés  

encara està obert i sovint resulta conflictiu perquè entre altres qüestions, el 

periodista acumula més i més funcions. És a dir, actualment es caracteritza per la 

seva naturalesa inestable. Alguns dels professionals entrevistats en aquesta 

recerca expressen la seva preocupació perquè saben que s'estan allunyant 

progressivament del fet noticiable. Cada cop més, el periodista tendeix a informar 

sense sortir de la redacció. Moltes vegades les tasques per verificar les dades i 

contrastar les fonts es fan en línia. El periodista natiu digital domina la tecnologia, 

s'adapta fàcilment a l'entorn productiu i té la capacitat de treballar per a diferents 

mitjans i amb llenguatges variats. Els periodistes migrants digitals són 

professionals obligats a reciclar-se, a aprendre com funcionen els nous instruments 

de treball i a assimilar les lògiques productives.  

 

3.4.4. La convergència 

Amb la digitalització, les fronteres entre els mitjans es tornen difuses. Les diferents 

plataformes, més que competir entre elles, tendeixen a complementar-se. Per això, 

les empreses tradicionals s'animen a obrir diversos canals. Per exemple, qualsevol 

mitjà ha de tenir ja presència informativa a la World Wide Web o crear divisions 

que produeixen continguts en diferents llenguatges i formats, com la CCRTV 

Interactiva o l'ACN. Pel que fa als continguts, excepte l'aparició de les infografies 

interactives en els mitjans digitals, els continguts per a canals mòbils, com els SMS, 

i algunes experiències limitades com les de l'Agenda Digital Mundial de l'Agència 

EFE. La digitalització, però, encara no ha generat tots els nous productes o formats 

que s’esperaven. La tecnologia facilita i accelera el treball, això sí. A més, permet 

crear o consolidar comunitats de consumidors. Però, essencialment, els continguts 

interactius encara han de ser desenvolupats. En altres paraules, s’empra el digital 

per produir sobretot el mateix de sempre.  
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4. OBJECTIUS, HIPÒTESIS I METODOLOGIA DE LA RECERCA 

Aquesta recerca s'enquadra en la línia de les investigacions que, en els últims anys, 

han afrontat la relació entre les noves tecnologies digitals i la professió periodística. 

En aquest context, les referències al treball pioner d'Armañanzas, Díaz Noci i Meso 

(1996) i als primers intents de definir el perfil del "periodista digital" (Gil, 1999) són 

obligades. La producció científica catalana sobre les tecnologies digitals i el 

periodisme ha versat, a grans trets, sobre: 

• Estudis generals sobre la digitalització dels mitjans i els mitjans en línia (Scolari 

et al., 2006; Franquet et al., 2006). 

• Nous perfils professionals en el món de la informació (Micó, 2003, 2005; Scolari 

et al., 2006). 

• Noves rutines i funcions del periodista (Scolari et al., 2006; Xarxa ICOD, 2006; 

Domingo, 2005; Soriano, 2004; Masip, 2003, 2005; Micó, 2003, 2005, 2006). 

• Ús d'internet com a font d'informació o del correu electrònic en l'àmbit laboral 

(Luzón, 2003; Masip, 2003, 2005). 

• Relació entre periodistes de redaccions convencionals i professionals d'edicions 

digitals en un mateix mitjà (Domingo, 2006). 

 

4.1. Objectius 

L’objectiu general de la recerca és estudiar el tipus d’incidència que les tecnologies 

digitals han tingut a les redaccions locals i comarcals de la premsa catalana i sobre 

les maneres de fer dels periodistes, així com conèixer la valoració que els redactors 

fan d’aquestes noves eines i la relació que hi mantenen. De forma més detallada, la 

investigació vol: 

• estudiar si s’ha produït una introducció generalitzada de les tecnologies digitals 

a les redaccions locals i comarcals de Catalunya. 

• analitzar si la introducció d’aquestes tecnologies ha suposat canvis o 

reformulacions de les pautes de treball dels periodistes. 

• observar, descriure i analitzar com ha estat el procés d’adaptació dels mitjans 

locals i comarcals a noves plataformes com ara internet i altres tecnologies 

digitals. 

• analitzar si una implementació d’aquests recursos pot obrir noves vies de 

creixement, presència, expansió i relació amb altres tecnologies de la 

comunicació de les capçaleres comarcals. 
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4.2. Hipòtesis 

Per desenvolupar els objectius esmentats es van formular un conjunt d’hipòtesis 

generals de partida fruït, en part, dels resultats obtinguts en investigacions 

precedents i d’una primera i ràpida aproximació a l’objecte d’estudi: 

• La premsa local i comarcal catalana —com la majoria de capçaleres nacionals— 

no ha creat redaccions específiques per als seus productes difosos per internet. 

• L’aparició d’internet i la seva explotació per part dels diferents actors socials 

subjecte o objecte de la informació diària, ha afavorit canvis en les rutines 

productives dels periodistes locals i comarcals. 

• Les versions digitals de les capçaleres comarcals són gairebé una edició facsímil 

del diari en paper, amb poc més que un conjunt de serveis extres per als 

lectors. 

 

4.3. Corpus, mostra i metodologia 

El corpus d’aquesta investigació està format per totes les publicacions informatives 

locals i comarcals a Catalunya. En tractar-se d’un primer treball exploratori i atès el 

breu calendari de què es disposa per realitzar la recerca (sis mesos) s’ha reduït la 

mostra a, primer, aquelles publicacions amb un seguiment de l’actualitat diari i com 

a màxim setmanal. I en segon lloc, en funció del nombre d’exemplars venuts i la 

seva distribució geogràfica per províncies.  

Les capçaleres de la mostra per periodicitat i pes en difusió i tirada (segons 

dades fetes públiques per l’OJD i referents a l’any 2006) analitzades són: 

Taula 4. Capçaleres de la mostra 
Capçalera Mitjana tirada Mitjana difusió URL 

Diari de Girona 11.559 8.076 http://www.diaridegirona.es 

Diari de Sabadell 6.326 5.018 http://www.diarisabadell.com 

Diari de Tarragona 16.342 14.222 http://www.diaridetarragona.com 

Diari de Terrassa 6.652 5.432 - - -  

Diari de Vilanova(c) 7.717 6.564 http://www.diaridevilanova.com 

El 3 de Vuit 5.664 4.587 http://www.el3devuit.com 

El 9 Nou (Osona i Ripollès)(b) 

El 9 Nou (Vallès Oriental)(b) 

11.145 

4.875 

9.317 

4.443 

http://www.el9nou.com 

 

El Punt (5 edicions) 32.800 25.459 http://www.vilaweb.cat/www/elpunt 

Hora Nova 3.213 1.738 http://www.horanova.es 

La Mañana 7.287 5.515 http://www.lamanyana.es 

La Veu de l’Anoia 5.298 4.216 http://www.laveudigital.cat 

Regió 7 9.819 8.558 http://www.regio7.com 

Segre  17.614(a) 13.270(a) http://www.segre.com 
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(a) Inclou l’edició castellana i catalana 

(b) Són diaris bisetmanals 

(c) Són setmanaris (dades segons ACPC) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per l’OJD. 

 

Atesos els objectius plantejats en la investigació, així com del col·lectiu que 

hem d’investigar, es va fer un abordatge de tipus qualitatiu dividit en dues fases: 

• Primera fase de la investigació: entrevistes en profunditat 

Es va realitzar un estudi de tipus exploratori que va consistir en una entrevista 

en profunditat als caps de redacció d’una hora de durada per cadascun dels 

mitjans de la mostra (vegeu Annex I per consultar el qüestionari de guia per a 

les entrevistes). Aquesta primera aproximació va permetre definir i conformar 

d’una manera més acurada com han estat els canvis a les redaccions, saber les 

estratègies i decisions preses per les empreses, etc.   

El material recollit es va codificar4 en funció dels diversos tòpics que es 

plantejaven al qüestionari, però també d’acord amb els temes nous que els 

mateixos entrevistats proposaven en el decurs de les entrevistes. A continuació 

es va procedir a l’extracció de les principals macroproposicions discursives en 

les quals els diferents entrevistats coincidien i que han servit per reconstruir 

quina és la matriu ideològica o mentalitat compartida sobre les tecnologies 

digitals. 

L’explotació de les dades alhora ha permès extreure i analitzar algunes 

diferències valoratives i significatives entre els subjectes de la mostra, tal i com 

queda reflectit en l’exposició dels resultats d’aquest informe (L’explotació de les 

dades es va fer amb el programa informàtic Maxqda). 

La informació recollida en la primera fase va permetre redactar un primer 

informe sobre l’estat en què es troben les redaccions comarcals analitzades pel que 

fa a la introducció de tecnologies digitals. 

• Segona fase de la investigació: anàlisi dels webs dels mitjans 

Un cop superada la fase d’entrevistes es va fer un estudi dels llocs web dels 

mitjans de la mostra. Es van analitzar especialment l’actualització dels 

continguts, la producció de notícies específiques per al web, la incorporació de 

continguts multimèdia i l’ús de tecnologies participatives (fòrums, blocs, etc.). 

Amb la informació recollida en aquesta segona fase, sumada a l’aconseguida 

en la primera, es va redactar aquest informe final. 
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5. RESULTATS I CONCLUSIONS DE LES ENTREVISTES 

5.1. Tecnologies i periodisme  

L’emergència de la internet popular es pot fixar, a Espanya, a mitjans dels anys 90 

tot i que compta ja amb prop d’uns trenta-set anys de vida com a tecnologia. És al 

voltant d’aquestes dates quan diferents mitjans impresos comencen la seva 

temptativa en línia, com la revista cultural El Temps l’any 1994 (Díaz Noci i Meso, 

1999). Només un any més tard La Vanguardia, El Periódico i Avui "penjaven" les 

seves edicions en línia, alhora que diverses iniciatives semblants apareixien en el 

conjunt de la península i entre diaris d’àmbit nacional.  
En aquest període les promeses de la ‘nova era de la informació’ anunciaven –i 

encara anuncien— el nou horitzó d’una "societat tecnologitzada" una "revolució" o 

canvi en la forma de treballar, en la composició i els continguts dels mitjans de 

comunicació (Almirón i Jarque, 2007). Els discursos sobre els "nous mitjans" 

vaticinaven productes amb continguts hipermedials, l’emergència d’audiències més 

actives i crítiques en l’ús de la informació, la desaparició o la reconversió radical del 

periodista i del seu rol social, i l’aparició d’un periodisme més profund i comunitari. 

En definitiva, una alteració de soca-rel de les estructures mediàtiques conegudes 

fins al moment. Des d’aquesta perspectiva es podria dir que un dels objectius 

d’aquesta recerca és analitzar l’impacte real de les TIC en la premsa local i 

comarcal, més enllà dels discurs mític sobre la revolució digital. Com hem vist en les 

seccions precedents, ja tenim algunes recerques, tesis i informes d’investigació que 

ens permeten parlar amb més coneixement d’aquests processos de transformació i 

superar les grans narracions digitals. 

A Espanya, l’acceptació del nou canal per part de les empreses periodístiques 

va ser lenta però progressiva. I de la mateixa manera que van fer-ho empreses 

homòlogues en altres països, els debats relacionats amb l’entorn a internet i les 

seves possibilitats van ser abraçats entre l’escepticisme i la necessitat com a 

possible via de millora del mercat de la premsa. “Les empreses decideixen explorar 

la via d’internet amb un sentiment ambigu: d’una banda el de no saber exactament 

per què eren allà, però de l’altra convençuts que era millor ser-hi i aprendre que no 

fer-ho i deixar que altres ocupessin el mercat” (Canga, Coca, Martínez et al., 1999: 

21).  

La possibilitat que el nou canal pugui arribar a ser un nou mercat per a la 

premsa és un dels principals atractius que empenyen les empreses del sector a 

arribar-se a internet. Díaz Noci i Meso (1999: 21 i ss.) estableixen com a mínim cinc 

causes per a l’aparició del periòdic “electrònic interactiu multimèdia”: (1) la 

incapacitat dels periòdics d’augmentar i fins i tot mantenir substancialment el 

nombre de lectors; (2) l’augment de la informació i serveis que no es poden 
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albergar en un diari convencional; (3) la diversificació de l’activitat empresarial 

comunicativa; (4) l’escassetat del paper i l’augment de la sensibilitat ecologista, i 

(5) els avenços tècnics especialment en el terreny dels ordinadors.  

