
1 
 

                                                                    
 
 

III PREMI DE RECERCA  
ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA COMARCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONVERGÈNCIA COMUNICATIVA A LA PREMSA 
 LOCAL I COMARCAL: 

NOVES PERSPECTIVES PER A LA INFORMACIÓ 
 

 
 
 
 
 

Coordinadors de la recerca 
Pere Masip (Universitat Ramon Llull) 

Josep Lluís Micó (Universitat Ramon Llull) 
 

Equip investigador 
Pere Masip (Universitat Ramon Llull) 

Josep Lluís Micó (Universitat Ramon Llull) 
David Domingo (Universitat Rovira i Virgili) 
Sònia González Molina (Universitat de Vic) 
Anna Nogué (Agència Catalana de Notícies) 

Carles Ruiz (Universitat Ramon Llull) 
 
 
 

Barcelona, Maig 2009 
 
 

                                                       



2 
 

 

Sumari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agraïments 

1. Presentació         5 
2. Introducció. Objectius i metodologia     7 
3. La convergència periodística: definició i marc conceptual            17 
4. La convergència a la premsa local i comarcal:  

aproximació quantitativa                 43  
5. La convergència a la premsa local i comarcal: estudis de casos            57 
6. Conclusions                 115  
7. Bibliografia                  123 

           
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AGRAÏMENTS 

 

Els autors del present treball agraeixen a l’Associació Catalana de la Premsa 

Comarcal i l’Agència Catalana de Notícies el suport i la confiança dipositada a 

través de la concessió del III Premi de recerca. Cal fer un esment especial al 

president de l’ACPC, Sr. Estanis Alcover, i a Sita Vilaró per la seva predisposició i 

plena col·laboració durant tot el procés de recerca.  

Un treball de les característiques d’aquest no hauria estat possible sense la 

cooperació i complicitat de les persones que van respondre les enquestes. A tots 

ells, sincerament, gràcies. Necessàriament, també cal fer menció als 19 periodistes 

que van obrir-nos les portes de les respectives empreses i van acceptar mantenir 

àmplies converses amb els membres de l’equip investigador, que constitueixen una 

part essencial de la recerca que el lector té entre les mans.  



4 
 

Finalment, però no per això menys rellevant, es imprescindible agrair la 

col·laboració de Núria Araüna, becària de la Universitat Rovira i Virgili, 

responsable de la transcripció de bona part de les converses mantingudes. 



5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PRESENTACIÓ 
 

La convergència s’ha convertit en un fenomen clau en el món del periodisme 

actual. I molt probablement la seva rellevància encara augmentarà en el futur. Les 

principals fires i trobades professionals, i els congressos i simpòsiums més 

prestigiosos del planeta se n’estan ocupant des de fa anys. Els responsables dels 

grups empresarials més potents hi dediquen abundants esforços. Volen saber 

quines transformacions cal impulsar en aquest aspecte per millorar el seu 

producte i incrementar els seus beneficis, una actitud que encara cobra major 

justificació en el context de crisi del present. Però, quina és la situació de la premsa 

comarcal i local de Catalunya pel que fa a la convergència? També existeix aquesta 

preocupació entre els editors dels mitjans de proximitat del país? 

En efecte, després de la digitalizació de les companyies periodístiques, les 

redaccions d’alguns capçaleres i plataformes audiovisuals del territori s’estan 

acostant i treballant conjuntament; la majoria dels antics redactors cada cop 

acumulen més competències (fotografia, maquetació, etc.) i generen continguts per 
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varis suports (premsa, ràdio, televisió, internet), etc. O sigui, s’hi observen 

comportaments i maniobres que entren plenament dins d’allò que es coneix com 

convergència. Amb tot, encara hi corren múltiples malentesos, els quals generen 

desconfiança entre professionals i gestors. Per resoldre totes aquestes qüestions i 

calibrar exactament quin és el grau d’introducció i l’abast concret d’aquest canvi, 

un grup d’investigadors de diverses universitats catalanes i periodistes en actiu 

vinculats al periodisme de proximitat va presentar la seva candidatura al III Premi 

de Recerca de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El projecte, 

coordinat pel Digilab. Laboratori de Comunicació Digital de la Facultat de 

Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, va obtenir el guardó el 10 

de maig de 2008 i llavors es va iniciar una recerca que culmina amb la publicació 

d’aquest llibre. 

Durant un any, els autors d’aquest estudi han combinat mètodes quantitatius 

(enquestes entre els membres de l’ACPC) i qualitatius (19 entrevistes amb 

redactors, caps de redacció, directors, editors, gerents…) per aprofundir en una 

qüestió de vital importància per assegurar la supervivència de molts mitjans 

comarcals i locals. Amb uns objectius clars i unes exigències de rigor i precisió 

màximes, l’equip de recerca ha intentat copsar la realitat del país tenint en compte 

l’equilibri territorial, les dimensions dels diferents diaris i revistes implicats, la 

seva composició i estructura, la seva antiguitat, les seves perspectives de futur, etc. 

El resultat és aquesta obra, la primera anàlisi específica sobre la convergència als 

mitjans de proximitat catalans. Considerant els resultats als quals s’ha arribat, 

però, és previsible que no en sigui l’última. 
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2. INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS I METODOLOGIA 
 
 

Les transformacions en l’àmbit de la comunicació sempre han estat constants però 

mai havien assolit el grau d’acceleració actual. Les successives innovacions 

tecnològiques han propiciat la irrupció de nous mitjans i llenguatges fins ara 

desconeguts, han redefinit els papers clàssics de periodistes i audiències, i han 

vinculat la comunicació amb d’altres esferes complementàries com l’empresa o la 

política. En aquest aspecte, Catalunya ha estat un dels països pioners. L’aparició 

dels ciberdiaris, la irrupció de la Televisió Digital Terrestre (TDT), la mutació dels 

clàssics perfils professionals i la convergència mediàtica digital són bons exemples 

de l’evolució anteriorment esmentada. I és precisament en últim aquest camp on 

volem aturar la present investigació: en el de la convergència comunicativa, això 

és, en la progressiva dissolució dels límits establerts entre els mitjans tradicionals.  

 

La recerca centrada en els aspectes abans enumerats és abundant i variada. 

Tanmateix, tots aquests treballs han tendit a la fragmentació. El seu principal 

defecte ha estat el fet de desenvolupar aïlladament els diferents elements que 
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conformen un procés molt més ampli i complex que ha passat de promesa eterna a 

realitat tangible. Per tant, encara no disposem d’investigacions profundes i 

rigoroses que analitzin la convergència a Catalunya. Molt probablement, perquè es 

tracta d’un fenomen que tot just ara ha començat a manifestar-se. Amb tot, ja es 

possible citar diversos exemples sobre la seva aplicació. Així, les experiències 

endegades per dos dels principals grups mediàtics del país, tant en l’àmbit públic 

(Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA) com privat (Grupo Godó), 

certifiquen que aquesta tendència marcarà el sector de la comunicació en els 

propers anys.  

 

No obstant això, seria erroni sostenir que la convergència és un fenomen que 

únicament afecta les empreses periodístiques de grans dimensions. Al contrari. 

Precisament les de menor mida són aquelles que poden obtenir-ne més rendiment. 

De fet, en molts casos, ja es possible rastrejar-hi alguna de les diverses formes en 

què es manifesta. No s’ha de caure, però, en la temptació de creure que la 

convergència, en qualsevol de les variants en què es manifesta, és la solució dels 

problemes que viu la premsa. A diferència del que es podria pensar, en ocasions 

fins i tot pot ser contraproduent.  

 

2.1. Objectius 

 

En el marc d’aquest nou context comunicatiu que s’acaba de descriure, l’objectiu 

genèric d’aquest treball és identificar els principals processos de convergència 

que es donen en la premsa local i comarcal i apuntar-hi tendències. 

 

Aquest objectiu general es desglossa en els següents, més específics:   

 

1. Identificar els casos de convergència comunicativa a la premsa local i 

comarcal catalana. 

2. Estudiar la incidència dels processos de convergència en la gestió 

empresarial. 

3. Descriure els graus de convergència que han desenvolupat fins el moment 

els mitjans locals catalans quant a la producció integrada.  
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4. Estudiar el comportament de l’audiència davant les possibilitats de la 

convergència comunicativa. 

5. Descriure la incidència de la convergència en la tasca periodística 

6. Analitzar el grau de desenvolupament de la figura del periodista polivalent 

7. Identificar els principals avantatges de la convergència en qualsevol de les 

seves formes 

8. Conèixer els inconvenients que s’associen a la implantació de processos 

convergents a les empreses periodístiques.  

 

2.1 Metodologia 

 

Com es veurà al llarg d’aquest treball, la realitat de la convergència és tan 

complexa que exigeix una aproximació polièdrica. Per a autors com Dailey, Demo i 

Spillman (2005) aquest tret és un dels principals obstacles a l’hora de consensuar 

una única definició sobre aquest fenomen. Els mateixos autors adverteixen de la 

falta d’un instrument que quantifiqui els esforços dels mitjans en relació a 

l’anterior procés. Dos motius que, d’acord amb la seva opinió, dificulten l’existència 

d’una investigació de qualitat, capaç de proporcionar als professionals del 

periodisme la màxima informació possible per adoptar les decisions més 

adequades (Cabrera... et al., 2007).   

 

A diferència del que va succeir amb la irrupció d’altres tecnologies a l’ecosistema 

mediàtic, l’estudi de la convergència s’ha realitzat des de postures relativament 

pragmàtiques i moderades. Per exemple, ha sabut allunyar-se dels discursos 

enlluernadors (i enlluernats) que van caracteritzar les investigacions sobre 

l’arribada d’internet a les redaccions per plantejar les tensions que el procés 

genera en els mitjans des del punt de vista de la qualitat de les peces o les 

habilitats dels periodistes, entre d’altres. Tot i això, no falten el discursos 

optimistes i eufòrics que dipositen en aquest fenomen totes les esperances per 

salvar la premsa de la crisi actual.  

 

La complexitat que caracteritza la convergència ha influït decisivament en les 

metodologies emprades per abordar la seva anàlisi, que han oscil·lat entre 
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l’empirisme dels primers treballs i propostes més recents on s’integren tècniques 

de diversa naturalesa. La literatura que se n’ocupa, especialment la que es 

produeix als Estats Units, ha triat majoritàriament l’abordatge qualitatiu. Aquest ha 

estat el cas d’un nombre notable de recerques que han combinat l’observació de 

camp (Singer, 2004; García Avilés i Carvajal, 2008) amb entrevistes en profunditat. 

Només així es podien detectar opinions, intencions o sentiments dels implicats, 

una informació difícilment apreciable si la recerca es limitava només a la primera 

de les tècniques mencionades (Sádaba... et al., 2008) o bé emprava exclusivament 

aquelles més quantitatives.  

 

És per aquest motiu que, un cop definits els objectius de la investigació, es va optar 

per una aproximació a l’estudi de la convergència en la premsa local i comarcal del 

país que combinés els mètodes qualitatius amb els quantitatius. Més concretament, 

per l’entrevista en profunditat i l’enquesta. En aquesta decisió va influir la 

convicció de què l’ús de paràmetres exclusivament quantitatius presenta 

limitacions quant a la capacitat d’explicar en profunditat la realitat d’aquest 

fenomen (Masip, 2005; Cabrera... et al., 2007; Sádaba... et al., 2008). De fet, bona 

part de l’equip d’investigació que forma part d’aquesta recerca ja havia optat per 

fórmules similars en treballs precedents amb resultats satisfactoris (Micó, 2003; 

Masip, 2005; Domingo, 2006, González, 2007).  

 

2.1.1. Aproximació qualitativa 

Com s’acaba d’explicar, la tècnica qualitativa seleccionada per a aquesta recerca és 

l’entrevista en profunditat. No hi ha unanimitat a l’hora d’establir el nombre 

d’entrevistes que cal realitzar per afrontar investigacions com la que aquí es 

presenta. Dependrà dels objectius del treball, la grandària de les redaccions 

implicades, l’àmbit geogràfic de les audiències o les característiques dels mitjans 

implicats. Jane Singer (2004), per exemple, va mantenir 120 entrevistes per a la 

seva investigació sobre convergència als Estats Units. Tanmateix, la dimensió de la 

mostra usada per la professora nord-americana és excepcional. És molt més 

habitual trobar aproximacions que oscil·len entre la desena i la quinzena 

d’entrevistes, com ho demostren les propostes de García Avilés (2007), Dupagne i 

Garrison (2006) o Quinn (2006), entre d’altres autors.  
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En aquest cas, es van realitzar 19 entrevistes en profunditat a membres dels vuit 

grups de comunicació que més endavant es detallen. Com en investigacions 

precedents (Klinenberg, 2005; Boczkowski i Ferri, 2005; Boczkowsly, 2004; Erdal, 

2009; Masip, Micó i Domingo, 2009), es va optar per centrar l’anàlisi en aquestes 

unitats empresarials, i no en algun dels seus mitjans (particularment els escrits) 

perquè la convergència és un fenomen que està estretament vinculat a la 

progressiva multimedialització dels grups.  

 

La selecció dels grups es va realitzar atenent als criteris següents:  

 

- Diversitat geogràfica: S’ha intentat que les quatre demarcacions catalanes 

estiguin representades en la investigació. 

- Diversitat mediàtica: S’ha procurat que els grups tinguessin estructures de 

característiques diferents amb una àmplia representació de mitjans i diferents 

nivells de desenvolupament. Des de grups formats únicament per una 

publicació impresa i una digital (Revista Cambrils, Cambrils) fins a grups amb 

un nivell major de diversificació de mitjans: premsa escrita, internet, ràdio, 

televisió...(Grup Segre, La Veu de l’Ebre).  

- Diversitat de periodicitat i tiratges: S’ha mirat, també, que els mitjans 

seleccionats per a l’estudi representessin, en la mesura del possible, la 

diversitat de periodicitats i de tiratges de les publicacions que formen part de 

l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC). 

 

Tot i que la majoria dels mitjans inclosos en la recerca pertanyen a l’ACPC, es va 

ampliar l’anàlisi a mitjans aliens a aquesta associació però que presentaven 

realitats i experiències interessants al voltant de la convergència en virtut de la 

seva originalitat, novetat o incidència en l’audiència. En aquest sentit, es va optar 

per incloure dos grups amb plantejaments empresarials divergents: una 

corporació pública de caràcter eminentment audiovisual i un grup de premsa 

gratuïta. En aquest darrer cas, es va considerar que podria aportar informació 

rellevant en un moment com l’actual on bona part dels grups analitzats tenen 

interessos en la TDT. 
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Finalment els mitjans seleccionats van ser els següents: 

TAULA 1. RESUM DELS MITJANS ANALITZATS 

Grup Territori Periodicitat Tirada1 Mitjans 
involucrats 

Grup Segre Ponent Diari 25.084 Premsa, web, 
televisió,ràdio,e
-paper 

El Punt – Girona Girona Diari 21.500 Premsa, web 
El 9 Nou – Vic Cat.central Bisetmanari 11.500 Premsa, web, 

televisió 
Regió 7  Cat central Diari 9.908 Premsa, web, 

televisió 
La Veu de l’Ebre Terres de l’Ebre Setmanari 6.500 Premsa, web, 

televisió, ràdio 
Revista Cambrils Camp de 

Tarragona 
Mensual 1.800 Premsa, web 

Capgròs Maresme Setmanari 30.000 Premsa, web 
OAMCIC Àrea 

metropolitana 
- - Web, ràdio, 

televisió 
Font: elaboració pròpia 

La distribució geogràfica dels mitjans analitzats es mostra al gràfic següent: 

 

GRÀFIC 1. RESUM DELS MITJANS ANALITZATS. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA 

 

                                                 
1
 Tirada obtinguda de la información proporcionada al web de l’ACPC: 

http://www.premsacomarcal.cat 
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Un cop es va elaborar la mostra de mitjans, el següent pas va ser seleccionar les 

persones a entrevistar en cada grup de comunicació. Amb l’objectiu de disposar de 

punts de vista variats sobre el tema, es van elaborar dues categories d’entrevistats:  

 

- Principals responsables dels grups o, en el seu defecte, els de les capçaleres de 

referència 

- Periodistes involucrats en el procés de convergència 

 

D’aquesta manera, la investigació determina les repercussions de la convergència 

en les redaccions locals i comarcals en funció de les responsabilitats, categories 

laborals o llocs de treball dels entrevistats. La relació d’entrevistats es pot observar 

a la taula 2.  

TAULA 2. ENTREVISTATS 

Nom de l’entrevistat Grup / Mitjà Càrrec 

Alcover, Estanis ACPC President 

Arasa, Josep Maria La Veu de l’Ebre Conseller delegat 

Batlle, Eduard El Punt Redactor 

Berbís, Sílvia La Veu de l’Ebre Directora 

Cal, Juan Grup Segre Director executiu 

Castro, Mar Cugat.cat Redactora 

Comajoan, Josep El 9 Nou Director adjunt / Redactor 
9nou.cat 

Diaz, Carles Segre.com Responsable 

Fargas, Anna Revista Cambrils Redactora 

Gispert, Emili El Punt Director 

Lablanca, Mónica OAMCIC / Cugat.cat Coordinadora gral. en funcions 
/ Directora 

Molet, Jordi El 9 Nou Director general 

Morros, Jordi Televisió de Manresa Director 

Noguera, Fèlix Regió 7 Gerent 

Ros, Mateu Capgròs Editor / Gerent 

Rovira, Lluís Revista Cambrils Director 

Ruiz, Berta Revista Cambrils Redactora 

Tena, Clara La Veu de l’Ebre Redactora / Locutora 

Vives, Judith Capgròs Directora 
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2.1.2. Aproximació quantitativa 

Si bé l’aproximació metodològica més habitual per analitzar la convergència 

comunicativa ha estat la qualitativa, les tècniques de naturalesa quantitativa també 

s’hi han emprat. Especialment, en aquells abordatges que analitzaven l’anterior 

objecte d’estudi des d’una perspectiva més empírica o, si més no, descriptiva, típics 

dels primers treballs que estudiaven aquest procés. En el cas de la present recerca, 

l’objectiu d’identificar els casos i el grau de convergència que es donen a la premsa 

local i comarcal catalana feia imprescindible la incorporació d’aquesta última 

perspectiva en el disseny de la investigació. Per aquest motiu, es va recórrer a 

l’enquesta.  

 

Aquesta tècnica permet que l’investigador s’aproximi a un fenomen determinat des 

del context real en què aquest es produeix; per això, s’ha convertit en un dels 

mètodes més estesos en la recerca en comunicació. Wimmer i Dominick (1996) 

també ressalten que les enquestes permeten obtenir gran quantitat d’informació 

amb un cost raonable, de manera senzilla i sense necessitar grans infraestructures 

ni mobilitzar una gran quantitat de persones. Les enquestes, però, presenten 

algunes limitacions. Per exemple, tot i la seva capacitat a l’hora de relacionar dues 

variables, no són adequades per establir una relació de causa-efecte entre dos 

elements. Wimmer i Dominick (1996) hi afegeixen altres inconvenients: els 

participants sovint no són capaços de recordar informació relacionada amb la seva 

activitat, es pot produir l’anomenat biaix de prestigi o, evidentment, els subjectes 

enquestats poden mentir a l’hora de respondre-les. 

 

Per a aquesta investigació i gràcies a la col·laboració de l’ACPC, es va fer arribar als 

responsables dels 123 mitjans associats un qüestionari amb 19 preguntes, la 

majoria d’elles, tancades. S’articulaven al voltant de cinc blocs: “Producció 

periodística i convergència”, “Periodista polivalent”, “Distribució multiplataforma”, 

“Audiències actives” i “Altres”. El formulari era accessible a través d’internet, cosa 

que facilitava el posterior tractament dels resultats. Les enquestes es van distribuir 

el mes de novembre. Les respostes es van rebre durant el mateix mes i el de 

desembre. A més, a principis de gener, es va contactar amb alguns mitjans per 
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animar-los a respondre el formulari. Finalment, en aquest temps es van  recollir 56 

documents vàlids, això és, un percentatge de resposta del 45%. 
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3. CONVERGÈNCIA PERIODÍSTICA: DEFINICIÓ I 
MARC CONCEPTUAL2 
 

Si hi ha un fenomen que ha caracteritzat la indústria de la comunicació en els 

darrers anys, aquest ha estat el de la convergència. O el de la confluència, o la 

cooperació, o la coordinació, o la integració de redaccions, o les sinergies o el 

multimèdia, ja que aquest procés, endegat als Estats Units però amb un abast 

mundial en l'actualitat, ha estat batejat de múltiples maneres. 

 

Professionals i acadèmics han popularitzat aquest mot en els darrers anys. 

Tanmateix, es va començar a aplicar en l’àmbit de la comunicació fa gairebé tres 

dècades. Un terme tan polisèmic i dinàmic ha propiciat, doncs, múltiples 

aproximacions des de perspectives variades. Hi ha tantes maneres d’entendre el 

                                                 
2 Aquest capítol reprodueix parcialment l’article de Pere Masip i Josep Lluís Micó “El periodista 

polivalent en el marc de la convergència empresarial” publicat a Quaderns del CAC, núm. 31-32 

(2009), pp. 85-92 i la comunicació dels mateixos autors titulada “Modelos de convergencia 

empresarial en el sector de la información. Experiencias en los grupos multimedia catalanes” 

presentada al VI Congrés de la SOPCOM (Lisboa, 2009).  
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concepte com projectes en marxa (Silcock i Keith, 2006). Les definicions 

provinents del món professional, que tendeixen a centrar-se en aspectes concrets -

com la configuració de les redaccions i els processos de producció- tenen poc a 

veure amb les universitàries, generalment més àmplies. Els treballs recents de 

Salaverría, García Avilés i Masip proporcionen una detallada revisió de la literatura 

sobre convergència (Salaverría i García Avilés, 2008; Salaverría, García Avilés i 

Masip, 2008). Per a aquest article, assumim la delimitació conceptual que proposen 

aquests autors: 

 

Es un proceso multidimensional que, facilitado por la implantación 

generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito 

tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de 

comunicación, propiciando una integración de herramientas, espacios, 

métodos de trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 

periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples 

plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una. (García Avilés, 

Salaverría i Masip, 2008) 

 

La convergència ha centrat bona part de les últimes trobades professionals a escala 

internacional. Des de 2006, aquesta transformació és el tema principal de la reunió 

mundial d’editors. El lema de 2008, per exemple, era “Redaccions integrades: per 

què, com i quan”. En l'edició de l'any passat, el Newsroom Barometer revelava que 

el 86% dels editors enquestats (700 a tot el món) creu que les redaccions digitals i 

impreses es fusionaran a curt termini, que el 83% opina que els periodistes hauran 

de produir continguts per a qualsevol mitjà en breu, i que el 70% d'aquells que 

encara mantenen els seus índexs de circulació preveuen integrar redaccions en uns 

anys (Chainon, 2008).  

 

Els empresaris, doncs, veuen que aquesta és una garantia per sanejar els mitjans 

impresos. No obstant això, cal superar la visió de la convergència com una mesura 

desesperada per salvar la premsa. Grups amb televisions potents, com Media 

General (Florida), Group Tribune (Chicago) o Bello Corporations (Dallas), han 

impulsat els processos més destacats als Estats Units. A Europa, algunes de les 
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experiències més rellevants s'han aplicat en corporacions audiovisuals públiques: 

BBC a Gran Bretanya, SVT a Suècia, NRK a Noruega, DR a Dinamarca o YLE a 

Finlàndia. 

 

En bona mesura, la convergència és una reacció davant la situació convulsa que 

travessa la indústria des de fa més d’un decenni. L’audiència dels suports 

tradicionals, sobretot la premsa, cau. La circulació dels diaris als Estats Units 

disminueix cada any al voltant d’un 5%, i la xifra d’espectadors també es va 

reduint. El 2007, el nombre d’exemplars de periòdics espanyols venuts va ser de 

86 per cada mil habitants, 17 menys que el 2000 (La difusión..., 2008). En paral·lel, 

canvien els hàbits de consum informatiu. Internet ja supera els diaris com a font 

d’informació entre els nord-americans; pel que fa als menors de 30 anys, se situa 

en primera posició, empatat amb la televisió (Pew Research Center, 2008). Un 15% 

del trànsit que reben els llocs de notícies prové de Google (Andrews, 2007), un 

detall que subratlla l'escàs interès que tenen les capçaleres, és a dir, les marques, 

per a milers d'usuaris. Els públics s’atomitzen, s'assabenten de les novetats a 

través de dispositius mòbils i consumeixen més informació, però durant menys 

temps. Els ingressos per publicitat minven, alhora que s’incrementa la competència 

per mantenir-la. L'actual context de crisi situa en un delicat equilibri els comptes 

de resultats, especialment als mitjans digitals, els quals, amb poques excepcions, 

no són rendibles.  

 

3.1. Concentració i digitalització 

 

Per tot plegat, els empresaris de la comunicació han cregut que la convergència pot 

ajudar-los a reestructurar els sistemes i els productes, per ajustar-los a la demanda 

de l'audiència del segle XXI. Resulta impossible identificar un únic motiu que 

expliqui aquesta actitud, però el que sembla clar és que aquesta estratègia no 

s’hauria desencadenat si no es donessin les condicions pertinents. Unes condicions 

que s’articulen necessàriament a partir de dos eixos bàsics: la digitalització i les 

noves estructures empresarials, que serveixen per aixoplugar les diverses formes 

que pot adoptar la convergència.  
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La digitalizació és l’element sense el qual no es poden concebre els processos de 

convergència. Els grans canvis en l'àmbit de la producció informativa van 

començar amb la implantació de les redaccions informatitzades, que en el cas 

espanyol es va desenvolupar entre finals del decenni dels vuitanta i principi dels 

noranta. Des d'un punt de vista purament tecnològic, els professionals de la 

televisió, per exemple, ja havien viscut la introducció del vídeo en substitució del 

cinema, l’aparició del sistema Betacam, etc. En aquells anys, naixia una època de la 

informació marcada per la filosofia de l'Electronic News Gathering (ENG). 

 

Així, el periodisme electrònic permetia que una sola persona es responsabilitzés de 

tot el procés de gravació, com ja passava a la ràdio. En l'entorn audiovisual, la nova 

tecnologia facilitava un enregistrament molt més ràpid, fluid i immediat. A més, 

amb els equips compactes d’edició, el reporter desplaçat al lloc dels fets podia 

muntar la peça i enviar-la a la redacció en uns minuts (Micó, 2006a). La segona 

gran revolució en aquest terreny es va inaugurar en els darrers anys noranta. Es 

tracta d'un canvi que, per a alguns autors (Bandrés et al., 2000), representa un 

canvi encara més profund que la introducció del vídeo o l'ús del satèl·lit: la 

digitalització.  