 

5.2. Internet i l’àmbit local: avantatges i inconvenients de la nova eina 

Cal llegir internet, en relació amb la premsa, com un estadi més en la inèrcia del 

sector preocupat per trobar i experimentar amb nous suports i canals per difondre 

els seus continguts. De fet, entre 1980 i 1993 els diaris —sobretot els d’àmbit 

estatal— experimenten diverses fórmules com el videotex, el teletext, el 

teleperiòdic, l’audiotex, el periòdic per fax i fins i tot més tard en CD-Rom (Armentia 

et al., 2000: 49-60; Carlson, 2003: 31-57). Totes elles, com ja s’ha dit, evidencien 

la voluntat d’innovar, però amb la vocació d’obrir o abastar noves quotes de mercat 

o de negoci. 

Pel que fa a l’àmbit local i comarcal, internet s’ha imposat més en la seva 

vessant com a eina que no pas com a mercat —com es veurà més endavant—. La 

majoria d’entrevistats el defineixen com un instrument que té una gran centralitat 

en la tasca actual dels periodistes i que ha “facilitat” el seu treball.  

Alguns dels entrevistats assenyalen —de forma implícita—, fins i tot, el grau 

de dependència que amb la nova eina s’ha produït: “De la mateixa manera que 

quan es va fer el canvi a treballar informàticament era impensable tornar enrere, 

ara és impensable deixar d’utilitzar internet”. D’altres, fins i tot, ho fan de manera 

explícita i afirmen que, per exemple, “l’ús d’internet es fa imprescindible”.  

La xarxa ha desplaçat, parcialment, l’ús d’altres tecnologies com el telèfon o 

el fax per contactar les diferents fonts, ja que de fet, el que es dóna és una 

‘cohabitació tecnològica’, atès el que comenten els entrevistats. Moltes de les fonts 

institucionals, per exemple, envien per correu electrònic la seva convocatòria o nota 

de premsa, però també per fax per confirmar-ne l’arribada: “Abans arribaven per 

fax, i ara ha quedat obsolet. Encara en rebem per fax, especialment d’institucions, 

però alhora l’envien per correu electrònic, i aquest és el que marca la pauta”. 

Com s’ha dit, el principal atribut d’internet, segons els entrevistats, és que ha 

fet el contacte més “fluid” o “ràpid” amb les fonts i en l’accés a la informació, més 

que no pas canviar les dinàmiques essencials. Tal i com explica un dels periodistes 

consultats: “Les formes tradicionals de contacte informatiu, que són la sortida al 

carrer i el telèfon, continuen sent prioritàries, però és cert que internet ha facilitat 

la comunicació amb les fonts, i sobretot tot el correu electrònic per fer arribar 

convocatòries, etc. En general, la comunicació entre el periodista i les fonts és molt 

més fluïda”. Avantatge que, segons les entrevistes fetes, les administracions i els 

seus gabinets de comunicació també han sabut aprofitar: “Les administracions, 
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sigui la que sigui i tingui el color que tingui, sempre han maquillat la informació a la 

seva conveniència i et passen la nota de premsa sobre les seves excel·lències. Crec 

que els gabinets de premsa es beneficien de les noves tecnologies per enviar molta 

més informació als mitjans amb molta menys feina”. 

Per a molts dels entrevistats, el salt qualitatiu ha estat poder superar 

parcialment la dependència que hi havia dels gabinets de comunicació 

d’administracions o institucions no locals o comarcals a l’hora d’obtenir la 

informació que afecta el seu territori, com pot ser la previsió d’inversions de la 

Generalitat, els butlletins oficials o normatives, per citar-ne algunes: “Abans 

l’oficina de premsa t’havia d’enviar el fax, t’havia d’enviar la informació, t’havia de 

trucar per telèfon”. Internet, per tant, ha esdevingut una eina eficaç per accedir a 

documents o materials que escapen, sobretot, a l’agenda local del redactor o el 

mitjà. “Si són coses molt locals sí que, evidentment, el nostre servei de 

documentació et pot donar moltes més coses que no pas el Google, però per un 

tema general és molt més ràpid anar al Google que no demanar-ho a 

documentació”, afirma un dels entrevistats.  

La xarxa, però, també és útil en l’accés a les fonts properes per fer, sovint, 

una primera aproximació i seguir l’actualitat d’alguns actors locals com els partits –

a través dels seus llocs web–, o per estirar del fil d’algun possible nou tema a 

través dels fòrums locals. La consulta de fòrums, de xats o de llocs web d’entitats 

serveix per localitzar conflictes o fets que, un cop fet el seguiment, puguin 

esdevenir notícies publicables. Tal com ho expressa un entrevistat, s’ha ampliat el 

contacte al forn, a la plaça o a casa amb la vigilància a la xarxa.  

Com a aspectes negatius d’internet algun dels consultats consideren que 

afecta dinàmiques tradicionals de la feina del periodista, en fer-lo dependent de la 

informació a la xarxa “sense anar o trucar o parlar amb la font directa”, o bé en 

fomentar, de vegades, un cert “periodisme a distància” per comptes d’un 

“periodisme de contacte” o de carrer. Aquesta opinió, no obstant, no és compartida 

pel conjunt dels entrevistats que, tot i reconèixer la dependència de la nova eina, 

afirmen que en essència la feina de cobriment de la informació és la mateixa que 

abans de l’entrada d’internet a les redaccions. 

Una altra consideració negativa —aquesta sí àmpliament compartida entre els 

entrevistats— és la poca fiabilitat de bona part dels continguts penjats a la xarxa. 

Els redactors fan servir internet per accedir a la informació que subministren les 

fonts que tradicionalment ja consultaven, i són més curosos amb les noves amb les 

quals fan servir criteris com l’autoritat o poder de la font, la fiabilitat i la 

identificació de l’autoria per valorar els continguts d’aquests llocs que no són de 

consulta habitual. Apunts de l’ordre “has de ser més caut i mirar més quin terreny 
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trepitges perquè et poden enganyar amb més facilitat també”, o “hi ha un aspecte 

negatiu: les noves tecnologies s’han de fer servir amb molta responsabilitat, 

perquè, sobretot internet, dóna accés a molta informació no contrastada”, 

resumeixen l’esperit de bona part de les intervencions dels entrevistats sobre 

aquest tema.  

Tal i com explica una cap de redacció, l’exigència o posicionament crític vers 

la font varia en funció del tipus d’informació que es consulta: “Si la informació és 

un dossier que m’he descarregat del web de la Generalitat és com si m’ho digués el 

cap de premsa, entre cometes. Si la informació és un fòrum tindrà el mateix 

tractament que el senyor o la senyora que m’ho explicava al forn. El que depèn és 

de quina font és i d’on ho despenges”. En síntesi, i segons els mitjans consultats, 

mai no publiquen o han publicat una informació extreta de la xarxa que no hagi 

estat contrastada o que no sigui firmada.  

En poques paraules, a partir de les opinions dels entrevistats es pot inferir 

que la tecnologia facilita l’accés a les fonts, però no ha suposat un canvi de lògica 

en la relació que s'hi té. Actualment es demanen més pautes de confirmació de 

prudència i contrast respecte a les fonts "no oficials" que no pas a les 

"institucionals". La presència d’informació "dubtosa" s’incrementa, entre altres 

factors perquè, com assenyalen els entrevistats, la xarxa “permet i fomenta 

l’anonimat”.  

 

5.3. Tecnologies digitals a la redacció: concepció i valoració 

La majoria d’informants coincideix a assenyalar que el canvi fonamental a les 

redaccions es va donar els anys 80 amb el pas de la màquina d’escriure a l’ús dels 

ordinadors. Tant és així que per a alguns dels entrevistats la principal renovació o 

gir substancial de la darrera dècada es redueix sobretot a l’apartat del tractament 

de la imatge, i no tant en l’edició i composició dels textos: “El tema del tractament 

de la imatge sí que ha patit una certa transformació. La digitalització de la imatge 

ho ha facilitat molt. Abans l’única manera que hi havia de posar imatge en pàgina 

era escanejar la foto en paper, després es va avançar escanejant directament del 

fotograma. Ara la digitalització et permet passar la fotografia pràcticament en pla”. 

A partir de la informatització de les redaccions, i a criteri dels periodistes 

consultats,  s’ha produït més aviat una evolució/actualització de les eines que ha 

permès optimitzar i millorar les pautes de treball dels redactors i la producció del 

diari. “Sí, ha canviat en el sentit de fer-la més còmoda, més fàcil, més pràctica. Per 

exemple, les vendes dels vins i caves de la comarca. Ara la patronal t’envia un PDF 

o els números, les estadístiques..., no has de trucar, no ho has de picar..., facilita 

enormement la feina”. 
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Les redaccions locals estan "digitalitzades" en el benentès que en tota la 

gestió i producció del diari —des de l’escriptura dels textos, l’edició, fins a 

l’enviament dels originals en format PDF, per citar alguns dels processos— intervé 

la informàtica. Aquest seria el mínim comú denominador a totes les redaccions. No 

obstant, encara es troben casos en què es conserven tasques de la producció 

tradicionals: “Nosaltres encara comptem amb el procés d’impressió del diari en 

fotolit, tenim una rotativa pròpia. Es tracta d’un antic taller que dóna treball a tres 

persones, que són les que a l’hora del tancament fan l'última revisió, l’edició final”.  

El procés d’informatització de les redaccions locals ha estat condicionat, entre 

altres factors, per la capacitat econòmica de cada mitjà, el seu ritme de 

creixement, les reduccions dels costos de les innovacions informàtiques, i 

l'adequació d’aquestes innovacions a les necessitats de cada diari. La incorporació 

dels ordinadors a les redaccions implica, en la majoria de casos, l’ús d’un paquet de 

programari destinat a l’edició i composició dels textos periodístics. “Ara tot està 

informatitzat i això de la màquina d’escriure era el més elemental. Abans la 

màquina d’escriure i el telèfon eren els dos grans instruments, ara això s’ha 

transformat perquè s’ha digitalitzat el treball, no només es trastoca la feina del 

periodista, sinó tot el procés: des de la compaginació fins arribar a la impremta”, 

afirma un dels informants. 

Cal fer també una distinció clara, però, entre els productes o programari propi 

dels mitjans i les eines digitals que els diaris comparteixen amb la resta de la 

societat. Per exemple, pel que fa al software la majoria de redaccions entrevistades 

fan servir eines com l’InDesign per a la composició del periòdic, el Photoshop per al 

tractament d’imatges, o la impressió en format PDF, i que són a l’abast de 

qualsevol usuari que estigui una mica familiaritzat amb el món del disseny o l’edició 

digital. L’ús del correu electrònic, de xarxes telemàtiques, de gravadores o de 

càmeres digitals són també exemples de tecnologies digitals que les redaccions i la 

resta dels usuaris comparteixen.  

No obstant, els mitjans locals i comarcals també han fet apostes específiques 

d'implementació de plataformes digitals o intranets, així com de programari 

específic que doni resposta a les particularitats organitzatives de cada mitjà o grup. 

Un bon exemple són els paquets informàtics com ara Millenium, programa específic 

per a l’edició de diaris. Disposar o no d’un software propi, per exemple, són 

dinàmiques que marquen diferències entre alguns mitjans de la premsa local i que 

fan, de vegades, que les distàncies entre les diverses capçaleres de l’àmbit 

comarcal siguin gairebé extremes. L’aplicació de més i millors eines es dóna en 

funció de les necessitats que marquen la dimensió geogràfica del territori, la 
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capacitat econòmica del mitjà i la grandària empresarial, o de si es tracta d’un grup 

amb més capçaleres o que incorpora fins i tot televisió. 

Aquestes diferències s’aprecien en qüestions com, per exemple, la relació a 

distància que poden establir redactors o col·laboradors amb la ‘redacció física’, i que 

als mitjans comarcals entrevistats es resumeix en dues formes possibles. Una, i 

comuna a tots, mitjançant l’ús del correu electrònic com a eina per enviar o rebre 

els textos dels o als col·laboradors o corresponsals locals. La segona, que ja no és 

tan habitual i marca la diferència, és a través d’una intranet o d’un accés remot. 

Aquesta darrera tendència podria facilitar la consolidació d’una "redacció virtual", 

extensa i en certa mesura descentralitzada de la física. Com afirma un dels 

entrevistats: “Jo puc donar accés a tots els treballadors de forma remota allà on 

faci falta, si no tingués aquesta possibilitat hauríem de venir aquí a treballar. Jo puc 

fer que des l'ordinador de casa seva es connectin al diari, vegin la pàgina i redactin 

el text. Nosaltres tenim força delegacions per abastar el territori [...]. En totes 

treballem per objectius, totes són delegacions petites (una persona o dues) que 

treballen a casa seva, que cobreixen el seu territori i aporten els seus continguts. 