 

Aquest avenç va consistir en la substitució de la tecnologia analògica per sistemes 

de caràcter numèric. En la premsa, la informatització de les redaccions no lliurava 

els periodistes d’algunes de les rutines tradicionals, però globalment els 

beneficiava en incrementar la seva comoditat en l’elaboració de les notícies, 

l'estalvi de temps i el control sobre el resultat final. A més, l'empresa es gastava 

menys diners i alhora oferia un material més competitiu, amb més qualitat. 

 

En conjunt, la digitalització de les empreses de comunicació va permetre reduir 

tota la informació a un llenguatge comú, basat en zeros i uns, el qual permetia la 

seva reutilització i explotació posterior a través de la distribució mitjançant 

múltiples suports, diferents d'aquell en què havia estat elaborada en un principi: la 

web, la telefonia mòbil, les PDAs... I tot gràcies a un instrument que cada cop era 

més comú: l'ordinador.   
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Juntament amb la digitalització, la concentració i diversificació empresarial és 

l’altre element sense el qual no es poden concebre els processos de convergència.  

 

Per a alguns autors, la concentració empresarial i l'interès per aprofitar al màxim 

les sinèrgies entre els suports d'un mateix grup són encara més visibles que la 

convergència (Edo, López i Portilla, 2007), la qual cosa demostra que els motius 

fonamentals de tot aquest dinamisme són més econòmics que no pas periodístics. 

A escala internacional, la direcció de la majoria dels grans conglomerats 

multimèdia està en mans d'individus que no són professionals de la informació ni 

provenen d'aquest camp. 

 

Als anys vuitanta, agències, diaris, revistes, televisions i ràdios, tots cinc funcionant 

a partir de tecnologia analògica, coexistien de manera (més o menys) harmònica, 

però independent. La dècada següent va portar la digitalització de les empreses, i, 

amb aquest concepte, entrava en joc la convergència. Els mitjans impresos, els 

audiovisuals i els cibernètics començaven a cooperar per abaratir els processos 

productius i beneficiar-se dels avantatges de cada suport per separat. Aleshores, la 

tecnologia analògica i la digital encara convivien, una circumstància que va canviar 

dràsticament en el nou mil·lenni, amb l'hegemonia absoluta del segon entorn, la 

irrupció d’intenet i la proliferació de noves plataformes. En aquell instant, 

arrencava un procés de concentració empresarial i de diversificació mediàtica. De 

la filosofia monomèdia, es passava a la multimèdia. Prisa, un dels pioners, n'és el 

cas paradigmàtic a l'Estat, però pràcticament tots els grups espanyols han seguit el 

mateix camí. L’any 2007 RCS Mediagroup, accionista majoritari d’Unedisa, editora 

d’El Mundo, i de Mundinteractivos (responsable d’Elmundo.es), adquiria Recoletos. 

Arran de l'acord, RCS passava a ser propietària dels diaris Marca i Expansión, i els 

especialitzats Diario Médico i Gaceta Universitaria, entre d’altres; així com Radio 

Marca i Veo TV. El Grupo Godó, tradicionalment en el món de la premsa escrita, ja 

fa temps que va desembarcar al món audiovisual amb 8TV i RAC1. El mateix van 

fer Planeta, líder en el món editorial, amb la participació a La Razón, Avui, ADN, 

Antena 3 i Onda cero, i Vocento, que a l’extensa xarxa de premsa local li ha sumat la 

participació a diverses iniciatives televisives (Telecinco, NetTv, Onda6 o UrbeTV) i 

radiofòniques (Punto Ràdio). Més recentment, la productora Mediapro 
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desembarcava en el món de la televisió de la mà de La Sexta i de la premsa amb 

l’aparició de Público i Público.es.  

 

Tanmateix, l’aposta empresarial cap a la diversificació mediàtica no és exclusiva 

dels grups de gran abast. Com apunten Guimerà et al., a partir de 2005 i, 

especialment, des de 2008, la comunicació local no es pot entendre a Catalunya 

"sense fer referència als grups multimèdia de proximitat" (Guimerà et al., 2008). A 

parer seu, un dels elements que ha caracteritzat aquest àmbit en les dues darreres 

dècades ha estat la progressiva consolidació de formes de concentració que han 

originat conglomerats privats que gestionen diversos mitjans en una àrea o en 

diferents zones, els quals han convertit els continguts locals difosos en varis 

suports en la clau del seu negoci.  

 

Un del casos més clars n'és el Grup Segre. Creat amb els fonaments de Prensa 

Leridana, la societat anònima editora del diari que dóna nom al grup, va fer un pas 

important als anys noranta amb Segre Ràdio. A més, en 2008, va ampliar la 

quantitat de freqüències d'FM: de dues a tres. El grup va desembarcar en el món de 

la televisió analògica en 2001, i, gràcies al concurs de la televisió digital terrestre 

(TDT), es va consolidar com un dels grans operadors del país, en fer-se amb quatre 

concessions, un nombre que li permet cobrir tota la demarcació de Lleida. Segre 

també té presència a la premsa gratuïta, mitjançant una edició local del diari ADN 

des de 2006.  

 

El cas del grup lleidatà no és, però, excepcional, diversos son els exemples que es 

poden identificar per tota la geografia nacional de petits grups comarcals que de la 

premsa han diversificat el seu cap d’acció cap a la ràdio i la televisió, primer 

analògica i ara digital: Edicions intercomarcals, Premsa d’Osona, Publicacions 

Penedès, La Veu de l’Ebre SL, etc. Curiosament, la comunicació local ha viscut 

processos de concentració poc freqüents, com ara l'acumulació (horitzontal) de 

televisions o l’expansió cap a altres mitjans des de l’audiovisual, i no pas des de la 

premsa, com ha estat històricament el més habitual a escala nacional, estatal i 

internacional (Guimerà... et al., 2008). Per exemple, Vallès Serveis de Televisió 

participa en set concessionàries de TDT, és la matriu del Canal Català TV i s’ha 
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estès a la premsa (és accionista de l’editora d’A Sabadell+ i A Terrassa+). 

 

Com veurem en les properes pàgines, però, la convergència empresarial i la 

tecnològica incideixen directament en els professionals, en les condicions en què 

han de fer la seva feina i les seves rutines, així com en els continguts, com es 

produeixen i com es distribueixen.  

 

Amb una conjuntura econòmica i financera delicada, però una estructura 

empresarial propícia i unes innovacions tecnològiques consolidades s’han donat 

les condicions idònies perquè en major o menor mesura les empreses de 

comunicació encetin nous camins per afrontar un futur incert i busquin nous 

models de negoci, molt sovint mitjançant la convergència. Les formes i estratègies 

que les empreses han desenvolupat són múltiples i, en general, han defugit de 

posicionaments maximalistes que consideren la convergència com un procés lineal 

que culmina amb la integració plena, entesa aquesta com l’escenari òptim a assolir.  

 

Per evitar caure en determinismes tecnològics i reduir la convergència periodística 

a un simple efecte (Dupagne i Garrison, 2006) de la tecnològica, considerem que la 

innovació tècnica sempre està subjecta a decisions professionals i econòmiques 

que cal prendre en consideració (Boczkowski i Ferris, 2005). Igualment, els 

periodistes adapten les noves tecnologies a les seves expectatives, capacitats i 

rutines, per la qual cosa no es pot parlar de convergència induïda per la tecnologia, 

sinó que les iniciatives de convergència que fan ús de les innovacions 

tecnològiques responen a unes circumstàncies determinades (Boczkowski, 2006; 

Domingo, 2006). És per aquest motiu que la convergència pot adoptar formes i 

tenir característiques diferents. 

 

Un dels models de convergència mediàtica que ha tingut més èxit és el proposat 

per Dailey, Demo i Spillman (2005). Els autors descriuen cinc etapes consecutives: 

la promoció creuada, el clonatge de continguts, la coopetició, la compartició de 

continguts i la convergència, identificada com la integració de redaccions. Aquesta 

darrera etapa és considerada com l’ideal a assolir, mentre que les altres són 

considerades com a fases intermèdies més o menys necessàries –i en qualsevol cas 
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menys ambicioses-  fins arribar a aquesta meta final.  

 

Tot i que en aquest treball usem la terminologia suggerida per Dailey, Demo i 

Spillman, no compartim la seva opinió sobre la integració de redaccions com 

l’objectiu a assolir. Com s’ha apuntat més amunt, la convergència no és un procés 

lineal, qualsevol de les formes que pot adoptar pot ser perfectament vàlida, tot 

dependrà de les característiques de cada empresa i els objectius que persegueixi.   

 

Per abordar l’objecte d’estudi, proposem estructurar el concepte de convergència 

periodística en quatre dimensions, que recullen diversos moments del procés 

comunicatiu (Domingo…et al, 2007; Masip…et al, 2007): 

  

- Producció integrada 

- Professionals polivalents  

- Distribució multiplataforma 

- Audiències actives 

 

Aquesta estructura en quatre dimensions independents permet que cadascuna 

pugui ser analitzada per separat, tot i que òbviament puguin existir relacions molt 

estretes entre elles.  

 

3.2. Producció integrada 
 

La producció integrada fa referència a l’organització de la producció de les notícies. 

La literatura al voltant d’aquest concepte identifica diversos nivells de 

convergència, des de l’existència de col·laboracions esporàdiques entre mitjans i 

professionals de diferents mitjans, fins a la producció de continguts per a diversos 

mitjans des d’una mateixa redacció unificada. (Dailey, et al., 2005; Quinn, 2005b). 

Tot i que no està exempta de riscos -homogeneïtzació dels discursos i pèrdua de 

pluralisme (Huang, et al. 2004)-, la producció integrada, en la seva màxima 

expressió, segons els seus defensors, permet una major eficiència gràcies a una 

planificació conjunta de la cobertura dels fets noticiosos i l’ús del suport més 

adequat en cada moment.  
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Les solucions empresarials i periodístiques adopten diverses formes, entre les 

quals destaquem les següents: 

 

Promoció creuada: Les modalitats més senzilles de cooperació entre redaccions 

adopten la forma de promoció creuada (cross-promotion), això és, l’ús de paraules 

o elements visuals per publicitar continguts produïts per altres mitjans, 

habitualment del mateix grup. Hi ha autors que sostenen que aquest és l’únic mode 

de convergència que funciona realment (Ketterer et al., 2004). Aquesta forma de 

cooperació, que és molt freqüent, no suposa la creació de continguts nous. La 

trobem, per exemple, quan es convida a un lector d’un diari -habitualment, al peu 

d’una notícia- a ampliar la informació oferta en l’edició web del mitjà (ho fa, per 

exemple, ADN amb ADN.es); o quan en el transcurs d’un informatiu de televisió es 

recomana als espectadors els continguts d’una publicació impresa (aquesta solució 

és habitual entre Lamalla.cat, Com Ràdio i XTVL). Es tracta d’una fórmula simple 

que persegueix la transferència de l’audiència d’un mitjà a un altre del mateix grup.  

 

Clonació de continguts: També simple és l’opció de clonar continguts produïts 

per un mitjà en un altre mitjà. En aquest casos, el gran beneficiat solen ser el 

cibermitjans, que beuen dels continguts generats per altres suports del mateix 

grup, normalment els impresos i la televisió. Aquesta recepta no és nova, els 

primers passos dels mitjans digitals foren aquests. En l’actualitat, però, han 

adoptat més entitat, a partir d’una selecció més acurada de les informacions i, 

sobretot, de l’aprofitament de peces multimèdia generades per altres redaccions. 

En aquest nivell, com en l’anterior, es reprodueixen peces ja existents, sense 

reelaboració posterior, que permeten l’enriquiment dels continguts del cibermitjà 

a cost zero. Aquesta fórmula la trobem, per exemple, a Elpaís.com - quan 

reprodueix vídeos produïts pels serveis informatius de Cuatro o de CNN+ o àudios 

enregistrats per la Cadena Ser – o al 3cat24 –que aprofita informacions de 

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio.  

 

L’emissora RAC1 ha desenvolupat formules diferents. Com la que empra “El Món a 

RAC1”, que inclou una píndoles d’opinió (habitualment a càrrec de periodistes dels 
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mitjans escrits que pertanyen o són participats pel mateix grup) que després posa 

a disposició de l’audiència en la web del programa, tant en format sonor 

(podcasting i ràdio a la carta), com textual, amb la transcripció de la peça. Una 

barreja de clonació i de promoció creuada fou l’experiència de Barcelona Televisió, 

que mentre transmetia el magazine radiofònic matinal de COM Ràdio, oferia 

informació del trànsit o el temps; a més de remetre l’espectador a laMalla.cat.  

 

Coopetició: Alguns empresaris de la informació que abans expressaven una 

reserva total davant la convergència només manifesten actualment la seva 

prudència quan parlen de tàctiques i terminis. Pràcticament tots intueixen que 

hauran de passar per aquesta fase, malgrat que encara no han pres la determinació 

sobre com i quan. I fins a quin punt. De moment, els menys agosarats s'han 

conformat a aprofitar les grans ocasions d'interès informatiu (eleccions, 

olimpíades, desastres naturals, grans accidents, etc.) per posar en marxa 

experiències de convergència moderada: col·laboració de periodistes de diferents 

mitjans, cobertura per a dos suports (o més) per part d'un sol redactor... Així s'ha 

fet recentment, per exemple, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 

(CCMA) durant els últims comicis presidencials als Estats Units o en determinats 

festivals de cinema (Domingo, Masip i Micó, 2008). 