És la idea del teletreball”. 

Alguns teòrics del periodisme digital —com Pavlik (2005)— afirmen que en el 

futur es produirà un canvi en la composició de les redaccions, que passaran de 

l’actual model centralitzat al de les redaccions digitals, caracteritzades per ser 

descentralitzades i flexibles. “Les redaccions virtuals es diferencien de les antigues 

en el fet que permeten als reporters sobre el terreny el mateix nivell d’accés a les 

dades, a les persones i a la potència de processat del què sempre s’ha gaudit a la 

redacció central” (Pavlik, 2005:18). I de retruc, segons aquests teòrics, 

s’aprofundeix, en el perfil d’un periodista més autònom o freelance, d’una banda, i 

amb menys vocació d’oficinista en permetre-li, les noves tecnologies, sortir més al 

carrer. Aquesta és la realitat d’empreses com l’Agència Catalana de Notícies 

creades després de la difusió de la web i que tenen una xarxa de periodistes 

distribuïda en tot el territori (Scolari et al., 2006). No obstant això, en els mitjans 

locals i comarcals cal relativitzar aquests conceptes, sobretot quan es contrasta 

amb l’experiència i la percepció que tenen els periodistes en actiu. 

Tot i que al món local ja és possible consolidar en alguns mitjans una redacció 

virtual com la que proposa Pavlik, la majoria d’entrevistats coincideixen a 

considerar-ho encara una possibilitat que es pot aplicar, més que no pas una 

dinàmica desitjable d'implantar. Es continua amb la filosofia de la redacció 

tradicional, encara que estimen que ara tota la feina és molt més pautada i més 

mecànica, fins i tot en l’assignació de temes: “Abans les rutines es basaven més en 

una consulta directa de les fonts, hi havia menys organització de la feina 
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periodística. Ara està tot més organitzat. Les TIC també han permès a les mateixes 

fonts organitzar molt més la difusió de la informació”.  

Per als professionals consultats, les reunions a la redacció són un contacte 

fonamental on, a més de decidir l’agenda temàtica del periòdic, s’intercanvien 

parers que enriqueixen el possible tractament dels fets en discussió, i que —encara 

que no ho diuen els reporters consultats— constitueixen una pauta fonamental de 

socialització a l’empresa. Algun dels informants, considera fins i tot que és en 

aquest entorn de la redacció on s’acaben formant els redactors, sobretot els més 

joves: “Amb els corresponsals ja es treballa així. Tots ells tenen la seva terminal a 

casa seva, des d’aquí se’ls envia la pàgina que han de fer cada dia, l’omplen i la 

tornen acabada, és el mateix però no viuen l’aquelarre, l’intercanvi..., allò que 

originàriament era la taula de redacció. Els diaris originàriament es feien en una 

sola taula. Una de gran en la qual tothom estava assegut; el concepte de taula de 

redacció ve d’aleshores. Allí és on es coïa realment el contingut del diari, on 

s’intercanviaven les opinions, on un provocava l’altre, un criticava..., on hi havia el 

treball en equip”. En tot cas, l’aposta per un model més o menys desenvolupat cap 

a la desconnexió física entre la redacció i el diari depèn tant dels recursos del grup 

com de les necessitats organitzatives de la redacció. Una redacció poc extensa 

territorialment, poc fragmentada en diferents mitjans o petita en nombre de 

treballadors pot considerar que no li cal introduir o desenvolupar determinades 

plataformes ja que no modificaran de manera substancial la seva forma de 

treballar. 

Aquesta filosofia envaeix també la manera com els diaris consultats han 

digitalitzat els seus arxius. Una iniciativa que la majoria dels mitjans de la mostra 

—i per sobre de les diferències de pes econòmic— ha fet, i que o bé l’ha assumit 

cada empresa o bé ho han fet a partir de la cessió a una institució local perquè 

assumeixi els costos. La diferència entre mitjans la marca, en aquest cas, la 

implementació específica que s’ha fet d’aquestes eines de recuperació de la 

informació arxivada. Alguns periòdics s’han limitat a l’elaboració d’una base de 

dades i un gestor de recuperació dels articles o fotografies catalogats —situació de 

bona part dels mitjans entrevistats—.  

D’altres, en canvi, han desenvolupat i adaptat aquesta eina atesa la seva 

estructura de grup amb diferents mitjans: “Ara estem impulsant un sistema 

documental i el que farem és integrar tota la informació que es recull al voltant 

d’una notícia dins de la mateixa unitat d’informació, de manera que quan un 

periodista busca, pot trobar ràpidament els vídeos que es van fer, tant el brut com 

el net que va sortir (la notícia editada a la televisió), l’escrit que va sortir a la 

pàgina del diari, la fotografia publicada i la resta de fotografies que es van fer en 
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cobrir aquell acte, etc.”. La complexitat d’aquestes eines pot arribar a fer que cada 

redactor compti des del seu ordinador “amb un espai de fòrums interns 

interconnectats amb la resta de la plantilla”; encara que aquest grau de complexitat 

dels recursos no és un model estès en el panorama de la premsa local i comarcal.  

Un dels principals problemes a l’hora d’incorporar un nou software o 

determinades plataformes, segons la majoria dels periodistes consultats, ha estat la 

"resistència” dels redactors, dels més veterans sobretot, o el desaprofitament dels 

recursos o potencialitats de les noves eines. La majoria d’informants aposta per una 

bona i continuada formació, així com una política d’innovació gradual i consensuada 

amb els treballadors com a mètode per introduir els canvis a les redaccions. L’altre 

gran problema detectat a partir de les entrevistes fetes és que en alguns casos es 

dóna una certa obsolescència planificada o acceleració en els temps de renovació 

de tot el maquinari i programari, encara que no sempre sigui ni una necessitat ni 

una prioritat: “Hem adaptat el nostre maquinari fins ara, i ja pensem que caldria 

una altra renovació, perquè ens hem d’anar acomodant als nous temps d’evolució 

constant”. En la mateixa direcció, un altre entrevistat afirma que “qualsevol 

ordinador o qualsevol nova tecnologia que hi ha, en dos dies queda endarrerida, 

perquè en surt una de més moderna. Has d’anar fent aquests canvis constants”. 

Aquesta tendència, però, és més accentuada, òbviament, en aquells mitjans amb 

més solvència econòmica.  

 

5.3.1. Concepte de tecnologia i permanències a les redaccions 

Fins aquí s’ha pogut veure quina tecnologia i com s’ha incorporat a les redaccions 

locals i comarcals. Ara, però, cal veure com la defineixen i com en perceben les 

possibles implicacions en la feina dels periodistes.  

La majoria d’entrevistats concep les "noves tecnologies" com una 

transformació o canvi de les eines amb les quals es treballa a la redacció o amb les 

quals s’edita el diari. “Noves tecnologies em suggereix renovació informàtica, 

millora de recursos a través d’internet i xarxes telemàtiques, reorganització de 

treball aprofitant aquests avantatges”, afirma un dels consultats. El concepte de 

tecnologia subjacent es refereix a les innovacions tècniques i posa l’èmfasi en els 

instruments, i no tant a aquella accepció que la defineix com el coneixement sobre 

un art o ofici.   

El protagonisme de la vessant instrumental en les reflexions que els 

informants fan sobre les tecnologies digitals encara queda més palès amb la 

centralitat que li donen a la informàtica, internet o el desenvolupament de la 

telemàtica com l’eix del canvi o transformació. Per a algun entrevistat el concepte 

de nova tecnologia i el d’innovació o canvi són indestriables: “[...] És a dir, una 
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tecnologia que no ens ha fet evolucionar no la podriem classificar com a nova 

tecnologia. No només és internet, sinó també l'ofimàtica i les xarxes en general”. 

A grans trets, es pot dir que en les definicions dels responsables de la premsa 

local i comarcal planeja l’ombra mcluhiana de la hipòtesi de transformació que 

predica que “cada nova tecnologia modifica la mida, el tipus, la forma d’interacció i 

la capacitat productiva simbòlica de les successives comunitats que les produeixen i 

es produeix a través seu” (Piscitelli, 2002:49). Un dels entrevistats apunta en 

aquest sentit com la presència de noves eines a la redacció ha implicat de retruc un 

canvi en les formes de fer periodisme: “Noves tecnologies és tot allò que a partir de 

la informàtica especialment, ha modelat la forma de treballar dels periodistes, de 

fer periodisme”. El discurs sobre les TIC a l’àmbit local i comarcal es troba molt en 

sintonia amb els discursos hegemònics i que aposten per la tecnologia com un 

element de canvi en les formes de treball en l’àmbit periodístic.  

No obstant, quan es demana als informants que especifiquin en què consisteix 

o quina és la dimensió d’aquests canvis, la resposta és que en essència es continua 

treballant de la mateixa manera. Per a la majoria dels consultats “es fa el mateix” 

tipus d’informació o s’ha “engruixit”, però en general es “continua fent allò que es 

feia” o es “treballa com sempre”. “Nosaltres fem paper, i som una redacció que no 

és jove ni és gran, tenim una mitjana d’edat d’uns quaranta anys. No sé què més 

pot fer el periodista més enllà d’això”, afirma una de les entrevistades. “Al final, la 

funció del periodista continua sent la mateixa de sempre: observar i explicar 

notícies. Això no t’ho arregla, encara, cap nou sistema tecnològic. Tenir contactes, 

parlar amb la gent, tenir bon ull per les notícies i saber-les explicar després al 

lector, això és dels inicis del periodisme, això no ha canviat. Els mitjans et poden 

facilitar segons quines feines, però no l’essència del periodista”, apunta un altre. 

De fet, l’activitat periodística es defineix per un conjunt de pautes i actituds 

que van més enllà de la cotilla o suport que la tecnologia pugui oferir-li, i aquesta 

reflexió s’infereix de cada una de les aportacions dels diferents periodistes locals i 

comarcals consultats. “Molts temes que t’agradaria investigar es queden al calaix. 

Polítics i periodistes tenen contacte diari i la seva forma de fer i de relacionar-se, 

els interessos, la forma de fer d’uns i d’altres no canvia amb les noves tecnologies. 

És una llàstima, tant de bo canviessin. No puc dir que no vaig a rodes de premsa 

perquè un dia et faltaran per omplir el diari...”, sosté, per exemple, un dels 

informants. En síntesi, es pot dir que per a bona part dels entrevistats la innovació 

tècnica no ha canviat l’essència de la feina periodística.  

Aquesta percepció d’una absència de canvis en les formes de treballar es fa 

més evident quan s’interroga els entrevistats sobre les competències que es 

demanen als futurs professionals, en afirmar que són les tradicionals d’un 



 32 

periodista: redacció, conèixer o estar familiaritzat amb les rutines pròpies de la 

professió, entre altres, però i, sobretot, un coneixement del territori pel que fa als 

actors polítics locals, conflictes habituals, institucions, característiques culturals, 

etc.  

Els informants també es refereixen a la creativitat per cercar nous temes com 

una habilitat extra que hauria de tenir el periodista local, atesos els problemes que 

la premsa local i comarcal té per omplir la graella temàtica. La següent declaració 

és una explicació paradigmàtica: “Jo penso que salvant les distàncies, en el camp 

comarcal s'ha de demanar al periodista que conegui bé el territori i les fonts 

d’informació, que no necessiti posar-se al dia. Això és una vàlua importantíssima. 

Prego perquè no perdi cap redactor, perquè seria enormement difícil trobar 

persones capacitades. A banda del títol, també és fer carrer per conèixer la gent, 

per tenir agenda..., però els nous estudiants només volen anar als mitjans grans i 

ja consolidats”. Un esperit crític davant les fonts i el recursos per elaborar la 

informació és un altre dels trets apuntats a les entrevistes, i que com es veurà més 

endavant, es considera que s’ha perdut: “També cal que sigui una persona molt 

qüestionadora, que qüestioni, que no sigui un periodista ‘oficialista’...” [vegeu la 

taula 5].  

 

Taula 5. Habilitats del periodista en l’àmbit local i comarcal 

� Redacció, conèixer o estar familiaritzat amb les rutines pròpies de la professió 

� Coneixement del territori pel que fa als actors polítics locals, conflictes 

habituals, institucions, característiques culturals, etc.  

� Capacitat per avaluar les notícies 

� Practicar un pensament analític 

� Creativitat per cercar nous temes 

� Cert nivell en el coneixement o ús de tecnologies digitals 

� Polivalència 

 
Font: Elaboració pròpia  

 
No obstant això, també hi ha una demanda d’un cert nivell de coneixements 

sobre tecnologies digitals, però no es presenta com l’element curricular determinant 

per a formar part de la plantilla o col·laborar amb el diari. 

La polivalència és una de les habilitats que es demana als nous redactors, 

entesa com la capacitat per desenvolupar diverses tasques a la redacció, més que 

no pas el sentit de ser un periodista multimèdia, entès com aquell professional 

capaç de produir continguts per a diferents mitjans alhora: “Nosaltres treballem 

amb la política que tots els redactors i periodistes han de poder ser polivalents i 

versàtils i poder tenir la capacitat de fer fotos i cobrir la notícia alhora”. Tret d’algun 
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cas, la majoria d’entrevistats rebutja que el "periodista multimèdia" —entès com un 

professional que produeix informació per a diferents suports alhora— sigui un perfil 

que estigui apareixent en l’àmbit local o, fins i tot, que sigui desitjable. Els 

informants consideren que és una figura que es podria arribar a imposar a l’àmbit 

comarcal, atesa la limitació de recursos, però que fins i tot en diaris generalistes 

nacionals i estatals no és una aposta clara. “Teòricament no s’hauria de parlar d’un 

periodista multimèdia. El periodista només s’hauria de dedicar a redactar les seves 

notícies, el fotògraf a la fotografia, etc. Però a la pràctica la viabilitat de l’empresa 

t’obliga a optimitzar els recursos i això vol dir que segons quines tasques sí que les 

pot assumir un redactor amb facilitat, per exemple, fer les fotos”, opina un dels 

professionals consultats. 

Des d'una altra perspectiva, es podria dir que el periodista del mitjà local i 

comarcal sempre ha estat polivalent: la realitat de les petites estructures de 

producció ha portat al desenvolupament de figures professionals que integren més 

competències que no pas els treballadors de les grans empreses de comunicació. 

 

5.3.2. Preparació dels nous periodistes 

Les reflexions sobre el perfil o el futur del periodista local i comarcal que fan dels 

entrevistats són vagues o poc sistematitzades. No ho és tant l’anàlisi sobre la 

formació de les noves generacions de professionals. que és molt més sòlid i fruit de 

l’experiència directa que cada un dels redactors té al seus mitjans. 

Per als entrevistats el coneixement que de les tecnologies digitals tenen els 

"nous periodistes" és fruit en bona part d’haver crescut en l’ambient de canvi i 

resultat d’un contacte continu amb les darreres innovacions, i en part també, però 

menys, de la formació que reben a les facultats de comunicació. “L’experiència ens 

demostra que un redactor que surt ara de la facultat, sap la feina que ha de fer 

davant d’un ordinador amb el programa que utilitzem al diari. Navegar per internet 

ja ho sap fer tothom i utilitzar el correu electrònic també”, segons un dels 

entrevistats. En aquest sentit, podem parlar de periodistes natius digitals i migrants 

digitals (Scolari et al., 2006). 

Per a altres, aquest coneixement avançat de les tecnologies digitals més que 

un avantatge suposa un inconvenient, perquè genera certa dependència de les 

eines que fa que “perdin la ‘frescor’ periodística, pròpia i necessària de tot 

professional”. “El treball està més organitzat pel periodista, però hi ha menys 

espontaneïtat i intentem lluitar contra els gabinets de premsa que han aprofitat les 

noves tecnologies per fer això”, apunta un altre entrevistat. “La part negativa és 

que els professionals no estem preparats per acollir aquest canvi. Els periodistes 

hem agafat tota una sèrie de vicis. Cada cop practiquem més la consulta i l'ús 
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d'informació d’internet sense anar o trucar o parlar amb la font directa, ens refiem 

de la informació de la xarxa, i no sabem com resoldre-ho... Moltes vegades fem un 

periodisme a distància quan el que hauríem de fer és un periodisme de contacte. 

Aquesta és la part més negativa”, considera un dels consultats. 

Aquesta, però, no és una opinió compartida i més d’un dels informants indica 

com alguns del vicis atribuïts amb l’aparició de les tecnologies digitals ja eren 

presents a les redaccions, com per exemple, sortir més o menys al carrer: “Això no 

ha variat massa, sí que hi ha la tendència, però no hi tenen res a veure les noves 

tecnologies perquè ja estava detectada abans. El periodista s’ha acomodat una 

mica i surt menys al carrer degut a l’aparició del fax i els gabinets de premsa. No 

ha estat provocat per les noves tecnologies”. 

Altres entrevistats coincideixen que hi ha una pèrdua d’esperit creatiu dels 

acabats de llicenciar, però, en tot cas, com a conseqüència de la formació que 

reben en general: “Ara aquest perfil no el veig en cap dels nois i noies acabats de 

llicenciar, hi ha gent que ja no els agrada escriure i n'hi ha molts que només volen 

anar al món audiovisual. Les noves generacions les veig massa crèdules, poc 

disposades a discutir-te i massa a convertir la tasca periodística en una tasca 

diferencial”. Tot i això la major part dels informants considera que la formació 

teòrica, de cultura general o d’idiomes és força bona.  

La principal objecció, però, continua sent la falta de formació pràctica. 

“Sempre he considerat que les facultats de periodisme són de les més fluixes del 

sistema universitari espanyol, perquè no formen periodistes. Els periodistes 

s’acaben formant a la que surten i van a les redaccions. No sé si s’hauria de canviar 

el sistema, no sóc docent, però sé que no he notat gaires diferències en la 

preparació en relació a quan jo hi anava”, estima un dels entrevistats. 

Més enllà de la continuació de l’aprenentatge o de la millora de les habilitats 

dels nous redactors, els diferents mitjans aposten per una formació continuada del 

conjunt de la plantilla. Els cursos d'aquesta formació continuada estan enfocats a 

aprofundir en les capacitats tècniques dels treballadors del diari i abasten des del 

coneixement del nou programari instal·lat a la redacció, fins als especialitzats per a 

cada un dels membres en funció de la seva tasca al mitjà: de disseny gràfic, en 

capacitació i millora en recerca a internet, etc. (Xarxa ICOD, 2006). 

 

5.3.3. Futur i periodisme ciutadà 

Per a bona part dels entrevistats, la incorporació de determinades tecnologies a la 

redacció no implica ni implicarà canvis significatius en la forma de treballar dels 

periodistes. Els informants coincideixen a dir que la figura del periodista no 

desapareixerà en tractar-se d’un professional necessari per elaborar la informació 
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d’actualitat i oferir-la de forma endreçada i entenedora a un públic ampli. Una bona 

mostra —apunta un dels entrevistats— és l’adaptació i divulgació d’assaigs històrics 

o d'informes científics per fer-los assequibles per a tothom. Un altre entrevistat 

estima que s’accentuarà l’especialització. 

Pel que fa a si els ciutadans poden esdevenir periodistes, els entrevistats es 

mostren escèptics amb aquesta possibilitat, encara que ja incorporin alguns dels 

continguts que els lectors els fan arribar: “Les noves tecnologies han permès 

interaccionar molt més amb el lector. Les possibilitats que aporti comentaris, 

informacions, punts de vista, material fotogràfic i fins i tot d’àudio i vídeo és una 

cosa molt i molt interessant”.  

No obstant això, l’ús d’aquest material està condicionat per les reserves o 

prevencions que habitualment els diaris han tingut amb les aportacions ciutadanes, 

i amb graus de control més o menys forts en funció del tema que es tracti. “Som 

més flexibles en qüestions de menys importància. Igual com admetem que les 

entitats ens enviïn elles mateixes les fotografies dels seus actes. També en 

rebutgem moltes, hi ha molt més material del que necessitem”, apunta un dels 

informants. “Fa poc, molt a prop d’aquí va haver-hi un incendi a l’estació de 

busos..., al cap de dues hores ja hi havia gent que enviava fotos digitals. 

L’anonimat d’internet estimula la col·laboració, i això suposa que nosaltres hem 

d’extremar les precaucions per tal de donar informació veraç”, apunta un altre.  

 

5.3.4. Tecnodependències a les redaccions locals 

Una de les principals aportacions de les diverses tecnologies digitals introduïdes a 

les redaccions comarcals és haver facilitat la tasca dels periodistes pel que fa a la 

recerca i recuperació d’informació. I, sobretot, pel que fa a la recuperació de dades 

d’arxiu. 

No obstant això, els mateixos entrevistats reconeixen que les tecnologies 

digitals també han generat dependències de diferents graus. Una d'elles és la 

dificultat de recuperar cert material per les complicacions o per la inexistència de 

diàleg entre els mitjans analògics i els digitals: “Si algú ens porta un rodet, la 

dificultat és aconseguir on anar-lo a revelar. Tot això et genera una dependència 

total i absoluta”. El diàleg entre innovacions no és gaire més senzill dins del mateix 

entorn digital, atès que les constants actualitzacions i les diferències entre els 

fabricants compliquen qüestions tan fonamentals com la recuperació de còpies de 

seguretat o d’informació emmagatzemades en altres formats, ara obsolets.  

L’altra gran dependència ve donada per l’ús preferent de les tecnologies 

digitals per a l’enviament i recepció de la informació diària. “Si durant una estona 

no tens correu electrònic ni internet, les redaccions es queden pràcticament 
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aturades perquè tota la informació t’arriba per aquestes vies —el fax cada cop 

s’utilitza menys— la comunicació amb l’exterior ve via correus electrònics i el 

mateix passa amb internet perquè avui en dia captes i aconsegueixes molta 

informació a través d'aquesta font. La nostra empresa té un sistema intern de 

recepció de les notícies de les agències a través d’internet”, explica un dels 

consultats. 

Precisament, el correu electrònic ha esdevingut una eina fonamental de 

comunicació/relació amb les fonts i els col·laboradors, segons els entrevistats. Ha 

agilitzat i facilitat el contacte i l’intercanvi d’informació o de documents de forma 

bilateral. Segons els informants, per als gabinets de comunicació, per exemple, el 

correu electrònic ha esdevingut un canal directe i preferent per enviar 

convocatòries als mitjans i, sobretot, per optimitzar el temps i la quantitat 

d’informació que s’envia als mitjans locals. “Ha canviat la immediatesa. Ha canviat 

en el fet que tot s’ha tornat rutina, hi ha gabinets de comunicació gairebé arreu. 

També nosaltres som reticents d’utilitzar aquest tipus d’informació ja que la nostra 

política és treballar-la nosaltres”, explica un dels entrevistats. 

El correu electrònic també s’ha convertit, a criteri dels informants, en una 

eina amb la qual atendre les aportacions de ciutadans i lectors que després poden 

esdevenir notícies. De fet, aquest canal esdevé un complement als espais 

tradicionals de contacte del reporter local i on detecta possibles nous temes per 

cobrir. No obstant, i com resumeix un dels informants, “el correu electrònic no ha 

suprimit el contacte telefònic, que s’ha fet més intens amb l’ús dels mòbils”. El 

canal directe de comunicació amb les fonts continua sent el telèfon i, tal i com 

resumeix el mateix periodista, “el privilegi és tenir aquell mòbil que no surt enlloc, 

el periodista bo, el periodista de fonts, és aquell que té molts telèfons mòbils que 

no surten a cap llista ni són a tot arreu. Tenir el mòbil de l’alcalde és una joia. A 

més a més has de tenir actualitzats els telèfons, perquè se’ls canvien 

permanentment perquè reben masses trucades que no volen rebre. El periodista 

que és capaç de tenir la seva agenda de mòbils de punts calents com a fonts 

d’informació, aquest és el periodista més hàbil”. 

Aquesta dependència del correu electrònic també s'evidencia en el canvi de 

rutina a les redaccions: “Ara cada redactor consulta el seu correu electrònic, abans 

hi havia una persona encarregada de recollir els faxos i els repartia per secció. Era 

tot més laboriós, més entretingut. Haver de buscar una notícia que feia molts anys 

que es va fer era una cerca de diari per diari, ara ja no, tot està informatitzat”. 
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5.3.5. Nous perfils professionals 

La majoria de reflexions o d’estudis prospectius sobre la repercussió de les noves 

tecnologies en els mitjans tradicionals afirmen —com s’ha dit— que la digitalització 

de les redaccions suposa, i s’aprofundirà en aquesta tendència, la reconversió dels 

perfils professionals presents als mitjans i, sobretot, una transformació dels 

periodistes cap a redactors multimèdia. En l’àmbit local i comarcal aquestes 

tendències no semblen confirmar-se a hores d’ara. La majoria d’entrevistats 

coincideixen a afirmar que no hi ha hagut grans canvis a les redaccions i alguns 

dels informants els qualifica més aviat com una “adequació de rols”.  