 

Aquesta és la mena de solució que, en anglès, s’ha anomenat coopetition, una 

paraula que es podria adaptar al català com coopetició. La trobem quan dos mitjans 

cooperen per compartir informació o altres aspectes del negoci, malgrat que 

encara competeixen o, si més no, produeixen materials originals propis. Aquesta 

tàctica l’adopten plataformes que no comparteixen nínxol de mercat. En aquest 

aspecte, 8TV va portar a la pràctica una experiència interessant, tot i que efímera. 

La cadena de Godó convidava a l'informatiu nocturn redactors dels diaris del grup 

(La Vanguardia i El Mundo Deportivo) perquè donessin la seva visió sobre una de 

les notícies rellevants de la jornada, que seria tractada en l'edició de l’endemà. Es 

tracta d’un model més evolucionat que la promoció creuada, en la mesura que el 

redactor convidat elabora una peça per a un mitjà que no era el seu. 

 

Redaccions integrades: Com s’ha apuntat, la digitalització dels mitjans ha 
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modificat l'essència i la substància de totes les etapes de la producció i el seu 

consum: la cerca de dades, l'elaboració del material, la difusió de l'obra, la 

interacció amb el públic, etc. El propi mitjà de comunicació s'ha transformat per la 

confluència de les indústries audiovisual, informàtica i de telecomunicacions 

(Zaragoza, 2002). A més, les estructures productives de les companyies que es 

veuen immerses en aquests canvis propicien sovint que les antigues redaccions 

independents donin pas a sales integrades, on s'experimenten fórmules de 

coordinació editorial.  

 

La integració de redaccions és, molt probablement, la forma amb què 

majoritàriament s’ha associat la convergència. Tanmateix, és una visió 

reduccionista, ja que la fusió de centres de treball no sempre és la solució idònia. 

En realitat, faria referència al nivell de coordinació entre redaccions: el seu nivell 

màxim es produiria quan dues d’inicialment independents acaben per fusionar-se. 

Abans d’arribar a aquest extrem, però, hi ha diversos nivells, que passen per 

diferents graus de col·laboració, com la que es produeix quan hi ha redaccions 

independents, però que es coordinen mitjançant una “taula multimèdia” en la que 

hi representants de cada mitjà. D’aquesta manera, per exemple, funciona l'ens 

públic de ràdio i televisió del País Basc, Eusakal Irrati Telebista (EITB), on s'ha 

aixecat un edifici en què conviuen els periodistes de televisió, ràdio i internet. 

També al País Basc, trobem Goiena, un grup comarcal propietari d’un setmanari, 

un canal de televisió, una emissora de ràdio i un portal a la xarxa. Cada mitjà té la 

seva redacció, tanmateix, per garantir la coordinació entre suports, s'hi ha 

instaurat la figura del gestor de continguts, el qual es responsabilitza de 

seleccionar el canal i el suport adequats per a cada notícia (Larrañaga, 2007).  

 

Gràcies a la compartició de continguts i la distribució multiplataforma, Vocento ha 

fet de la convergència l'estratègia general del grup. Per exemple, a Hoy. Diario de 

Extremadura, s'ha constituït una taula multimèdia que incorpora totes les 

plataformes del grup a la comunitat: el periòdic imprès, el web (hoy.es), la ràdio 

(Punto Ràdio Extremadura) i la televisió (Telefrontera). D'aquesta manera es 

garanteix que els diversos suports es complementin en la cobertura de notícies. La 

verdad de Murcia i laverdad.es, per una banda, i les emissores de ràdio i televisió de 
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Vocento a la regió (Punto Radio i Punto TV), per l'altra, també col·laboren d'una 

forma peculiar: el director del diari exerceix de coordinador de convergència entre 

les dues redaccions: la de paper i internet, en primer lloc, i l'audiovisual, en segon. 

En aquest cas, els mitjans implicats pertanyen a grups diferents (Garcia Avilés i 

Carvajal, 2008).  

 

Quan dues redaccions inicialment independents s'integren en un únic centre de 

treball, s'arriba al nivell màxim –que no necessàriament òptim- de convergència. 

Fins fa poc, l'exemple més conegut a l'Estat era el de 20 Minutos, que fusionà les 

redaccions dels diaris en paper i digital. El director del rotatiu gratuït esgrimia 

raons de caire empresarial –acabar amb la duplicació de feines i gestionar millor el 

personal- i periodístics –oferir millors productes en qualsevol suport- per a 

aquesta remodelació (Escolar; 2006). Malgrat tot, a principis de 2009 l’empresa va 

rectificar i va acabar per separar les redaccions.  

 

El Mundo també avança en la mateixa direcció. Des de setembre de 2007, els 

redactors de les seccions de Comunicació, Ciència i Esports treballen 

indistintament per al mitjà imprès o l’edició en línia. Els 50 professionals del grup 

Novotécnica, que inclou La Voz de Almería y Cadena Ser Almería y Localia TV 

Almería, desenvolupen igualment la seva feina en una redacció única. En un 70%, 

els periodistes són multimèdia, és a dir, són capaços de produir peces per a 

qualsevol de les tres plataformes (García Avilés i Carvajal, 2008). 

 

L'últim a apuntar-se a aquest moviment ha estat El País. Malgrat que els seus 

responsables tradicionalment s'havien mostrat contraris a la integració de 

redaccions, davant la crisi que travessa el negoci de la premsa, han pres la decisió 

de “refundar” el diari i fusionar els centres de treball del periòdic de paper i l'edició 

digital (El País..., 2009). Amb tot, encara avui costa localitzar redaccions úniques 

que nodreixin de dades diferents plataformes: premsa, web, televisió, ràdio... Com 

a màxim, alguns gabinets de comunicació, com el del F. C. Barcelona, treballen 

d'aquesta manera. 
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3.3. Periodistes polivalents 

 

En aquest nou context, els periodistes han hagut d’assumir tasques que 

tradicionalment eren pròpies d'altres professionals, cosa que els ha forçat a 

desenvolupar un perfil més complex i exigent. Aquest treballador, el periodista 

polivalent o multimèdia ha de produir continguts per a diversos suports 

(polivalència mediàtica), i/o ha de fer-se càrrec de tot el procés productiu o d'una 

gran part (polivalència tecnològica), i/o ha de tractar notícies de diferents àmbits o 

seccions (polivalència temàtica) (Micó, 2006b).  

 

Malgrat que se sol usar indistintament les fórmules “periodista polivalent” i 

“periodista multimèdia”, Salaverría, García Avilés i Masip (2007) distingeixen 

diferents graus de polivalència: 

 

• Grau 0. Periodista monomèdia i no polivalent. El periodista treballa 

exclusivament per a un mitjà i realitza una única tasca (redacció, 

fotografia...)  

• Grau 1. Periodista multimèdia i no polivalent. El periodista treballa per a 

més d’una plataforma tot efectuant la mateixa labor en cadascuna d'elles 

(producció, edició...) 

• Grau 2. Periodista monomèdia i polivalent. El periodista treballa per a un 

únic mitjà, però hi du a terme diverses feines (redacció, edició...) 

• Grau 3. Periodista multimèdia i polivalent. El periodista treballa en diversos 

mitjans, tot elaborant material per a les diferents plataformes i fent tasques 

corresponents a diverses disciplines periodístiques (redacció, fotografia, 

edició, locució...) 

 

Els mitjans més modestos han estat els primers a adoptar la figura del periodista 

polivalent, sovint com una mesura per garantir-ne la supervivència. Però hi ha 

empreses i grups més grans que han escollit solucions similars. Tot i que no n'és 

condició indispensable, el perfil del periodista polivalent s’ha començat a 

implantar als mitjans que han avançat per la via de la integració, a vegades després 

de passar per un estadi previ representat per les redaccions coordinades a través 
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de “taules multimèdia”, on la polivalència, si més no, de moment, és opcional 

(García Avilés i Carvajal, 2008). 

 

Tanmateix, una de les mostres més avançades i decidides de periodisme polivalent 

a l'Estat no va néixer en un centre integrat, sinó tot el contrari, en una redacció 

descentralitzada. És el cas de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), un mitjà que, 

des de la seva creació el 1999, ha preconitzat la figura del periodista multimèdia 

que informa per escrit, amb fotografies i altres recursos audiovisuals (Gordillo i 

Nogué, 2008).  

 

L'explicació en clau econòmica que proporcionen els responsables de l'ACN quan 

exposen el seu model és similar a l'emprada pels directius de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per defensar el seu projecte de 

"confluència", tal com comprovarem posteriorment (Masdeu, 2008). Internet els va 

permetre teixir una xarxa virtual per arribar, en paraules del director i d'una 

subdirectora de l'agència, a clients potencials "minimitzant els costos de 

producció" (Gordillo i Nogué, 2008: 52). La inversió en infraestructura que 

requeria la clàssica transmissió de teletips hauria fet inviable al territori una nova 

agència adreçada, especialment, als mitjans de proximitat. En canvi, amb un patró 

d'explotació propi, l'empresa va aconseguir arrelar i, en pocs anys, ha crescut 

considerablement.  

 

A més, des del principi, l'ACN va impulsar un perfil periodístic multimèdia, una 

opció que va motivar que els companys d'altres mitjans els observessin amb 

perplexitat. Fins que s'hi van acostumar. O fins que alguns d'ells van haver de 

seguir el seu exemple, sobretot a les empreses més petites. Aquesta convergència 

per principi conviu amb el que es podria anomenar "divergència per sistema", ja 

que l'agència té una estructura descentralitzada, amb seus a Girona i a Barcelona i 

la majoria dels redactors fent teletreball.  

 

El mig centenar de periodistes que hi ha contractats arreu del país es comuniquen 

a través del telèfon mòbil, el correu electrònic i la missatgeria instantània o el xat. 

O sigui, en una època de concentració en què els directius dels grups es pregunten 
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si una eventual redacció única (per al seu periòdic, ciberdiari, ràdio, televisió...) els 

ajudaria a estalviar diners, emergeix amb força aquesta redacció virtual. I és que 

analitzar el panorama actual del sector en termes de confrontació és un gran error. 

El mercat demostra que cada entorn, cada grup, cada mitjà reclama una solució 

distinta. No hi ha remeis universals. Si més no, ningú no els ha trobat fins avui. Cal 

estudiar detingudament cada cas. Amb tot, això no significa que no hi hagi fórmules 

que serveixin d'inspiració per a altres companyies. De fet, les tradicionals agències 

ANSA (Itàlia) i LUSA (Portugal) ja han explicitat el seu interès pel "model ACN", 

amb la qual ja han establert "vincles de col·laboració" (Gordillo i Nogué, 2008: 59). 

 

3.4. Distribució multiplataforma 

 

Sense cap mena de dubte, aquest és un dels aspectes que més ha evolucionat en els 

darrers anys. Ha estat possible perquè les gestions, pràctiques i rutines comunes 

entre premsa, televisió, ràdio i internet augmenten notablement amb la nova 

filosofia digital i perquè les infraestructures de la telecomunicació han millorat 

significativament en els darrers anys. De forma paral·lela, els dispositius de 

recepció de continguts cada cop són més mòbils i polivalents. En breu, un mateix 

aparell permetrà navegar per internet o veure la televisió en qualsevol moment i 

amb la programació que l’usuari desitgi.  

 

La distribució multiplataforma no suposa tan sols la distribució coordinada de 

continguts a través de diferents mitjans, sinó també la distribució automàtica dels 

mateixos i la seva adaptació a les característiques pròpies de cada plataforma. 

L’explotació de continguts a través de diverses plataformes permet que la feina 

feta per a cadascuna d'elles repercuteix positivament en l'oferta de la resta. Els 

avantatges són múltiples: es comparteixen recursos, es redueixen despeses, 

disminueix el temps d’elaboració d'informacions –es pot automatitzar la creació de 

noves produccions, per exemple, per a dispositius mòbils- i millora la rendibilitat, 

ja que els periodistes poden dedicar el temps estalviat a altres tasques. Igualment, 

permet transferir l’audiència (i els anunciants) entre mitjans, enfortir la marca i 

generar ingressos extra (com ara, amb nous serveis de pagament).  
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Tanmateix, jeràrquicament, els mitjans tradicionals encara estan per sobre dels 

nous (web, telefonia mòbil...). Quant al públic, sol veure marques idèntiques (TV3 o 

3/24 i www.3cat24.com; o El Periódico i www.elperiodico.cat), i no pas mitjans 

distints dins d'un grup. En fases avançades de distribució de continguts entre 

plataformes, la complexitat organitzativa és considerable, i la possibilitat que hi 

hagi tensions entre redaccions, elevada.  

 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va anunciar l’inici d’un 

procés de "confluència" en 2007. L’exdirector de Canals Informatius, Jaume 

Masdeu, subratllava que el mot "convergència" havia estat "sobreutilitzat" 

(Masdeu, 2008). Per aquest motiu, ells preferien parlar de "confluència". Amb 

independència de la qüestió terminològica, els motius que, com empresa, s'hi 

adduïen per tirar endavant aquesta reordenació eren els següents: l'adaptació als 

nous hàbits de consum d'informació, pel pas d'una audiència de masses a un públic 

fragmentat, usuari de diverses plataformes; l'oportunitat de rellançar el portal de 

notícies de la casa (www.3cat24.cat); i l'aprofitament de recursos, és a dir, 

l'eficiència, la qual consistiria a "compartir informació i mitjans, i coordinar la 

publicació del producte" (Masdeu, 2008: 86). Vet aquí una justificació que 

combinava l'aposta per una nova manera de treballar (la "confluència") amb la 

pretensió de treure més rendiment de la feina alhora que se'n redueixen les 

despeses (una ambició lògica i lícita en qualsevol companyia, pública o privada, 

tant se val).  