En general els periòdics consultats coincideixen a dir que la reducció de 

personal s’ha donat més en els tallers i entre el personal que assumia tasques de 

preimpressió “perquè cada cop s’han assumit més tasques des de redacció”. 

La digitalització dels processos de preimpressió ha facilitat l’actuació directa 

del redactor sobre les maquetes de composició, feina que anys enrere estava 

separada. La següent descripció del procés de producció —paradigmàtica i 

extensiva a la resta de diaris locals— abans de la informatització de les redaccions 

dóna mostra d’aquest canvi: “Anteriorment, hi havia els linotipistes en els tallers 

dels diaris, però això era quan es feia el diari en linotípies i plom, nosaltres ho 

vàrem deixar l’any 82. Llavors vàrem passar al sistema offset. Amb aquest sistema 

el text encara s’havia de picar dues vegades perquè el redactor continuava usant la 

màquina d’escriure i després, en aquelles IBM, les teclistes ho repicaven. És d’ençà 

l’aparició de l’ordinador que el text només es pica una vegada”. 

Ara, en canvi, els redactors treballen sobre la maqueta i veuen com serà la 

pàgina definitiva. O bé el disseny de la pàgina ve predeterminat, un cop maquetada 

la publicitat. O bé la maqueta és més flexible i el periodista és qui tria i determina 

l’espai del text i la disposició de la publicitat en funció de les dimensions de la 

notícia. “De moment, encara la redacció retoca les maquetes a la seva mida. [...] 

Això quan ho canviem serà diferent. Les maquetes vindran de disseny i nosaltres 

treballarem sobre un superfície determinada”, afirma un dels entrevistats. 

En alguns casos, fins i tot aquesta reducció de costos als tallers ha jugat a 

favor d’un increment de periodistes o professionals a les redaccions. Aquestes 

funcions han quedat, en bona part, reduïdes i concentrades en la figura del 

dissenyador gràfic o el maquetista que ha assumit el procés de preimpressió i de 

composició, alhora que s'ha integrat, com un treballador més, a la redacció. 

La introducció de les noves tecnologies no ha alterat, en la majoria dels casos 

entrevistats, les pautes tradicionals de distribució de rols i responsabilitats. 

L’especialització depèn tant de la capacitat econòmica del mitjà com de les 

dimensions de la redacció. “Aquí cadascú continua fent la seva feina. Com el 
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fotògraf. Hi ha diaris que han deixat de tenir-ne, però nosaltres en tenim. Ells 

tracten les imatges i les passen a plana. El redactor no s’hi posa. Publicitat fa la 

publicitat. Les relacions són exactament les mateixes”. 

En canvi, una de les professions que s’ha vist més afectada amb la innovació 

tecnològica ha estat la del fotògraf. L’ús de càmeres digitals ha facilitat el 

tractament de la imatge i la seva reducció en costos, en agilitzar-ne i facilitar-ne la 

reproducció. En funció de les necessitats de cada diari consultat, aquest 

professional ha arribat a desaparèixer i són els mateixos redactors els que 

s’encarreguen de fer fotografies. No és, en canvi, la tendència generalitzada, sinó 

que es manté com a mínim un professional o més en funció de la mida dels 

mitjans. “Tenim dos fotògrafs en plantilla. Mantenim la separació clàssica. Com que 

s’ha multiplicat el volum d’informació a vegades recorrem a la foto digital, però és 

l’excepció. La norma és que quan tenim un tema mínimament rellevant el 

periodista fa la seva tasca, escoltar i preguntar, i el fotògraf la seva”, afirma un dels 

informants. La raó fonamental és mantenir la qualitat del producte informatiu, o dit 

d’una altra manera, només en casos menors és el mateix redactor qui assumeix les 

tasques del fotògraf: “Per a una roda de premsa o els actes habituals del dia a dia 

jo crec que els redactors poden perfectament fer una foto i escriure sense que això 

li representi massa feina. L’òptim seria que cadascú fes allò que li pertoca”. 

L’extensió geogràfica d’algunes comarques també és una de les variables que 

condiciona l’aposta per l’especialització en les tasques, com explica un dels 

entrevistats: “Tenim redactors allunyats, i al fotògraf li pot costar anar-hi. En 

aquests casos el redactor és més multifuncional: té un equip de fotografia. Però la 

base és tenir redactor i fotògraf”. 

D’altra banda, la dels correctors-editors ha estat una de les figures més 

delmades a les redaccions. La introducció i millora dels correctors automàtics en les 

plataformes ofimàtiques o la perfecció dels programes de traducció n’ha consolidat 

una paupèrrima presència o fins i tot la desaparició. En funció de la capacitat 

econòmica dels mitjans, com a mínim es manté en plantilla una persona que 

s’encarrega de supervisar els textos, sobretot des de la perspectiva de la correcció 

ortogràfica i gramatical, i no tant en tasques d’edició, que inclou la resta d’elements 

contemplats en el llibre d’estil del diari: “Sí, hi ha producció de fora i arriba de tot 

—cartes i articles, col·laboracions...—; hi ha una part del diari que necessita passar 

per un sedàs. Després també els correctors donen una ullada a les pàgines que fan 

els redactors tot i que ells ja ho passen corregit amb correctors automàtics”. 

A priori podria semblar que els documentalistes o arxivers han patit la 

mateixa sort que els correctors per la digitalització i la irrupció de millors eines de 

recuperació de la informació. No obstant això, els informants consultats es 
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manifesten altrament: “Hi ha tendències que diuen que sí, que el ‘superperiodista’ 

del futur s’arxivarà ell mateix la notícia. Jo he fet projectes en aquest sentit i he 

constatat que, per la manera com estàvem funcionant fins ara, necessitàvem un 

documentalista perquè la manera de documentar, i la forma de buscar després per 

part dels redactors, no tenia res a veure”.  

La contribució o el canvi de rol dels documentalistes per als mitjans consultats 

és la d’implementar les tasques d’indexació no només de documents, sinó del 

material gràfic i, fins i tot i en funció del mitjà, del material audiovisual. “Els 

documentalistes estan molt preocupats perquè se’ls acaba la feina. Diuen que han 

tret un programari que et col·loca les coses a lloc automàticament; a més a més hi 

ha el Thesaurus que és el millor de tots, que tothom està utilitzant i que es recolza 

en el IPTC, que pot fer perdre llocs de treball. El nostre punt de vista és el contrari: 

sí, hi ha coses automàtiques o semiautomàtiques que es poden aplicar; la 

tecnologia ajuda, això ja ho tenim guanyat. Però la feina dels documentalistes és 

molt important i a més a més els hem desvinculat de tot això que és automàtic, 

amb la qual cosa es poden dedicar, una altra vegada, a aportar el seu valor 

intel·lectual”, explica un dels informadors. Els programes de catalogació, a criteri 

dels informants, han facilitat que la resta de la plantilla intervingui —un cop 

dissenyada la base de dades i els criteris— de forma coordinada en el procés 

d’indexació dels diferents materials: “El que ha passat és que també els fotògrafs 

s’han convertit en arxivers, perquè han de donar les dades necessàries perquè la 

foto quedi ben guardada”.  

En aquells mitjans que han consolidat una estructura diversificada amb la 

incorporació de la ràdio i fins i tot de la televisió, els canvis en la composició de la 

redacció s’atribueixen a decisions o factors aliens a les tecnologies: “Més que un 

canvi d’organització ha estat un creixement dins de l’organització, és a dir, no és 

que ens haguem trobat amb una situació de canvi sobtat, sinó que ha estat una 

cosa incremental. La gent del diari veuen que d’un dia per l’altre hi ha gent de ràdio 

al costat, això implica augmentar el departament comercial, el de redacció, el de 

publicitat, etc., i al mateix que es va augmentant, es creen sinergies perquè no és 

la creació d’un departament nou, sinó afegir alguna cosa al que ja hi ha”.  

 La cobertura o la dedicació dels redactors segueix la distribució habitual per 

temes o seccions: “Cada un té una responsabilitat. Cada secció té un responsable, i 

a partir d’aquí els temes es reparteixen en funció temàtica. Aquí no som massa, hi 

ha un redactor que fa Igualada i Esports, un Comarca, un Cultura i Espectacles, la 

resta són col·laboracions puntuals”. Hi ha mitjans fins i tot, en què el volum de 

redactors dedicats a seccions com esports ha augmentat, atès l’interès o 

l'increment de públic en aquestes temàtiques. 
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A més de la reconversió d’alguns rols o la seva desaparició, la digitalització de 

les redaccions ha comportat l’aparició d’algunes noves figures o la contractació de 

personal nou. De vegades, com és el cas de l’informàtic, no vinculat al procés de 

producció del diari, en sentit estricte. La multiplicació de la presència d’ordinadors 

al mitjà, la informatització de bona part dels recursos i processos de producció del 

diari o la gestió de xarxes telemàtiques, ha implicat la inclusió i dependència d’un 

tècnic per solucionar des de petites incidències quotidianes fins a problemes de 

major entitat. El responsable de lloc web o webmaster, per exemple, és un altre 

dels nous rols, present a la redacció o en forma de servei extern. Segons el grau de 

complexitat de la web es tracta d’una persona o empresa que s’encarrega des 

d’actualitzar la informació, fins a la gestió o moderació dels fòrums de la pàgina. 

Altres figures com l’infògraf —present a les redaccions dels diaris estatals i 

implementada a les seves edicions en línia— no són presents als mitjans locals i 

comarcals consultats. Tot i reconèixer la seva importància les funcions pròpies de 

l’infògraf les realitza encara el dissenyador gràfic del mitjà (o un col·laborador 

extern) i no sembla haver-hi, de moment, intenció de variar aquesta tendència. 

 

5.4. Les edicions digitals dels diaris comarcals: què fem a internet? 

La valoració d’internet com a eina és molt més positiva i optimista que no pas la 

que els entrevistats en fan com a suport o "nou mitjà". Per a la majoria dels 

periodistes consultats la presència a la xarxa ha estat més aviat fruit de la inèrcia 

de tot el sector —producte de ‘la infoeufòria’ de finals dels anys 90— que no d’una 

aposta decidida dels mitjans.  

Una ullada als webs dels mitjans de la mostra confirma que, en general, no hi 

ha una explotació de les versions digitals com a producte diferenciat de la versió 

impresa. Segons un dels informants “hi ha diaris digitals que ho són perquè estan a 

la xarxa, però no perquè tinguin una concepció digital”. De fet, la tessitura de les 

edicions web dels diaris abasta des de només la informació de contacte amb el 

diari, passant per l’oferta dels titulars, fins als llocs on s’ofereixen serveis com 

l'hemeroteca o els fòrums. Fins i tot, encara es pot trobar algun cas que no disposa 

d’una versió a la xarxa: “Aquesta és l’eterna lluita del diari. Jo sóc de l’opinió que 

hauríem de tenir més incidència i protagonisme a la xarxa, però l’empresa fins ara 

no ho ha cregut convenient” [vegeu el capítol 6 dedicat a l’estudi dels webs]. 

Com a conseqüència del que s'ha dit, no es pot parlar, doncs, de la presència 

o desenvolupament del que s’ha anomenant periodisme digital o ciberperiodisme, i 

encara menys, de redaccions digitals a l’àmbit local i comarcal. La dedicació de 

recursos i personal, en general, per mantenir l’edició en línia és més aviat escassa i 

—com també es dóna en alguns diaris estatals i nacionals— la majoria de vegades 
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és una tasca feta per persones de la mateixa redacció en paper. “El redactor 

treballa exclusivament de cara al diari de paper, no pensa en internet, pensa en la 

informació que sortirà publicada en paper. A partir d’aquí hi ha un automatisme i la 

informació es passa a la versió internet”, assegura un dels informants. Un altre dels 

entrevistats afirma: “La versió digital la porta una persona que ja era al diari, i que 

ara, a més a més, al vespre s’encarrega d’introduir les pàgines per a l’edició 

digital”. En tot cas, la diversitat entre les pàgines es troba, sobretot, en el 

tractament posterior dels continguts en funció de si és d’accés obert o restringit, si 

hi ha una certa actualització, si es nodreixen de més enllaços, etc. Els consultats 

són conscients que fer un diari digital implica una inversió de recursos i un canvi en 

les dinàmiques de treball i formatives: “Si fem el salt com en aquests moments 

pensem que hauria de ser un diari digital, evidentment s’haurien de canviar coses i 

la gent hauria de tenir uns perfils determinats”. 

Un dels motius principals, i que explica la no aposta per internet, és la 

desconfiança generalitzada entre els diferents mitjans pel que fa a l’expectativa de 

negoci amb l’edició digital. Entre les diverses raons els informants apunten el perfil 

dels seus lectors —de mitjana o avançada edat i que no busca el diari a la xarxa—; 

la incapacitat de connectar amb un públic més jove —problema general a tot el 

sector de la premsa—; o considerar l’edició digital com un element més de 

competència si els continguts són de lliure accés. “Mentre venguem paper, si 

pengem la informació gratuïta a la web, ens tirem pedres a la teulada. Més encara, 

primer amb la competència dels gratuïts. Segon, la gent jove que llegeix menys i 

segurament té altres mitjans. I després, saber com ho hem de fer si serem tots 

gratuïts o de pagament i com connectem amb el sector jove, ja que, en definitiva, 

el futur passa pel sector jove. I si no venem és que no fem prou bé”, afirma un dels 

entrevistats. Un altre posa l’exemple d’El Periódico de Catalunya que “va ser un 

dels primers a tenir presència a internet posant la mateixa informació a la xarxa. 

Aviat es van haver d’adoptar mecanismes de subscripció, perquè les vendes se'n 

van ressentir”.  

Finalment, l’especificitat geogràfica del producte, que restringeix el públic 

potencial interessat per accedir a la web és un altre dels inconvenients que 

s’apunten per no apostar en el desenvolupament de les versions digitals. És, com 

s’ha dit, una opinió força generalitzada entre els informants que l’edició en línia 

més que una alternativa rendible esdevé un cert llast, l’impacte del qual s’ha de 

minimitzar: “Hi ha qui diu que que el paper ja no fa falta. Pel que fa a la premsa 

local i comarcal no és així, perquè intentem no abocar informació abans d’hora a 

internet per evitar pèrdues en els nostres productes. Els grans perjudicats som la 

premsa i el llibre, amb aquesta nova situació”. La majoria de diaris consultats, 
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doncs, han adoptat la mateixa estratègia i han deixat de penjar al seu web aquells 

continguts —o com a mínim a fer una restricció d’accés— que motiven la compra 

dels seus periòdics: cartellera, guia de serveis, pàgines d’opinió, per exemple.  

Un altre factor, en l’expectativa de negoci a internet, és l’aparició de nous 

suports o plataformes per a les quals els diaris poden ser també, potencialment, 

generadors de continguts. De manera que internet no apareix com el relleu ‘natural’ 

que algunes veus del sector preconitzaven fa menys d’una dècada. Aquesta reflexió 

és present, sobretot, entre els entrevistats que formen part d’un grup de 

comunicació amb diversos mitjans. “Els diaris ja no són diaris, són empreses de 

comunicació. Nosaltres donem informació que s’ha d’empaquetar o de presentar en 

diferents formats: la repartim en suport paper, en línia, en televisió, en ràdio i en el 

que convingui. I ara, si comencem d'entrar als mòbils, s’ha de fer un paquet a mida 

o el que sigui. Després ja veurem quin tipus d’empresa de comunicació pot vendre 

quin tipus de producte, és a dir, no tots podran vendre el mateix. Això ja es veurà”. 

Per què van decidir ser-hi i, sobretot, per què es continua ara a internet? La 

majoria dels entrevistats afirmen que en el seu moment els va animar la “inèrcia” o 

“l’eufòria” generalitzada de fa uns anys o, fins i tot, el fet que la “competència” en 

tingués una.  

En resum, com es pot inferir del que s'ha dit fins aquí, l’aposta principal i 

immediata dels diferents diaris consultats ja no és internet —sobretot i un cop 

desinflada la bombolla digital—, sinó altres sectors com ara la televisió local. Així, el 

creixement d’algunes empreses de comunicació comarcals se centra a consolidar-se 

com a grups en les possibilitats econòmiques i de creixement que ofereix el 

desenvolupament de la Televisió Digital Terrestre (TDT). Altres se centren a iniciar 

la seva experiència comarcal en televisió. Un exemple d’aquesta dinàmica es pot 

observar en la següent reflexió d’un dels entrevistats: “El diari, en aquests 

moments, és el pal del paller del grup i és d'on es treuen els recursos. Segons el 

tipus de televisió que vulguis fer, necessitaràs més gent que no pas en un diari. 

Nosaltres fem el producte televisiu que ens permeten els nostres mitjans: un 

equilibri entre les possibilitats econòmiques i el resultat final del producte que fem. 

Si la televisió fos més rendible, creixeria com a producte, però de moment és difícil 

anar més enllà... Suposo que l’empresa no ho farà mentre no tingui unes garanties 

que el retorn [econòmic] del producte televisiu li permeti créixer pel que fa a 

continguts”. 
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5.5. Grups amb diversos mitjans 

Per acabar, dediquem un breu apartat a veure quin tipus d’incidència han tingut les 

tecnologies digitals en l'estructura i composició dels grups de comunicació local i 

comarcal.  

Sobre el procés de creixement o de consolidació d’aquests grups es pot dir 

que ha seguit la mateixa pauta que qualsevol grup de comunicació d’abast nacional 

o estatal: el diari com a element central, i una posterior ampliació cap a la ràdio o 

la televisió. “[...] per passar a ser un grup de comunicació vàrem fer una televisió 

local, cadenes de ràdio..., primer va venir la ràdio, després la televisió i finalment 

va venir el tema web, la finestra a internet”, afirma un dels consultats. Un altre 

s’expressa en els mateixos termes: “Estava molt clar que com a grup necessitàvem 

tenir ràdio, televisió i diari, però el tema del web va venir per dues motivacions 

principals. Una és que era l’època del boom, s’havia de fer web, hi havia webs, i 

semblava que era una altra sortida per tenir un mitjà de comunicació diferent, una 

altra pota del grup”. El desenvolupament de les edicions en línia ha quedat estancat 

i alguns dels grups que han apostat per l'ampliació o diversificació de mitjans han 

orientat els seus esforços a aconseguir una llicència de televisió en el context de la 

implantació de la televisió digital terrestre, com ja s’ha dit. 

És en aquests mitjans on és pot apreciar un canvi significatiu en la composició 

de les redaccions en conviure diferents mitjans: “Hi ha periodistes assignats a cada 

mitjà, però estan tots junts, de manera que tens els periodistes de la televisió que 

estan fent els talls de les notícies de televisió al costat dels periodistes del diari, per 

exemple, i moltes vegades en els mateixos horaris. Això provoca moltes sinergies 

en el tipus d’informació. Nosaltres no tenim el periodista que ha anat a fer la 

conferència per la televisió al costat d’un altre que ha anat després no sé on. 

Enviem gent a cobrir l’acte i aquesta gent ens serveix per alimentar continguts: 

diari, ràdio i televisió. I per al web fem una extracció de les notícies més importants 

(després que es publiquin al diari)”. 

La presència de redactors de diferents mitjans a la mateixa sala afavoreix cert 

tipus de sinergies entre els diferents mitjans d’un grup, afirma un dels informants: 

“Són independents, però periodistes i producció és única per a tots tres, són 

mitjans independents de la mateixa editorial”. No obstant això, la diferència de 

llenguatges porta indefectiblement a un enfocament concret, sobretot per criteris 

d’exigència del resultat final: “Si no ets exigent pel que fa a la qualitat, una persona 

et podrà fer la informació de televisió, les imatges, t’ho muntarà a la televisió, i et 

redactarà la informació per al diari, les fotos, etc. Tot això t’ho farà, però t’ho farà 

malament”. La tendència per a la majoria d’aquests grups és la composició de 

grups mixts que cobreixen un mateix fet: “[...] l’equip que enviem a recollir 
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informació d'un acte, una conferència, un succés o el que sigui, graven imatges per 

a la televisió, talls de veu per a la ràdio i prenen notes per a la notícia del diari. 

Després això es filtra, però l’equip que hi va pensa en tots els mitjans”. 

Aquests canvis en la composició no han estat sobtats, comenten alguns dels 

protagonistes d’aquests grups: “Més que un canvi d’organització s’ha donat un 

creixement dins de l’organització, és a dir, no és que ens haguem trobat amb una 

situació de canvi sobtat, sinó que ha estat progressiu. Hi ha la gent del diari que 

d’un dia per l’altre veuen que hi ha gent de ràdio al costat, això implica augmentar 

el departament comercial, el de redacció, el de publicitat, etc. I alhora que es va 

augmentant, es creen les sinergies perquè no és una creació d’un departament nou 

sinó que és afegir alguna cosa a la que ja existeix”.  

Finalment, el fet de compartir la sala de redacció també ha significat que 

aquests grups implementin sistemes que facilitin el diàleg i l’aprofitament dels 

recursos generats pels redactors de cada un dels mitjans. Així, a partir de la 

diferència, els grups consultats estimulen el treball en xarxa dels redactors dels 

diferents mitjans de l’empresa. “La notícia, la comunicació, l’agenda, la invitació, la 

comunitat, etc., això va a un calaix comú. En qualsevol moment i des de qualsevol 

terminal es pot preguntar quins actes hi ha, i ho pot consultar tant la redacció del 

diari com la de la televisió”, explica un dels informants. Aquesta rutina, com 

comenta el mateix periodista consultat, també és compartida pels quadres 

superiors: “La gestió decisòria, l’aquelarre, és conjunt amb els diferents caps 

d’informatius. La política informativa emana d’un mateix òrgan que serveix alhora 

per organitzar, per dinamitzar, per crear i per proposar diferents temes. Això és un 

sistema de treball, aquí no hi entra la informàtica però sí que hi entren les sinergies 

perquè les idees que poden sorgir del diari de vegades no serveixen per a aquest 

mitjà, però sí que ho fan per a la televisió, o a l’inrevés. D’aquesta manera es 

produeix un intercanvi mutu d’idees i de flux de pensament”. 
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6. ANÀLISI DE LES EDICIONS EN LÍNIA 

L’anàlisi dels llocs web dels diaris locals i comarcals que formen part de la mostra 

d’aquesta recerca ens va permetre identificar algunes tendències en aquest sector i 

dissenyar un primer mapa de la seva situació a Catalunya (vegeu Annex II). 

Comencem amb una caracterització dels mitjans en línia i les seves 

potencialitats 15 anys després de la difusió global de la World Wide Web. Podem dir 

que avui un diari en línia és (o hauria de ser) un entorn altament interactiu basat 

en l’actualització permanent de la informació, la presentació de les notícies en 

diferents llenguatges (escrits, àudio, vídeo, infografies interactives, etc.) i l’ús 

creixent de les tecnologies participatives (blocs, fòrums, etc.) (Gillmor, 2004). 

Aquestes característiques bàsiques –“trets distintius”, en diria un semiòtic– 

es troben en els principals mitjans informatius en línia i en les versions digitals dels 

diaris de difusió nacional i internacional (Elpais.com, Elmundo.es, Clarin.com, etc.). 

D’altra banda, en el cas de les versions en línia dels diaris tradicionals, s’integren 

perfectament en les estratègies dels grups de comunicació multimèdia on 

conflueixen canals de televisió, ràdios, mitjans impresos, etc. El mitjà en línia ha 

deixat enrere la fase infantil per entrar en l'adolescència: encara té un llarg camí 

per desenvolupar les seves potencialitats en el futur, com les possibilitats que 

ofereix la fórmula “internet més dispositius mòbils”, però l’última dècada ha 

començat a consolidar un espai, un estil i una gramàtica propis. 

La situació de la premsa local i comarcal catalana respecte a aquesta 

realitat és crítica. Una de les publicacions analitzades en aquesta recerca no té cap 

espai a internet i una altra l’utilitza solament per a objectius comercials (com la 

difusió d’informació publicitària i administrativa). En general les edicions en línia 

dels mitjans locals i comarcals analitzats presenten un panorama de retard en 

l’adopció de les noves formes de comunicació. En aquest sentit els llocs analitzats 

semblen productes dels anys 90, quan la xarxa estava encara en la seva fase inicial 

de creixement. En altres paraules: el lloc web més sofisticat i complet estudiat en 

aquesta recerca (corresponent a un important diari d’una capital de província) està 

molt lluny dels webs del grans diaris catalans i espanyols, però al mateix temps 

està molt lluny de la resta dels diaris locals i comarcals estudiats. La diferència 

entre els grans mitjans i els petits mitjans locals i comarcals és molt més gran i 

evident en l’entorn digital. Aquest capítol és un primer acostament a la situació 

dels webs dels mitjans locals i comarcals a Catalunya. 