 

Dels objectius anunciats, el portal 3cat24.cat ha estat l’únic que s’ha consumat. La 

pretensió és convertir-lo en el referent en català a la xarxa, com succeeix amb la 

televisió i la ràdio. El web es basa en l'ús intensiu de la informació audiovisual de 

l'ens i en l'intent de potenciar la participació de l’audiència. A la pràctica, els 

redactors confeccionen les notícies multimèdia amb el material que els serveixen 

els companys de les altres plataformes, i les peces acaben distribuint-se també per 

mòbil (MMS, SMS, WAP), PDA, RSS, twitter o widgets. Per garantir la coordinació i 

la coherència en el tractament periodístic, la redacció del cibermitjà es va 

traslladar a la seu de Catalunya Ràdio. A més, un periodista del 3cat24.cat participa 

cada dia en els consells editorials de l'emissora. Un altre redactor d’internet 
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treballa permanentment des de la seu de Televisió de Catalunya i intervé en les 

reunions setmanals de planificació del canal 3/24. 

 

Malgrat que la proposta de la CCMA és força prudent, una recerca encara en curs, 

però que ja ha donat alguns resultats, mostra l'escepticisme dels periodistes de la 

corporació davant un procés que, en general, els sembla "poc definit". Alguns 

entrevistats per a aquesta investigació expressen el seu temor per les 

repercussions que la transformació podria tenir en les condicions laborals i els 

sous; d'altres addueixen que televisió i ràdio compten amb cultures, processos i 

ritmes diferents (Domingo, Masip i Micó, 2008), una queixa detectada també en 

estudis anteriors (Killebrew, 2003; Singer, 2004; Silcock i Keith, 2006). 

 

L’opció de distribució multiplataforma de continguts informatius és cada cop més 

habitual, tant entre grans mitjans com entre els més modestos.  

 

3.5. Audiències actives 

 

El model que ha imperat en el panorama comunicatiu al llarg de la història és un 

model basat en l’oferta; però les tecnologies permeten ara modificar el paradigma i 

desenvolupar un model enfocat a la demanda (Fundación OPTI, 2003). Així, són els 

usuaris els que determinen què volen consumir i quan. Els mitjans de comunicació 

locals hauran d’adaptar-se necessàriament a aquesta nova realitat. I la tecnologia 

els ho permet. Com acabem de veure, ja comencem a tenir exemples en aquest 

aspecte, però el camí a recórrer és encara llarg. A més, els periodistes veuen com 

aquesta nova audiència posa en perill el seu paper tradicional de gatekeaper. 

 

Linvingston (1999) assenyala que la tecnologia digital ha propiciat canvis en 

l’audiència: més especialitzada i fragmentada. L’audiència ja no decideix únicament 

quan, sinó també sobre quins temes es vol informar. Les empreses de comunicació 

convencionals proporcionen un únic servei. Continguts per entretenir o informar. 

Res més. Aquesta mentalitat ja ha començat a canviar amb la digitalització dels 

processos productius i de difusió. A mesura que l'oferta vagi sent més rica i 

interactiva, les audiències (cada vegada més fragmentades, un factor que beneficia 
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els mitjans de proximitat) aniran acumulant més utilitats. Els usuaris gaudeixen 

d’experiències interactives quan executen el seu propi itinerari informatiu. La 

relació entre alguns mitjans i els internautes tendeix actualment a la simetria. El 

discurs, sovint, no es limita a fluir entres dues parts. Fins i tot pot ser 

multidireccional. 

 

Els mitjans tradicionals sempre s’han plantejat la interactivitat com una utopia. 

Com a màxim, el públic podia respondre (enviant un SMS, trucant per telèfon o 

escrivint una carta al director d’un diari), però això no era interactuar. Perquè 

existeixi interactivitat, és bàsic que hi hagi un canal de retorn que permeti que 

l’emissió es vagi actualitzant amb les aportacions dels usuaris. Just el que permet 

internet.  

 

Aquest nou paradigma és possible gràcies a l’ús dels mitjans de comunicació de les 

eines que els facilita l’anomenada “web social” o web 2.0. Els cibermitjans de tot el 

món, i els catalans no han estat una excepció, han potenciat la intervenció dels seus 

lectors. Aquesta participació adopta formes  diverses, tot i que les més habituals 

són la possibilitat de comentar les notícies (La Vanguardia, Avui, Diari de Girona, 

Público, ADN, E-noticies, 3cat24, etc.), de valorar la informació mitjançant eines de 

promoció com Del.icio.us o Meneame (La Vanguardia, El Periódico, ADN…); 

d’intervenir en foros (La Vanguardia) i enquestes (El Periódico, Avui, La 

Vanguardia, Vilaweb, 3cat24, LaMalla); de contribuir en la preparació d’entrevistes 

i, fins i tot de fer-les (La Vanguardia); i, en alguns casos, crear weblogs (La 

Vanguardia, Vilaweb, etc.) (Micó i Masip; 2008). 

 

La possibilitat de què els lectors comentin les notícies és una manera de mantenir 

la fidelitat amb el seu públic i incrementar el nombre d’usuaris –sempre 

interessant des del punt de vista comercial-, tanmateix també pot generar alguns 

problemes derivats de la possibilitat de què l’audiència superi els mínims legals de 

la llibertat d’expressió. Aquest perill ha comportat que els mitjans, 

majoritàriament, hagin articulat alguna mesura de supervisió. En ocasions, els 

comentaris reben una moderació escassa o nul·la (E-notícies), però la tendència 

majoritària és, com diem, establir mecanismes de control (3cat24, La Vanguardia, 
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Diari de Girona, etc.). Per reduir la quantitat de comentaris amb insults, hi ha 

capçaleres que exigeixen un registre previ, com el Diari de Tarragona. 

 

Tan popular com que els lectors comentin les notícies és oferir la possibilitat de 

què aportin o generin continguts informatius. El més habitual és invitar-los a què 

enviïn fotografies (El Periódico, La Vanguardia, ADN, 3cat24, etc.), tot i que també 

s’hi poden enviar vídeos (El Periódico, Avui, 3cat24, etc.) o textos (Avui). Les 

edicions digitals de La Vanguardia i Avui inclouen experiències interessants, com 

les seccions “El lector opina” i “Lectores corresponsales” de la primera i “El lector 

informa” de l’Avui. 

 

Tot i que potser pugui ser imprescindible des d’un punt de vista estratègic, la 

participació dels lectors genera dubtes i pors. Per aquest motiu, ja hem vist com els 

mitjans estableixen mecanismes de control i, habitualment, carreguen tota la 

responsabilitat davant una eventual difusió de manipulacions o falsedats als 

mateixos lectors.   

 

3.6. Crítiques professionals, raons econòmiques 

 

Les empreses veuen en la convergència, en qualsevol de les seves fórmules, una 

estratègia vàlida per subsistir en un context canviant, marcat per les incerteses. Els 

avantatges, a priori, són nombrosos: es comparteixen recursos, es redueixen 

despeses, disminueix el temps d’elaboració d'informacions –es pot automatitzar la 

creació de noves produccions, per exemple, per a dispositius mòbils–, es guanya en 

eficiència i millora la rendibilitat, ja que els periodistes poden dedicar el temps 

estalviat a altres tasques.  

 

A la CCMA, per exemple, la proposta de convergència anunciada perseguia, entre 

altres objectius, l’aprofitament dels recursos, és a dir l’eficiència, la qual consistiria 

a "compartir informació i mitjans, i coordinar la publicació del producte" (Masdeu, 

2008: 86). Vet aquí una justificació que combinava l'aposta per una nova manera 

de treballar (la "confluència") amb la pretensió de treure més rendiment de la 

feina alhora que se'n redueixen les despeses (una ambició lògica i lícita en 
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qualsevol companyia, pública o privada, tant se val).  

 

Igualment, la convergència permet transferir l’audiència (i els anunciants) entre 

mitjans, enfortir la marca i generar ingressos extra (com ara, amb nous serveis de 

pagament). I també possibilita augmentar els ingressos del grup a través de la 

publicitat, per exemple, amb ofertes en bloc per aparèixer a diverses plataformes. 

El gerent de Badalona Comunicació, Joan Montornès, interpreta que aquest sistema 

ajuda a "dissenyar estratègies comercials (...) que funcionen. Els anunciants 

valoren que els oferim contractar en un sol pack, a un preu assequible, impactes en 

tres mitjans que poden arribar a públics diferenciats” (Montornès, 2007: 12).  

 

En la defensa del periodista polivalent, el component professional s'accentua en 

detriment de l'econòmic, tot i que aquest sempre hi està present. Segons els seus 

apologetes, aquesta figura té un major control sobre les peces, amb la qual cosa 

s'aconsegueix més unitat i coherència interna, ja que n'és l'únic autor. A més, 

afegeixen, gràcies a la tecnologia, compta amb més capacitat d’acció i llibertat per 

abordar qualsevol fet actual d'interès. Tot plegat, en teoria, repercuteix en la 

millora de la qualitat dels productes finals.  

 

Els crítics en discrepen. A més, els editors, que en són els principals impulsors, 

semblen donar-los arguments quan confessen que les redaccions integrades, els 

periodistes polivalents o de l’externalització no suposaran necessàriament una 

millora de la qualitat de les produccions periodístiques. És cert que un 45% dels 

enquestats pel Newsroom Barometer opina que la qualitat augmentarà d'aquesta 

manera, tanmateix, un 28% pensa tot el contrari. Cal subratllar que en l’edició de 

2006 d’aquest mateix estudi, els que defensaven que la qualitat del periodisme 

s’incrementaria se situava en el 50% (Chainon, 2008). 

 

Les reserves manifestades davant la figura del periodista polivalent i les 

redaccions integrades es divideixen en dos blocs: les professionals i les jurídico-

laborals. Entre les primeres, a més de la pèrdua de qualitat, hi ha les següents: 

 

- Homogeneïtzació dels discursos. La convergència redueix el nombre de veus 
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mediàtiques i fa uniformes els continguts, diluint així els matisos, de vegades 

rellevants, que procedirien de redaccions diferents que ara, per criteris econòmics, 

s’han de fusionar (Cottle i Ashton, 1999). Segons aquesta hipòtesi, el pluralisme se’n 

veu perjudicat.  

 

- Cultures periodístiques diferents. Per a diversos autors (Silock i Keith, 2006; 

Singer, 2004; Killebrew, 2002), resulta difícil que les dinàmiques laborals de la 

premsa, la ràdio, la televisió o internet –mitjans amb estils, rutines, valors i ritmes 

diferents– coincideixin per treballar de forma sincronitzada. Aquest ha estat el 

motiu que han esgrimit els grups més refractaris a una eventual confluència de 

redaccions entre els mitjans de la CCMA (Domingo, Masip i Micó, 2008). 

Tanmateix, experiències professionals indiquen que la clau de l’èxit en la integració 

de redaccions rau en un canvi en els processos productius. Si no es redissenya la 

forma de treballar, els periodistes difícilment s’adaptaran als nous reptes.  

 

- Diversitat de llenguatges i perfils. Com s’apunta en la definició que pràcticament 

obre aquest capítol, els periodistes que elaboren continguts per a múltiples 

plataformes han d'ajustar-se als llenguatges propis de cadascuna, raó per la qual se'ls 

hi demana unes habilitats específiques. Però hi ha redactors que no disposen 

d'aquestes destreses, i tampoc estan en condicions d'aprendre-les (és més difícil 

formar un treballador amb experiència que un de novell). Amb tot, la producció 

periodística, particularment a internet, és cada vegada més multimèdia i menys 

monomèdia (Micó i Masip, 2008). Un periòdic imprès encara està molt lluny d'un 

noticiari audiovisual, en canvi, entre un ciberdiari i el portal informatiu d’una 

cadena de televisió, de vegades, costa trobar diferències. En aquest segon bloc de 

casos, els periodistes han de ser imperiosament polivalents.  

 

- Empobriment de l'estil i els codis narratius. Malgrat l'aparent contradicció amb 

l’argument anterior, cal recordar que hi ha veus que proclamen que l'estil i els codis 

narratius propis de cada mitjà es poden veure perjudicats per culpa de la feina d'uns 

reporters que han de treballar simultàniament per a diversos suports i que no saben 

(o no poden) explotar les particularitats de cada llenguatge.  
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Quant als inconvenients derivats de la convergència i el periodisme polivalent 

basats en arguments de caire jurídic i laboral, els citats més habitualment són: 

 

- Empitjorament de les condicions de treball. La producció de peces en diversos 

formats per a diferents suports i l'adaptació dels continguts als respectius 

llenguatges i peculiaritats comporten una sobrecàrrega de feina per als periodistes. 