 

6.1. Qüestions generals 

La informació en els llocs web de la premsa comarcal de la mostra, llevat d'alguna 

excepció, és gratuïta. En aquest sentit el fracàs de les experiències d’alguns diaris 
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d’àmbit estatal —per exemple quan Elpais.es va activar un sistema de pagament 

per tots els seus continguts— van consolidar el model gratuït. La diferència, potser, 

és podria fer entre els mitjans que ofereixen tota la informació en línia i els que 

n'ofereixen només una part, per exemple el títol o un resum, convidant el lector a 

comprar el producte imprès. Aquest model converteix el web en un suport per a la 

venda més que en un mitjà de comunicació. 

Molts llocs web es limiten a "penjar" totalment o parcialment els continguts 

de les publicacions impreses segons el seu ritme de producció (setmanal, 

bisetmanal, etc.). De la mostra analitzada només un web s’actualitza amb 

informacions pròpies a un ritme superior (diari). En molts casos, l’actualització 

s’organitza a partir de sistemes oferts per les agències de notícies com l’Agència 

Catalana de Notícies (ACN): un enllaç a les informacions d’ACN sembla la solució 

més utilitzada pels webs dels mitjans comarcals. 

Pel que fa als aspectes tecnològics, alguns dels webs estudiats es basen en 

sistemes automatitzats de gestió (webs dinàmics amb una estructura de base de 

dades) mentre que altres encara es basen en pàgines estàtiques, un model 

totalment superat per aquest tipus de publicacions. Alguns dels llocs realitzats amb 

sistemes de gestió dinàmics semblen, a primer cop d’ull, un producte sofisticat. 

Però una inspecció atenta de la interfície, de l’organització de les informacions i 

dels continguts canvien ràpidament aquesta percepció. Pràcticament tots els webs 

estudiats, des dels productes informàticament complexos fins a les pàgines més 

simples, presenten problemes greus en tots aquests àmbits. Per exemple un dels 

pocs llocs web amb moltes informacions locals i actualitzacions, que no depèn 

exclusivament d’una agència de notícies, no presenta cap dispositiu de recerca de 

la informació o d’accés a l’arxiu d’edicions anteriors. 

El disseny de les interfícies analitzades és limitat. L’objectiu de la recerca no 

va ser desenvolupar un estudi d’usabilitat, però els problemes en aquest sentit són 

evidents. Un altre punt feble d’aquestes publicacions és de vegades l’arquitectura 

de les informacions o mapa dels continguts: les notícies estan organitzades sense 

cap mena de lògica ja que es combinen criteris geogràfics, temàtics, gèneres, etc. 

L’absència de l’hora d’actualització de les notícies sovint elimina qualsevol efecte 

d’informació en temps real. 

A continuació analitzarem els aspectes més importants identificats en aquesta 

recerca. Els organitzarem en tres seccions: actualització de la informació, 

continguts multimèdia i interactivitat amb els lectors. 

 

6.2. Actualització 

Com hem indicat, les versions en línia dels mitjans comarcals no actualitzen els 
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continguts i es limiten a "penjar" les informacions de l’edició impresa. Alguns 

mitjans utilitzen els serveis de l’ACN per mantenir actualitzada una àrea de la seva 

pàgina principal amb les "darreres notícies". En un moment en què disposar 

d’informació en temps real és possible, aquesta solució resulta adequada, però no 

és suficient per mantenir els lectors informats de les notícies d’àmbit local més 

properes a la seva realitat. Aquesta tendència a la permanència –o no 

actualització– dels continguts es complementa amb una sèrie d’enllaços que 

presenten informacions "no peribles" (mapes, rutes) o de producció pròpia amb 

una vida útil setmanal (farmàcies de guàrdia, cartellera cinematogràfica, 

espectacles, etc.). 

Pel que fa al procés de transvasament de continguts de l’edició impresa a 

l’edició en línia, podem dir que les edicions digitals es limiten a copiar les 

informacions de l’edició de paper, sense fer cap tipus de “traducció” dels textos a 

un format digital. A vegades només es seleccionen els continguts més importants. 

Els estudis d’usabilitat i llegibilitat (Nielsen, 2000) han demostrat que les formes de 

lectura sobre la pantalla són diferents del paper, i per tant requereixen una 

organització específica del text (textos més breus, formatació adequada, 

hipertextualització, etc.). Aquest tipus de procés d’adaptació està pràcticament 

absent dels webs de la premsa local i comarcal. 

 

6.3. Multimedialitat 

Una de les possibilitats més interessants de la comunicació a internet ve donada 

per la capacitat d’integrar diferents mitjans i llenguatges en el mateix entorn. La 

clàssica combinació dels mitjans impresos (text escrit més fotografies) s’enriqueix 

a internet amb l’àudio, el vídeo i les infografies interactives. La situació de les 

versions en línia de les publicacions de la mostra és, en aquest sentit, també molt 

feble. A més del text escrit, alguns diaris en línia inclouen fotografies. L’ús d’aquest 

suport és més un gadget estètic que un dispositiu informatiu complementari al text 

escrit. En qualsevol cas, la majoria dels mitjans analitzats tot just utilitzen les 

fotografies i es limiten a "penjar" continguts escrits. 

Les publicacions en línia analitzades pràcticament no proposen informacions 

en formats àudio o multimèdia. Només un mitjà que forma part d’un grup 

multimèdia inclou vídeos. Altres diaris que també participen en estructures més 

grans (premsa+ràdio, premsa+televisió, etc.) no presenten cap tipus de contingut 

provinent dels altres mitjans. També en el cas de produccions "extraordinàries" o 

"especials", no vinculades a la lògica del "dia a dia" i per tant amb més temps a 

disposició dels productors, no aprofiten les possibilitats del suport digital. En 

l’anàlisi dels mitjans en línia no hem trobat cap infografia interactiva.  
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Altres aspectes més bàsics dels mitjans en línia, com per exemple la 

possibilitat d’incloure una versió per imprimir els articles en format text o PDF, o la 

incorporació de dispositius avançats de recerca de la informació, tampoc estan 

coberts en les publicacions analitzades. Normalment, el format PDF s’utilitza només 

per presentar la portada del diari imprès o la d’algun suplement. Pocs diaris 

permeten la recerca de les edicions anteriors, i els dispositius de recerca són 

limitats; per exemple a partir de una sola variable: paraula o data. Altres serveis 

per al lectors, com la possibilitat d’enviar l’article per correu electrònic, tampoc 

s’han aprofitat. 

 

6.4. Interacció amb els lectors 

La xarxa, un formidable instrument per a la construcció o l’enfortiment de relacions 

socials, és sobretot interacció. La primera generació de mitjans en línia va 

reproduir la lògica dels mitjans tradicionals: transmissió d’informació des d’un 

emissor a un receptor utilitzant un canal. Però la xarxa ha superat el model de la 

difusió per proposar noves formes peer to peer de circulació de la informació. Els 

primers fòrums i comunitats virtuals dels anys 90 han evolucionat cap a formes 

més i més participatives com els blocs o els sistemes per compartir continguts 

(Youtube.com, Flickr.com, etc.). Els principals mitjans en línia nacionals i 

internacionals han incorporat aquest tipus d’entorns col·laboratius dins el clàssic 

diari digital. 

La situació de les edicions en línia dels mitjans comarcals, també en aquest 

sector, està caracteritzada pel retard. Només un dels diaris estudiats organitza 

enquestes entre els lectors, i un petit grup de diaris han habilitat espais de 

discussió (fòrum o sol·licitud d’opinions als lectors). Normalment aquests espais 

estan buits: dos o tres comentaris poden estar penjats durant mesos sense cap 

actualització de la discussió. Cap sistema col·laboratiu —com els blocs o els xats—

va ser identificat en el moment de la recerca. El mateix es pot dir pel que fa a la 

presència de sistemes de difusió de la informació per a telèfons o dispositius 

mòbils. 
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7. CONCLUSIONS  

Exposem a continuació les principals conclusions que es poden inferir de les 

entrevistes realitzades als diferents mitjans de la mostra i de l’anàlisi de les 

edicions en línia. 

Pel que fa a les hipòtesis que encapçalaven aquesta recerca, podem 

confirmar la primera: la premsa local i comarcal catalana —com la majoria de 

publicacions d’àmbit estatal— no ha creat redaccions específiques per als seus 

productes d'internet. La gestió de la versió en línia està en les mans dels mateixos 

redactors que fan la versió impresa. La desconfiança cap a l’entorn web, per la 

manca d’expectativa de negoci, provoca la inexistència de periodistes o redaccions 

digitals als diaris de la mostra. 

La segona hipòtesi –l’aparició d’internet ha afavorit canvis en les rutines 

productives dels periodistes locals i comarcals– obre una discussió interessant 

sobre la influència real de les noves tecnologies en les redaccions. Podem dir que, 

més enllà dels discursos sobre la "revolució digital" i de les declaracions d'alguns 

responsables dels mitjans (“es continua fent allò que es feia”, “es treballa com 

sempre”), s’han produït algunes petites però progressives transformacions en les 

rutines productives. La suma de tots aquests canvis en el procés de producció i 

distribució de les informacions evidencien, si no una revolució, almenys una 

constant evolució en el treball dels periodistes. En aquest context, els entrevistats 

reconeixen que les tecnologies digitals han facilitat i agilitzat una gran part de les 

tasques que realitzen. 

La tercera hipòtesi feia referència a les versions digitals dels mitjans locals i 

comarcals. Hem pogut confirmar que aquestes edicions en línia són un facsímil del 

diari en paper, amb poc més que un conjunt de serveis extres per als lectors 

(hemeroteca, dossier, etc.). Les funcions de les edicions en línia són promoure la 

venda de la publicació impresa o simplement satisfer el requeriment de tenir un 

espai en la xarxa. El retard en aquest sector és evident i planteja la necessitat de 

redissenyar les estratègies empresarials i comunicacionals de la premsa local i 

comarcal pel que fa a internet. 

Un cop revisades les hipòtesis de partida s’analitzen a continuació amb més 

profunditat alguns dels elements que la investigació ha posat de relleu. 

Els mitjans de comunicació locals i comarcals comparteixen bona part de 

l’imaginari i els tòpics discursius sobre els avantatges, el canvi o l’impacte que les 

tecnologies digitals han tingut sobre el periodisme en concret, i sobre el món de la 

comunicació en general. De fet són habituals designacions com “revolució”, “canvi 

radical” o “passada” en referir-s’hi. 

Els entrevistats consideren que eines com internet o el correu electrònic han 
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facilitat molt la feina de recerca de certs temes i el contacte amb col·laboradors i 

lectors. Són habituals denominacions com ara “facilitar” o “agilitzar” la feina. Però 

posen, alhora, en quarantena bona part de la informació penjada a la xarxa. El 

gran canvi, però, consideren que ha estat la fotografia digital i la implementació de 

les eines de fotocomposició del diari.   

Per a bona part dels entrevistats el gran salt qualitatiu es va donar els anys 

80 amb la informatització de les redaccions. Després, i pel que fa a la manera de 

fer periodisme local i comarcal, afirmen que en essència es treballa com sempre. I, 

finalment, són també bastant crítics amb bona part dels vaticinis que alguns gurus 

fan sobre els canvis de rol del periodista, amb la hipotètica tendència cap al 

periodista multimèdia o fins i tot cap a la possibilitat de desenvolupament de 

l’anomenat periodisme ciutadà. No obstant aquesta visió, els entrevistats 

reconeixen que el periodista està assumint més tasques (fotografia, arxiu de les 

informacions, etc.).  

Aquesta visió crítica està molt lligada amb la manca d’expectativa del negoci 

de les seves edicions en línia: poc desenvolupades, dependents de l’edició impresa 

i més aviat estancades. Els entrevistats consideren com un llast que genera una 

competència directa amb el diari imprès. 

La desconfiança cap a l’entorn web provoca de retruc la inexistència de 

periodisme digital o redaccions digitals als diaris de la mostra. L’altre efecte és el 

d’haver motivat un canvi en l’estratègia de desenvolupament econòmic que en 

aquests moments s’orienta més cap a la Televisió Digital Terrestre. 

Pel que fa als grups locals i comarcals de comunicació, l’estratègia de 

creixement passa per la via tradicional: el diari com a base o pal de paller del grup 

i després l’expansió o adquisició d’un mitjà audiovisual (ràdio o televisió, o tots 

dos). Internet, doncs, no esdevé, com fins fa menys d’una dècada s’augurava, el 

relleu natural de la premsa escrita, com a mínim en l’àmbit local i comarcal. 

Pel que fa a les versions en línia, la recerca, com hem indicat, va ser 

realitzada a partir d’una mostra de mitjans impresos de difusió local i comarcal 

construïda sobre criteris geogràfics, quantitat de lectors, etc. En algunes 

comarques existeixen publicacions en línia i portals molt avançats en els aspectes 

que hem considerat en el capítol anterior. En qualsevol cas, aquestes publicacions 

són clarament una excepció en el panorama català. La majoria de les publicacions 

s’enquadren en el perfil mitjà identificat en aquesta recerca: poca actualització dels 

continguts, baixa multimedialitat i poques experiències d’interacció amb els lectors.  

Els diaris en línia analitzats no fan actualitzacions i es limiten a "penjar" els 

continguts de les versions impreses una o dues vegades a la setmana (depèn del 

ritme de publicació del mitjà imprès). Una forma de mantenir actualitzades les 



 51 

pàgines adoptada per alguns mitjans és utilitzar el servei de l’Agència Catalana de 

Notícies (ACN), Europ Press o Vilaweb. En qualsevol cas, es tracta d’informacions 

produïdes per altres empreses que reflecteixen de manera limitada els 

esdeveniments locals o comarcals. Com ja hem dit, en aquestes publicacions la 

multimedialitat és inexistent: el text escrit més algunes fotografies és el model 

bàsic de las publicacions analitzades. Els webs de les publicacions locals i 

comarcals es limiten a difondre el mateix material de les edicions impreses. El 

mateix podem dir de la interacció amb els lectors: sistemes com els blocs o les 

noves formes d’intercanvi d’informació peer to peer no són utilitzats pels mitjans 

analitzats. En poques paraules: els webs de la premsa local i comarcal encara 

estan en els anys 90, quan la xarxa era encara un entorn nou i desconegut (i els 

productes en línia buscaven la seva pròpia gramàtica i estètica informatives). 

Podem dir que la majoria dels diaris comarcals o locals es troben entre la 

primera i la segona fase de la taxonomia de López, Gago i Pereira (2003): mitjans 

que es limiten a "penjar" continguts de l’edició analògica més alguns serveis 

relacionats. Segons la classificació de Cabrera (2004), els mitjans comarcals i locals 

catalans es troben encara en la primera fase (facsímil) amb algun cas més proper al 

model adaptat. Els diaris a la web presenten una forta dependència de l’edició 

impresa com a font de generació de notícies i tenen una poca vocació 

d’actualització constant o de generació de recursos exclusius per a l’edició en línia.  

Quina és la funció de les actuals edicions en línia de la premsa local i 

comarcal? Possiblement dues: promoure la venda de la publicació impresa (potser 

en el cas d’un diari que solament presenta el títol de l’article i, per la resta, convida 

a visitar el quiosc) o simplement omplir amb la necessitat de “tenir un espai a la 

xarxa”. Res més. Aquest model, evidentment, no té futur. Les empreses que hi ha 

darrere d'aquestes publicacions haurien de preguntar-se quina és la seva “missió”: 

imprimir paper o fer gestió de la informació? Si la resposta és la segona, doncs el 

camí és molt clar: més actualització, més multimedialitat, més interacció amb els 

lectors i més atenció als nous canals d’informació com els telèfons mòbils. 
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ANNEX I 

QÜESTIONARI 

 

A continuació s’exposa el qüestionari-guia que es va elaborar per al plantejament 

de les entrevistes de la investigació: 

• El projecte (objectius) 

• La informació que ens proporcionarà serà tractada confidencialment i de 

forma global.  

• Competències i perfils dels nou professionals de la informació 

• Noves rutines productives 

• Evolució  (com es treballava abans/ara) 

• Què entén per noves tecnologies? 

• La seva empresa ha patit canvis tecnològics? De quin tipus? 

• Quines repercussions han tingut aquests canvis tecnològics en la seva 

empresa? Com valoraria la presència de tecnologia a la seva empresa? 

(Suggerir) 

� A nivell econòmic (productivitat, rapidesa, etc.) 

� A nivell d’eines de treball (software) 

� A nivell de cultura organitzacional 

� A nivell competitiu 

� A nivell de les exigències de formació del professional (reciclatge dels 

professionals amb més antiguitat, etc.). 

� Com s’organitza la redacció? Quin tipus de relacions s’estableixen entre 

les diferents seccions i redaccions? Quantitat de treballadors en 

cadascuna.  

• Canvis tecnològics pel que fa a rutines productives/organització de la 

producció.  

� Com està organitzada la producció comunicativa dins la seva empresa? 

PRESENTACIÓ 

Explicar a l’entrevistat:  

 

EXPLICAR OBJECTIUS DE L’ENTREVISTA: 

Analitzar els canvis produïts en els mitjans de comunicació arran de la introducció 

de les noves tecnologies i definir: 

  

ENTREVISTA: 
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� Descripció d'una jornada laboral. 

� Producció, realització i verificació de noticies (creació propia?), 

intercanvis amb altres redaccions, fotografies, etc. 

� Com era la seva rutina abans de la introducció de les TIC i després? 

 

• Modificació del perfil del periodista: 

� Quin és el perfil de periodista a la seva redacció? 

� Quines són les seves competències i funcions? 

� Polivalència? Positiva o negativa? 

� Canvis en la situació salarial a partir de les noves funcions? 

� Desaparició de llocs de treball tradicionals. Quins? 

� Competències d’altres professionals del mitjà? 

� Formació del periodista: Es veu la necessitat de cursos de formació o 

reciclatge tant a nivell de redacció com de direcció? Per què? Com? 

Quines mancances s’hi detecten? 

 

• Nous perfils professionals 

� Quins són els nous perfils professionals que hi ha en aquests moments a 

la seva redacció?  

� Quins són els perfils tradicionals que han desaparegut amb la introducció 

de les tecnologies digitals en les redaccions?  

 

FITXA DE L’EMPRESA: 

• Data creació: 

o edició paper: .............. 

o edició on-line: .............. 

• Redacció paper autònoma redacció on-line: SÍ / NO 

• Seu/s: 

o Sol seu central SÍ / NO 

o Si NO: Quantes delegacions? ............. 

• Es un grup multimèdia (2 o més mitjans)? SÍ / NO 

o Si SÍ, des de quan? 

• Propietat: 

o Pública 

o Privada 

o Mixta 

• Plantilla  
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o quantitat aproximada de treballadors abans de la introducció de les 

TIC: .......... 

o quantitat aproximada de treballadors després de la introducció de les 

TIC: .......... 

o Si més no indicar la tendència: més treballadors SÍ / NO 
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ANNEX II 

ESTUDI COMPARATIU 

 

Referències: 

• Actualització: incorporació d’informacions a un ritme superior al de la 

publicació impresa. 

• Parcial: Situacions intermèdies. Per exemple “Actualització parcial”: el web 

incorpora informacions d’última hora d’una agència de notícies (informacions no 

pròpies), etc. 
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EL PUNT 

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització  x  

Fotografies  x  

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs     x 

Accés edicions anteriors    

Notes generals    

Lloc web aparentment molt sofisticat a la primera anàlisi (per 

exemple ofereix un bloc i un sistema de sindicació de 

continguts RSS) però presenta algunes limitacions: els articles 

no inclouen la informació relativa a la data/hora de publicació i 

l’arquitectura de la informació no està adaptada al mitjà en 

línia (es limita a reproduir l’estructura de les edicions 

   



 64 

impreses) i els continguts són únicament escrits (no hem 

identificat cap contingut multimèdia o audiovisual).  
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DIARI SEGRE 

http://www.diarisegre.com/ 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització x   

Fotografies  x  

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper x   

Dispositiu “e-mail” per a articles x   
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Versió per imprimir    

Presència fòòrums / xats / enquestes  x  

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors  x  

Notes generals    

Web bàsic construït a partir d’informacions de l’Agència 

Catalana de Notícies, la versió en PDF del producte imprès i 

algunes contribucions dels lectors (secció “Opinió”). 
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EL 9 NOU 

http://www.el9nou.com 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització  x  

Fotografies x   

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes  x  

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors x   

Notes generals    

Web bàsic construït a partir d’informacions de l’Agència    
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Catalana de Notícies i una síntesis de les peces provinents de 

la publicació impresa. 
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DIARI DE TARRAGONA 

http://www.diaridetarragona.com 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x  

Fotografies   x 

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper x   

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs    x  

Sistema de recerca en edicions anteriors x   

Notes generals    

Web aparentment molt sofisticat a la primera anàlisi (per 

exemple ofereix un bloc i un sistema de sindicació de 

continguts RSS) però presenta algunes limitacions: els articles 

no inclouen la informació relativa a la data/hora de publicació i 

l’arquitectura de la informació no és coherent (confusió entre 

categories territorials –Tarragona, Reus, Costa, etc.– i 

temàtiques –Esports, Economia–) i els continguts són solament 

escrits (no hem identificat cap contingut multimèdia o 

audiovisual).  
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DIARI DE GIRONA 

http://www.diaridegirona.es 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x 

Fotografies x   

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper x   

Dispositiu “e-mail” per a articles    

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes  x  

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors   x 

Notes generals    

Web molt complet respecte a la mitjana de la premsa local i 

comarcal, però limitada si la comparem amb els grans diaris en 

línia de Catalunya o Espanya. Presenta petits problemes 

d’usabilitat (per exemple la confusió entre el color dels títols de 

les notícies i els enllaços del menú a dreta). 
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REGIÓ 7 

http://www.regio7.com 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x 

Fotografies x (1)   

Infografies   (2) 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper x   

Dispositiu “e-mail” per a articles   (2) 

Versió per a imprimir x   

Presència fòrums / xats / enquestes  x  

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors x   

Notes generals    

Web molt limitat, presenta un grup de notícies que el lector ha 

de pagar i descarregar en format PDF. En aquest sentit aquest 

web, més que informatiu sembla un dispositiu per a la venda 

de documents PDF. En altres paraules, ofereix un servei al 

subscriptor de la publicació impresa. 

   

(1) Només imatge de la portada 

(2) No tenim dades (a pagament) 
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EL DIARI DE VILANOVA 

http://www.diaridevilanova.com 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x 

Fotografies   x 

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper x   

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes  x  

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors  x  

Notes generals    

Amb un estil de “portal”, aquest web presenta informació local    



 76 

(farmàcies de guàrdia, cartelleres de cinema, etc.) i alguna 

experiència d’interacció amb el públic, però la informació 

periodística és mínima (només inclou alguns articles d'una 

publicació impresa de 96 pàgines). Els dispositius de recerca 

són bàsics i insuficients. 
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LA MAÑANA (LLEIDA) 

http://www.lamanyana.es 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x 

Fotografies  x  
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Infografies   x 

Continguts multimèdia x   

PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors   x 

Notes generals    

Aquest web reprodueix els continguts de la publicació impresa. 

L’únic element diferenciador és la inclusió de vídeos.  
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EL 3DE VUIT 

http://www.el3devuit.com 

Si Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització   x 

Fotografies x   

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors   x 

Notes generals    

Web molt limitat. No inclou informació (dates/hora) dels 

articles, que és reprodueixen sense cap tipus de “traducció” al 

format en línia. Els continguts són únicament escrits (no hem 

identificat cap contingut multimèdia o audiovisual). 
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 82 

La Veu de l’Anoia 

www.veuanoia.com 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació x   

Actualització  x  

Fotografies x   

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 

PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles x   

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs   x   

Sistema de recerca en edicions anteriors x   

Notes generals    

Web molt sofisticat que proposa notícies en format bloc, 

possibilitat de fer comentaris, actualització de l’Agència 

Catalana de Notícies (ACN) i informacions pròpies, servei de 

subscripció, fòrum, enquestes, etc. No inclou cap dispositiu de 

recerca o d’accés a les edicions anteriors.  
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Hora Nova 

http://www.horanova.es 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació  x  

Actualització   x 

Fotografies  x  

Infografies   x 

Continguts multimèdia   x 
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PDF de la versió paper   x 

Dispositiu “e-mail” per a articles   x 

Versió per imprimir   x 

Presència fòrums / xats / enquestes   x 

Presència blocs     x 

Sistema de recerca en edicions anteriors   x 

Notes generals    

Web molt bàsic (en procés de creixement) que incorpora de 

manera progressiva nous continguts i seccions de la publicació 

impresa. Els articles no inclouen la informació relativa a la 

data/hora de publicació i els continguts són pràcticament 

escrits. 
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DIARI DE SABADELL 

http://www.diarisabadell.com/ 

Sí Parcial No 

Versió en línia de la publicació   x 
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DIARI DE TERRASSA Sí Parcial No 

Sense presència a la xarxa    

 