El temps invertit en cada peça és menor que abans. Com a conseqüència, baixa la 

qualitat, la informació és més superficial i, fins i tot, inclou errors (Bulla, 2002). A 

més, les noves exigències obliguen a ampliar la jornada laboral. En un estudi de la 

National Union of Journalists, s'indica que els horaris de la quarta part dels 

redactors britànics han canviat després de la introducció dels mitjans digitals a les 

seves empreses; un 75% dels enquestats afirma que treballa més des que les 

redaccions s'han integrat (National Union of Journalists, 2007).  

 

- Reducció de les plantilles. Si les tasques de diversos perfils del passat es 

concentren en un únic professional, que, a més, és capaç de treballar per a vàries 

plataformes, es pot interpretar que cap la possibilitat de prescindir d'algunes 

figures. Segons aquesta creença, el periodista polivalent fa la mateixa feina (o fins i 

tot més) que un grup d'empleats amb competències diferents. Les retallades de 

personal anunciades a mitjans de tot el món reafirmen aquest temor. 

 

- Falta de reconeixement professional i econòmic. Tot i assumir més tasques, el 

periodista no rep més reconeixement, ni des del punt de vista professional, ni 

econòmic. Des del punt de vista professional, els ciberperiodistes, per exemple, 

sovint han estat menystinguts dintre del col·lectiu. I, des del punt de vista 

econòmic, les noves atribucions quasi mai han anat acompanyades d’increments de 

sou. En el cas de La Verdad de Murcia, els periodistes que de forma voluntària van 

decidir fer informacions per a altres plataformes ho van fer sense compensació 

econòmica (García Avilés i Carvajal, 2008). No obstant això, hi ha excepcions, com 

el Diari de Girona, on el periodistes cobren per les fotos que fan i que acaben sent 

publicades. El director de la versió digital del Financial Times, Paul Maidment, 

apunta: “El único modo de que las empresas valoren al mismo nivel a los redactores 

del periódico de papel y el digital es que compartan las condiciones laborales y el 
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sistema de retribución” (Citat per García Aviles, 2006: 37). 

 

- Convenis laborals i taules salarials diferents. Quan s'han de fusionar les 

redaccions de mitjans que, tot i pertànyer al mateix grup, es regeixen per convenis 

i sous diferents, hi apareix una altra dificultat. Els professionals que gaudeixen de 

millors condicions laborals i salarials poden percebre els canvis com una amenaça 

al seu estatus. Lògicament, els periodistes en una situació més desfavorable –

habitualment, els ciberperiodistes– solen ser els principals defensors de la 

convergència, que la veuen com una oportunitat per equiparar-se als seus 

companys (Domingo, Masip i Micó, 2008). Les tensions també afloren quan 

s’assignen als periodistes tasques que desborden la descripció del seu perfil o les 

funcions regulades al conveni col·lectiu. Polèmiques com aquestes es resolen amb 

un acord econòmic entre l'empresa i el redactor o, senzillament, abandonant el 

projecte.  

 

- Gestió dels drets d’autor. La convergència en general, i particularment la figura 

del periodista polivalent, derivada de la fusió o la coordinació de vàries redaccions, 

no es poden estudiar sense tenir en compte les conseqüències de la gestió dels 

drets associats a l'autoria de la informació. Si els contractes dels periodistes no 

determinen expressament el contrari, el material elaborat per a un mitjà, no el pot 

reproduir una altra empresa, encara que totes dues formin part del mateix grup. 

Igualment, els encàrrecs per a la difusió de continguts en mitjans diferents del 

propi –per exemple, l’adaptació d’un reportatge televisiu per a un web– hauran 

d’anar acompanyats del corresponent acord de cessió i retribució.  

 

La resistència als canvis és habitual en qualsevol organització. Les millors tàctiques 

per superar-la inclouen la formació i un lideratge clar, que pot anar acompanyat 

d'una certa capacitat de persuasió. Perquè la innovació s'implanti convenientment, 

és clau l'habilitat dels responsables de les empreses per involucrar-hi els 

periodistes, tot comunicant-los l'objectiu del procés i fent-los partícips del 

procediment. És clau que la plantilla observi la transformació com una oportunitat 

que li facilitarà la feina en el nou context mediàtic, i no pas com una mesura 

econòmica imposada per reduir personal i minimitzar costos a qualsevol preu. Un 
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dels motius de la freda acollida del projecte de confluència a la CCMA entre els 

professionals de l’ens públic es deu a una política de comunicació interna 

insuficient (Domingo, Masip i Micó, 2008).  

 

El periodista multimèdia de la BBC Ben Hammersley assegura que les empreses 

confonen la convergència amb una drecera per obtenir el mateix rendiment 

informatiu (o, fins i tot, més) amb menys personal (i, per tant, menys despeses). I 

aquí rau el problema. Tot i la seva experiència, Hammersley considera que no és 

possible exercir un bon periodisme treballant per a més de dos mitjans alhora, 

sobretot si un d’ells és la televisió, un suport que, segons ell, exigeix més dedicació. 

El professional té al seu abast múltiples eines multimèdia, però no les ha d'emprar 

totes simultàniament, sinó que, en cada instant, ha de saber determinar quina és la 

més adequada per explicar una història.3  

 

L'objectiu seria aconseguir que tots els professionals pensessin en clau multimèdia 

i que fossin capaços, si més no una part significativa, de saber què es vol dir i en 

quin format s'ha de fer. I a continuació dedicar-hi temps. El plantejament del 

periodista britànic té ben poc a veure amb la idea de l'home orquestra que ha de 

cobrir un acte, fer-ne fotografies i enregistrar l’àudio i el vídeo perquè, tot seguit, 

ha de preparar una notícia per al ciberdiari, seguidament ha d'entrar en directe a la 

ràdio i finalment ha de muntar una peça per a l’informatiu de televisió. Ben 

Hammersley sentencia que la labor del periodista polivalent té un veritable sentit 

quan s'ha de cuidar d'esdeveniments de llarg recorregut, en forma de reportatges; 

per contra, desaconsella aquest modus operandi en les informacions d’actualitat i 

breaking news.  

 

A més d'un lideratge decidit i la complicitat dels empleats, perquè funcionin 

satisfactòriament iniciatives com les comentades fins ara, cal formació. L'oposició a 

la convergència, sovint, ha estat motivada per una preparació inapropiada per als 

treballadors. En un principi, així va ser a 20 minutos i a Novotécnica, on els 

periodistes es queixaven perquè creien que no havien rebut l’entrenament 

                                                 
3 Conferència impartida a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull el 2 
de juliol de 2008 
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necessari per afrontar amb garanties un procés d’integració de redaccions com 

aquell (García Avilés i Carvajal, 2008). Tanmateix, els editors són conscients que la 

millor manera de millorar la qualitat del seus productes és invertir en formació 

(Chainon, 2008). 
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4. LA CONVERGÈNCIA A LA PREMSA LOCAL I 
COMARCAL: APROXIMACIÓ QUANTITATIVA 
 
Per assolir part dels objectius de la present recerca, i com s’ha detallat en el capítol 

corresponent, es va optar per adoptar una doble metodologia, quantitativa 

(enquesta) per una banda i qualitativa (entrevistes en profunditat) per l’altra. En el 

present capítol s’analitzaran els resultats obtinguts a l’enquesta, mentre que en el 

següent es descriuran els principals resultats obtinguts de l’observació de camp. 

Amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (APEC) es va 

contactar amb els 123 mitjans associats i se’ls va sol·licitar la seva participació en 

la investigació a través de respondre un qüestionari de 19 preguntes. Finalment, es 

van recollir 56 enquestes vàlides, això és, un percentatge de resposta del 45%. 

 

4.1. Producció periodística i convergència 

 

L’enquesta efectuada als associats a l’ACPC revela que només el 14,28% dels que 

van contestar-la, això és, vuit títols, elaboren els seus continguts en col·laboració 
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amb d’altres mitjans. La mostra destaca per la seva varietat, ja que, entre els que 

van respondre de manera afirmativa, s’hi poden trobar publicacions diàries –El 

Punt o Segre-, setmanals –La Veu de l’Ebre o Nova Tàrrega-, o de freqüència 

mensual –El Ter o El Martinet. Igualment, les xifres de difusió que presenten 

oscil·len entre els més de 17.000 exemplars de Segre a la tirada força més reduïda 

d’El Martinet, de 600 unitats. Seria incorrecte, doncs, restringir aquesta estratègia 

només als mitjans que presentin un conjunt de característiques determinades.    

 

En tots els casos excepte un, Nova Tàrrega, la col·laboració s’efectua amb la versió 

digital de la pròpia publicació, com ho demostren els exemples de Segre.com, 

Ebredigital.cat o El9nou.cat. Amb tot, també és possible compartir la producció 

amb els mitjans audiovisuals associats al grup. Aquestes són les experiències d’El 

Ter i Ràdio Manlleu, La Veu de l’Ebre i Imagina Ràdio o Segre i Ràdio Segre.  A més, 

tant el diari lleidatà com El 9 Nou recorren habitualment a l’ajuda de les seves 

emissores de televisió: Segre TV i El 9 TV, respectivament.  

 

Altres publicacions, però, prefereixen aprofitar les sinèrgies que es donen entre les 

capçaleres en paper del mateix grup empresarial a l’hora d’elaborar continguts en 

col·laboració. Nova Tàrrega i Segre o Regió 7 i Diari de Girona opten per aquesta 

via. I, contràriament al que es podria pensar, no es tractaria d’una fórmula recent, 

sinó que es realitza de manera més o menys sistemàtica des de fa més d’una 

dècada: de 1989 en el primer cas que hem exposat i de 1983 en el d’El Ter i Ràdio 

Manlleu, per exemple.  

 

Sigui quina sigui la solució adoptada, aquesta afecta la manera en què s’organitzen 

les redaccions dels mitjans (vegeu Taula 2). Quatre dels vuit que van contestar 

afirmativament, és a dir, la meitat, funcionen com una d’única: El Ter, Radio 

Manlleu i El Ter.net; La Veu de l’Ebre amb Ebredigital i Imagina ràdio; El 9 nou amb 

El9.cat i Segre amb Lleida.com i Segre.com. En canvi, l’altra meitat mantenen les 

redaccions separades tot i que amb una coordinació habitual entre elles. Això és el 

que van respondre els responsables d’El 9 Nou amb El 9 Nou TV o de Segre amb 

Segre TV. Per tant, dins d’un mateix grup es poden adoptar solucions diferents 
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segons les particularitats pròpies de cada capçalera i la seva relació amb els altres 

mitjans de l’empresa. 

 

TAULA 2. FÓRMULES DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS MITJANS D’UN MATEIX GRUP 

Estructura de les redaccions  Nombre4 
Mantenen redaccions separades i independents 1 
Mantenen redaccions separades, però existeix una 
coordinació habitual 

6 (2) 

Comparteixen espai, però funcionen com a redaccions 
separades 

1 

Funcionen com a una única redacció 6 (4) 
 Font: elaboració pròpia 

 

Malgrat l’escàs nombre de respostes obtingudes en aquesta secció, els resultats 

són similars als observats en una altra investigació sobre la convergència a tot 

l’Estat. En aquesta segona recerca també es posava de manifest la forta tendència 

dels mitjans locals i regionals cap a la integració de redaccions enfront les 

reticències i dificultats dels més grans (Domingo et al., 2007; Masip et al., 2007).  

De fet, a Catalunya, la reduïda dimensió de les publicacions enquestades i el fet de 

pertànyer a un mateix grup empresarial explicarien la forta col·laboració existent, 

fruit més que d’una voluntat real, de la necessitat.  

 

4.2. Periodistes polivalents 

 

El segon bloc de l’enquesta el constituïen 5 preguntes al voltant de la figura del 

periodista polivalent. El 60,7% dels mitjans que van respondre el formulari 

assegura que en la seva redacció es dóna algun tipus de polivalència (vegeu Figura 

1)..5 La més habitual és la temàtica, amb un 45,9% de les respostes (28 casos), 

seguida de la tecnològica, amb un 32,8% (20 casos); i, per últim, de la mediàtica, 

amb el 21,3% (13 casos).  

 

 

                                                 
4
 El resultat suma més de 8 perquè un mitjà pot tenir diverses relacions de col·laboració amb més d’un 

mitjà. Entre parèntesi s’indica el nombre de publicacions de l’ACPC que participen en aquesta 

col·laboració. 
5
 El resultat suma més de 34 perquè més d’un tipus de polivalència és possible simultàniament. 
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FIGURA 1. POLIVALÈNCIA LABORAL EN LES REDACCIONS LOCALS I COMARCALS 
 

 
           Font: elaboració pròpia 

 

En bona part dels mitjans analitzats, es dóna simultàniament més d’un tipus de 

polivalència. Així, en 15 de les 28 redaccions temàticament polivalents també és 

possible trobar exemples de polivalència tecnològica i en 10, de mediàtica. La 

Taula 3 mostra amb més detall aquesta concurrència:  

 

TAULA3. CONCURRÈNCIA DE LES FORMES DE POLIVALÈNCIA  

 Polivalència 
mediàtica 

Polivalència 
Temàtica 

Polivalència 
tecnològica 

Polivalència 
mediàtica 

13 10 8 

Polivalència  
Temàtica 

10 28 15 

Polivalència 
tecnològica 

8 15 20 

Font: elaboració pròpia 

 

En vuit mitjans es poden trobar les tres formes de polivalència al mateix temps. Es 

tracta d’El Ter, La Pinya, Temps de Franja, Revista Cambrils, El 9 Nou, Osona 

Comarca, La Veu de l'Anoia i Segre. Tot i que aquests resultats presenten una 

periodicitat, difusió i dimensió empresarial força variada, existeix un cert 

predomini de les petites capçaleres. L’excepció més notable seria la del rotatiu 



47 
 

lleidatà. Aquesta tendència la podem rastrejar també entre els diaris que han 

descartat la fórmula de redaccions polivalents. El Còmic, Taradell, La Tosca, 

L’Esquerda de la Bastida, El Codony en són alguns exemples. En aquest segon grup 

se situaria El Punt, a l’espera de l'evolució del seu nou web.  

 

La principal conclusió que se’n pot extreure és que els mitjans amb una certa 

dimensió empresarial han optat decididament per algun tipus de polivalència 

mentre que, en aquells més reduïts, la fórmula triada depèn de les circumstàncies 

particulars i no d’una estratègia clarament definida. No obstant això, es fa 

necessari una aproximació qualitativa més profunda per veure les raons reals 

d’aquesta varietat entre els més modestos.  

 

Des del punt de vista del professional que treballa en el mitjà local i comarcal, els 

resultats de l’enquesta apunten que la modalitat de polivalència més freqüent és la 

temàtica (vegeu Figura 2). Tanmateix, en cinc redaccions ha esta possible detectar 

la presència d’informadors que practiquen les tres formes de polivalència, la 

temàtica, la tecnològica i la mediàtica:  Revista el Ter, Revista Cambrils, El 9 Nou, 

Osona Comarca i la Veu de l’Anoia.  

 

FIGURA 2. FREQÜÈNCIA DE PERIODISTES LOCALS I COMARCALS POLIVALENTS 

 
 Font: elaboració pròpia 
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L’aparició de la polivalència en les redaccions dels mitjans locals i comarcals 

catalans ha desencadenat una transformació en la feina que, fins ara, duien a terme 

els periodistes (vegeu Taula 4). Així, hi apareixen tasques noves, tot i que, més que 

acumular, els resultats de l’enquesta indiquen que es traslladen les funcions que 

executava un professional cap a un altre. Òbviament, mentre puja el nombre de 

mitjans on els informadors escriuen en paper i per al web, baixen les capçaleres on 

els periodistes elaboren notícies únicament per a la publicació tradicional.  

 

TAULA 4. MODIFICACIÓ DE LES TASQUES PERIODÍSTIQUES PER LA POLIVALÈNCIA 

Tasques Abans de 
l’aparició de 
la figura del 
periodista 
polivalent 

Després de 
l’aparició de 
la figura del 
periodista 
polivalent 

Elaborar notícies per al diari / revista 31 19 
Elaborar notícies para al web 4 12 
Elaborar notícies para al mòbil 0 0 
Elaborar notícies para a PDA 0 0 
Gravar vídeo 3 3 
Gravar àudio 3 4 
Editar peces de vídeo per a la TV 1 1 
Editar peces de vídeo per a la web 1 2 
Editar peces d’àudio par a la ràdio 2 3 
Editar peces d’àudio par al web 1 1 
Fer fotografies 20 22 
Elaborar infografies 4 2 
Dissenyar i maquetar les informacions 
en paper 

17 14 

Dissenyar i maquetar les informacions 
per al web 

2 5 

Altres (especificar) 0 0 
 Font: elaboració pròpia 

 

Com ha passat amb freqüència, la irrupció d’innovacions tecnològiques i noves 

atribucions en la feina del periodista, no sempre ha anat acompanyada d’una 

política de formació sòlida. Els resultats de l’enquesta confirmen aquest aspecte. 

Nomes una quarta part (25,6%, 10 casos) dels 39 mitjans que van respondre 

aquesta qüestió s’ha encarregat de formar els seus treballadors. En un 12,8% (5 

respostes), els professionals van buscar la formació específica que necessitaven pel 
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seu compte, però en un 38,5% dels casos (15 ) no en van rebre cap (vegeu Figura 

3).  

 

Novament, són les empreses de major dimensió les que han optat de manera més 

decidida per la formació dels seus periodistes per fer front a les exigències de la 

polivalència, com ho demostren els exemples de Regió 7, El 9 Nou, Segre, Diari de 

Vilanova, Hora Nova, Diari de Sant Cugat, Osona Comarca, Torelló o El Vallenc. 

 

El bloc sobre la figura del periodista polivalent finalitza amb una pregunta sobre 

les tensions que habitualment desencadena el procés de convergència periodística 

en les redaccions. Les respostes obtingudes en aquest apartat apunten a què, en 

general, els mitjans locals i comarcals catalans no són especialment crítics amb 

aquest fenomen (vegeu Taula 5). El temor més compartit és que s’aprofiti aquesta 

situació per reduir plantilles, per exemple, de la mà del periodista polivalent. Un 

25,7 i un 20% dels enquestats hi està molt d’acord i bastant d’acord, 

respectivament. Aquells que actualment desenvolupen alguna forma de 

convergència són els que es mostren més en desacord amb l’afirmació anterior.   

 

FIGURA 3. FORMACIÓ DEL PERIODISTA POLIVALENT 

 
Font: elaboració pròpia 



50 
 

 

El segon aspecte que genera més controvèrsia es refereix a les possibles 

limitacions de la capacitat d’investigació i de recerca de temes propis per culpa de 

la convergència. Un 42,1% dels mitjans que va contestar l’enquesta hi estan molt o 

bastant d’acord, un percentatge força similar a les respostes molt favorables o 

completament desfavorables (39,5%).   

 

TAULA 5. CRÍTIQUES A LA CONVERGÈNCIA 

Gens 
d’acord 

Poc 
d’acord 

Ni en 
acord ni  

en 
desacord 

Bastant 
d’acord 

Molt 
d’acord 

Suposa un descens de la qualitat del 
producte final 37,5 17,5 30 7,5 7,5 
Suposa una càrrega de treball 
addicional 13,9 19,4 25,0 25,0 16,7 
Suposa una reducció del pluralisme 
informatiu (estandardització, 
homogeneïtzació...) 37,8 13,5 35,1 8,1 5,4 
Permet que els mitjans redueixin 
plantilla 20,0 11,4 22,9 20,0 25,7 
Limita la capacitat d’investigació i de 
cerca de temes propis 23,7 15,8 18,4 18,4 23,7 

 Font: elaboració pròpia 

 

No obstant això, la queixa més àmpliament compartida pels enquestats és la 

càrrega de treball addicional que portaria implícita la convergència (vegeu Figura 

4). Són els mitjans de tamany més reduït i amb una activitat en aquest sentit més 

limitada els que es mostren més crítics. Per contra, aquells que han incorporat 

plenament el procés anterior en la seva activitat quotidiana, sense minimitzar el 

problema, no el consideren tan rellevant.  

 

En l’extrem oposat, les consideracions que afirmen que la convergència suposa un 

descens de la qualitat del producte periodístic i una reducció del pluralisme 

informatiu són desmentides per la major part dels responsables que van 

respondre el formulari. Més d’un 37% dels enquestats hi està totalment en 

desacord.    
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FIGURA 4. CRÍTIQUES A LA CONVERGÈNCIA  

 
       Font: elaboració pròpia 

 

4.3. Distribució multiplataforma.  

 

Només el 23,2% dels mitjans locals i comarcals catalans que va contestar el 

qüestionari elaborat per a aquesta investigació assegura distribuir continguts 

propis a través d’altres mitjans (vegeu Figura 5). En la majoria de casos, es tracta 

de capçaleres que prèviament ja havien contestat afirmativament a la pregunta 

sobre producció amb algun mecanisme de col·laboració: El Ter, El Punt, Segre, 

Regió 7... Ara, però, se n’afegeixen d’altres com La Veu de Flix, Revista Cambrils o 

Setmanari de l’Alt Empordà. En la immensa majoria (11 dels 13 casos), els 

continguts es distribueixen entre mitjans del mateix grup empresarial.  
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Però si els mitjans enquestats són poc propensos a distribuir continguts propis a 

través d’altres mitjans, encara són més reticents a obrir les seves pàgines a 

continguts elaborats per tercers. L’única excepció són les informacions provinents 

d’agència. El poc moviment existent en aquest sentit s’explica per la naturalesa de 

la major part dels mitjans associats a l’ACPC, que generen materials informatius 

molt vinculats a territoris concrets i geogràficament ben delimitats.  

 

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS PROPIS PER ALTRES MITJANS (EN PERCENTATGE) 

 

 Font: elaboració pròpia 

  

 

De les quatre possibles formes de distribució que es van definir per a l’enquesta –

promoció de mitjans, promoció de continguts, reproducció exacta i adaptació- és 

precisament aquesta última fórmula la més estesa (vegeu Figura 6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

FIGURA 6. FÓRMULES DE DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS 

 
 Font: elaboració pròpia 

4.4. Audiències actives 

 

Un dels aspectes que és necessari subratllar en tractar sobre els mecanismes de 

participació de l’audiència a través del web és que gairebé el 20% de les 

publicacions que va contestar l’enquesta no disposa encara d’una capçalera virtual. 

I, aquelles que sí que tenen presència virtual no solen oferir cap servei interactiu 

amb els seus lectors (24 casos) (vegeu Figura 7).   

 

FIGURA 7. NOMBRE DE PUBLICACIONS AMB MECANISMES DE PARTICIPACIÓ DELS LECTORS 

 
 Font: elaboració pròpia 
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Les fórmules de participació més habitual entre els mitjans de l’ACPC enquestats 

són la publicació de comentaris sobre notícies i la possibilitat que els lectors enviïn 

notícies i fotografies. Cadascú del tres casos que acabem de mencionar representa 

respectivament el 20,3% dels mecanismes de participació proposats en el 

qüestionari (Figura 8). A continuació, se situen els comentaris als articles d’opinió 

(16,5%) i, a més distància, la possibilitat d’allotjar els blocs dels lectors (7,6%) o 

que l’audiència participi en la realització d’entrevistes (6,3%).  

 

FIGURA 8. FÓRMULES QUE FACILITEN L’EXISTÈNCIA D’AUDIÈNCIES ACTIVES (EN PERCENTATGE) 

 
Font: elaboració pròpia 

 

L’habitual és que els mitjans ofereixin, com a mínim, dos mecanismes de 

participació als seus lectors: set de les 21 publicacions així ho fan. Una d’elles, però, 

presenta fins a vuit fórmules diferents de donar-li la paraula. Es tracta de 

Llumiguia. La combinació que es dóna amb més freqüència és l’enviament de 

notícies i els comentaris a les informacions publicades.  
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FIGURA 9. NOMBRE DE MECANISMES DISSENYATS PERQUÈ L’AUDIÈNCIA PARTICIPI 

 
 Font: elaboració pròpia 

 

Els mitjans que faciliten als seus lectors la possibilitat que comentin les 

informacions que publiquen solen establir algun tipus de filtre abans que les seves 

paraules surtin a la llum pública. Normalment, hi dediquen una persona, amb 

independència que a més demanin a l’usuari un registre previ (27,6%) o bé 

descartin aquesta exigència (44,8%). En un 20,7% dels casos, es publiquen tots els 

comentaris rebuts sense establir amb anterioritat cap tipus de control (vegeu 

Figura 10). 

FIGURA 10. FILTRES A LA  PARTICIPACIÓ DE L’AUDIÈNCIA 

 
         Font: elaboració pròpia 
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4.5. Altres 

 

El darrer bloc del qüestionari es va reserva per a preguntes de caràcter general, 

com el marc ètic de referència dels enquestats i l’ús que fan dels materials que 

proporcionen les agències de notícies.  

 

Les 29 respostes obtingudes per part dels mitjans a la primera de les dues 

qüestions anteriorment referides són unànimes a identificar el Codi Deontològic 

del Col·legi de Periodistes de Catalunya com l’instrument que els guia en l’exercici 

de la seva professió.  

 

Sobre les agències,  només set dels mitjans que van respondre el formulari 

asseguren estar-ne subscrit a alguna. Entre aquests, tres afirmen rebre talls 

d’àudio per aquesta via i dos, vídeos. Els modestos resultats que s’hi obtenen són 

lògics si es tenen en compte les característiques empresarials dels mitjans i el tipus 

d’informació que tracten.  
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5. CONVERGÈNCIA A LA PREMSA LOCAL I 

COMARCAL: ESTUDI DE CASOS 
 
5.1. Convergència i estratègies empresarials 

 

Com s’ha apuntat en un dels capítols precedents, la convergència, en qualsevol de 

les seves formes, és possible gràcies a la digitalització i també al progressiu procés 

de concentració empresarial i de diversificació mediàtica. De la filosofia 

monomèdia, s’ha passat progressivament a la multimèdia. I és que des de posicions 

estrictament monomèdia difícilment es poden desencadenar transformacions com 

les ocasionades per la convergència; el multimèdia, però, convida a indagar en 

aquest terreny.  

 

Les fórmules empresarials que allotgen experiències de convergència en el camp 

de la premsa comarcal i local són diverses. De vegades, aquest fenomen fins i tot ha 

servit per reordenar internament les companyies. I és que, sovint, el procés que 

ens ocupa en aquesta recerca comporta canvis en diferents parcel·les, entre les 
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quals hi ha l’empresarial. Sigui com sigui, cal insistir que, ni a Catalunya ni a la 

resta del món, no hi ha un únic plantejament que funcioni des del punt de vista de 

l’empresa. Cada mitjà o grup s’hi està adaptant segons les seves propietats i 

necessitats. 

 

En el cas del Grup Segre, per exemple, malgrat tenir el seu origen en el diari en 

paper que dóna nom al grup, des dels anys noranta es treballa amb una orientació 

clara cap a la multimedialitat. Primer, amb una emissora de ràdio (actualment amb 

quatre freqüències i dues programacions), i a partir de 2001, amb una televisió 

(inicialment analògica i ara amb quatre concessions de televisió digital terrestre –

TDT–, les quals li permeten cobrir tota la demarcació de Lleida). Tanmateix, ha 

estat internet el veritable desencadenant i l’impulsor de la convergència 

periodística al grup. En paraules del màxim responsable del conglomerat, Juan Cal, 

el web està “en el centre”, ja que és aquí on es pot treballar realment vers la 

convergència de continguts.  

 

El model desplegat pel grup lleidatà és, però, l’excepció en el panorama 

comunicatiu local i comarcal. Molt més habitual és trobar capçaleres amb un llarg i 

fort arrelament en el seu territori que s’han “desdoblat” en una versió digital,  

conscients que el futur passarà, d’una o altra manera, per la xarxa.  

 

Tot i això, el model dibuixat en aquests casos no és únic. Les solucions adoptades 

han estat diverses. La coordinació entre plataformes sol ser la norma. Tanmateix, 

en alguns casos –la majoria- la coordinació es produeix en condicions de 

superioritat del mitjà “original”, respecte al nou mitjà. Mentre que en altres –els 

menys- la coordinació es produeix en termes d’igualtat.  

 

Així, el web ha estat el motiu que ha portat El Punt a dirigir-se –o de moment 

anunciar- el camí cap a la convergència. En el web anterior, es limitaven a fer un 

buidat del contingut del paper cap a la xarxa a través de Vilaweb. Ara, el periòdic i 

la nova pàgina web funcionen amb “convergència total”, apunten els seus 

responsables. Tenen un equip de periodistes que treballen tant per al paper com 

per al suport digital, segons comunica el director del mitjà, Emili Gispert. I afegeix 
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que la nova edició electrònica, que es va posar en marxa el 24 de febrer de cara al 

públic, però que ja funcionava internament un parell de mesos abans, avança els 

continguts en format digital; aquests no són necessàriament els mateixos que 

després aniran al paper, ni tenen sempre la mateixa dimensió ni el mateix 

enfocament.  

 

El procés que recentment ha endegat El Punt fa ja més temps que va ser explorat 

per la Revista Cambrils. Lluís Rovira, director de la publicació i del seu web, revela 

que, des de finals dels anys vuitanta i fins a l'actualitat, la publicació ha iniciat un 

camí que simultàniament l’ha portat cap a la convergència i cap a la 

professionalització. És a dir, alhora que la capçalera ingressava al món virtual i en 

desenvolupava les eines pròpies d’aquest entorn, modificava la seva estructura 

laboral, d'una opció completament col·laborativa a una organització que té molt 

poc a veure amb el món amateur. L’entitat editora és una associació cultural, 

malgrat que s'hi treballa com a qualsevol empresa, tret del fet que l'ànim de lucre 

no n’és l’objectiu del mitjà, el qual aspira, això sí, a autofinançar-se. Una junta 

formada per vuit persones (set col·laboradors i el director del mitjà) regeix el 

funcionament de la publicació impresa i la seva versió a la xarxa.  

 

La Revista Cambrils va començar la seva presència a internet el 1996. El director 

atribueix la iniciativa d'aquest primer pas a la xarxa a un membre concret de 

l’entitat, informàtic de professió. En aquella època, les actualitzacions del 

cibermitjà eren mensuals, una selecció de continguts publicats a l’edició impresa. 

Nou anys després, aquesta publicació presentava un projecte a la Generalitat per 

demanar suport per a la creació d’un mitjà virtual diari. Sense aquesta ajuda 

institucional, matisa Rovira, no s’hauria pogut anar més enllà, perquè no 

consideraven que es poguessin cobrir les despeses i la feina extra que suposava un 

diari virtual. Però l’Administració catalana va apostar per aquesta idea. Amb tot, de 

cara al futur, el director manifesta la seva inquietud pel fet “que no surtin els 

números un cop s'acabin els diners dels ajuts públics”. Per això, argumenta, és 

important per a la publicació que hi arribin més ingressos a través dels anuncis, i 

que això passi especialment a l'entorn virtual, ja que, avui, no té tanta publicitat ni 

obté tants ingressos com la revista impresa. I és que el mitjà en paper manté el 
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digital. Paradoxalment, però, Lluís Rovira assegura que van percebre un augment 

de la publicitat a la revista quan va arrencar el web. 

 

La diversitat de models de funcionament entre plataformes, però, és gran. Si en els 

casos que acabem de veure la potenciació de les edicions digitals ha estat el motor 

que ha desencadenat les primeres iniciatives de convergència, en altres, el punt de 

partida ha estat la televisió. El subdirector adjunt d’El 9 Nou, Josep Comajuan, situa 

l’inici del procés de convergència al grup en el moment en què es va posar en 

marxa la televisió, el 2004, amb una redacció pròpia formada per cinc periodistes 

(quatre d’ells provenien del diari) i dos tècnics.  

 

A La Veu de l’Ebre, el futur sembla transcórrer per un camí de característiques 

similars. El màxim representant del grup, Josep María Arasa, opina que la 

concessió d’una llicència de TDT forçarà la convergència. Ara bé, com que tot 

indica que els terminis de desplegament de la TDT no es podran complir, el mitjà 

“ha deixat el procés en una fase més propera a l'espera”, adverteix. Amb tot, la 

redacció ja està preparada. I la televisió digital serà també l’excusa perquè el web 

es posi en marxa “seriosament”. En síntesi, es vol que el mitjà audiovisual impulsi 

el web, però, de moment, el procés televisiu està aturat i, per tant, també el del 

portal informatiu, que ara s’actualitza de forma poc sistemàtica. 

 

El caràcter multimèdia està molt present al conglomerat públic de Sant Cugat del 

Vallès. El president de l’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i 

Informació Ciutadana (OAMCIC) és l’alcalde de la població. En el nucli de l’OAMCIC 

se situa la productora Cugat.cat Comunicació Multimèdia, l’objectiu de la qual és 

funcionar com un mitjà multimèdia per “arribar al major nombre possible de 

ciutadans del municipi i esdevenir així un portal imprescindible”. La directora, 

Mónica Lablanca, apunta que aquesta “fàbrica de produir continguts” subministra 

material a la ràdio, al diari en línia i aviat a la televisió per internet. En opinió de 

Lablanca, que també és coordinadora general en funcions de l’OAMCIC, es pot 

parlar d’un mitjà plenament integrat pel que fa a la gestió, la tecnologia, la redacció 

i els continguts. Precisament en aquest moment s’està ultimant un canvi en 

l’organigrama de la companyia perquè s’hi reflecteixi aquesta integració. Des del 
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punt de vista tecnològic, s’està instal·lant el programari Dalet, que concentrarà tota 

la producció de ràdio i televisió. Volen que el periodista pugui fer totes les versions 

informatives des del seu lloc de treball, amb el seu ordinador. 

Sovint, els model desplegat per cada grup està molt condicionat per la seva 

estructura empresarial i les condicions legals. Aquest és un factor que sovint passa 

desapercebut, però que és de vital importància per posar en marxa qualsevol 

iniciativa de convergència, particularment si ha de tenir una certa envergadura.  

 

Algunes propostes de convergència entre mitjans d’abast nacional –algunes força 

interessants -han fracassat o s’han posposat perquè els mitjans implicats formaven 

part d’empreses diferents, amb convenis diferents i taules salarials també 

diferents. Un exemple recent, a escala estatal, ho il·lustra perfectament. Després de 

què El País anunciés la integració de les redaccions en paper i digital per a la seva 

“refundació”, la primera mesura tangible en aquest sentit ha estat la notificació de 

què El País.com deixarà de ser gestionat per Prisa.com, i passarà a dependre 

d’Ediciones El País SL.     

 

A escala local i comarcal, també existeix una diversitat de models. En la majoria 

dels casos els diversos mitjans formen part d’una mateixa empresa, és el cas de 

Revista Cambrils, El Punt, Regió 7, OAMCIC, etc. És també el cas de Capgrós, on “la 

publicació impresa i la seva edició digital són una sola empresa”, insisteix l’editor i 

gerent, Mateu Ros. A més, la companyia compta amb una divisió, Càpsula Media, 

nascuda per donar cobertura tecnològica als mitjans de la casa. No obstant això, 

amb el temps, aquest apartat ha crescut en importància i, ara per ara, funciona com 

una empresa tecnològica, la qual proporciona servei a clients externs (per 

exemple, per construir-los una pàgina web), encara que no tinguin res a veure amb 

el sector de la comunicació. 

 

Per contra, en ocasions, els diversos mitjans que conformen un grup pertanyen a 

empreses diferents. En aquests casos, si no es prenen les mesures oportunes, les 

limitacions legals i laborals poden generar problemes que llastrin el projecte. És 

troben en aquesta situació el Grup Segre o La Veu de L’Ebre, per exemple. El grup 

lleidatà va identificar el problema des del bon començament i a mesura que 
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incorporava mitjans al grup equiparava els convenis i les taules salarials, de 

manera que malgrat pertànyer a empreses diferents, a la pràctica compartien un 

mateix marc regulatori. 

 

5.2. El negoci de la convergència 

 

La convergència és un fenomen complex que pot adoptar diverses formes. De fet, 

veurem que entre els professionals entrevistats no hi ha unanimitat a l’hora de 

definir què s’entén per convergència, a quins àmbits de les empreses 

periodístiques afecta, quines causes motiven la seva posada en marxa o quines 

implicacions té.   

 

Com succeeix en la major part de mitjans que han abordat processos de 

convergència, el màxim responsable del Grup Segre reconeix que no existeix una 

fórmula màgica, ni tan sols una fórmula única, i que els grups empresarials han 

d’avançar d’acord amb la seva realitat. Així, Juan Cal recorda que la convergència 

periodística ha estat possible gràcies a la “concepció comuna de grup”, és a dir, que 

els periodistes se senten part d’ell i no exclusivament d’un mitjà. Tot i això, va 

haver-hi dificultats, però van “tirar endavant les idees, malgrat els problemes i les 

reticències de la gent”. 

 

El màxim responsable del grup admet que aquest tipus d’iniciatives estan 

marcades per les incerteses. I és que a la dificultat de no disposar d’una carta de 

navegació, cal afegir-hi la crisi econòmica i financera actual, que fa que ell sigui 

“incapaç de veure [quina és la darrera fase en el procés de convergència de Segre]”, 

tot i que augura que la recessió “accelerarà el canvi de model”. 

 

Per a Juan Cal, la convergència no s’ha d’entendre com un procés a curt o mig 

termini sinó com un de llarg de recorregut; per tant, l’èxit o el fracàs d’aquest tipus 

d’iniciatives s’han de mesurar per etapes. Això sí, després d’establir objectius 

parcials, específics i assumibles per a cada fase. Per exemple, un primer objectiu 

podria ser que les redaccions comencessin a obrir-se a les noves realitats, a 
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compartir continguts, a descobrir els avantatges del treball en equip i, en definitiva 

a trencar la desconfiança entre elles.  

 

No es pot perdre de vista, però, que al final, el fet que un projecte d’aquesta mena 

funcioni o no es calcula segons els resultats econòmics, com a qualsevol empresa. 

Tanmateix, considera que seria “un error deixar únicament aquells sectors que ens 

donen diners i tota la resta, fora”. “Això ens pot limitar de cara al futur”, opina.   

 

En aquest aspecte, és interessant veure les diferents sensibilitats que hi ha entre el 

col·lectiu de mitjans d’abast local i comarcal en relació al paper que internet juga 

en el present i ha de jugar en el futur. Mentre que alguns entrevistats, com veiem, 

defensen la seva importància –tot i que les versions digitals siguin avui per avui 

majoritàriament deficitàries-, altres les perceben pràcticament com un destorb. Al 

paper que ha de jugar internet en la premsa local i comarcal, s’hi dedicarà un 

epígraf específic més endavant.  

 

Tot i que, òbviament, la convergència incideix en la pràctica professional i en la 

manera de fer periodisme i de produir i distribuir continguts, els directius 

entrevistats subratllen especialment els beneficis econòmics, de negoci, derivats 

dels processos de convergència que estan portant a terme. Generalment, tots ells 

admeten que aquest fenomen comporta una nova manera de pensar i treballar a 

les seves empreses. No obstant això, també és comú que hagin assimilat bé aquest 

canvi perquè els suposa haver de gastar menys diners per oferir els mateixos (o 

més) productes que abans. Entre els rendiments que s’hi obtenen, subratllen, com 

veurem, l’eficiència en la gestió, la possibilitat d’incrementar els anunciats –en 

aquest cas no hi ha unanimitat entre els entrevistats-, el reforçament de la marca o 

l’increment de la seva visibilitat en el mercat.  

 

5.2.1. Convergència comercial 

Per al màxim responsable del Grup Segre, Juan Cal, la convergència no és un 

concepte únic i homogeni, sinó que s’ha d’entendre com un conjunt d’estratègies 

que no només es refereixen al treball periodístic sinó que afecten altres vessants 

igualment destacades. En aquest sentit, subratlla la importància de la convergència 
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o integració comercial. En el cas del grup, tots els equips comercials s’integren en 

un de sol. Amb això s’aconsegueix que la relació amb l’anunciant es realitzi 

globalment, oferint-li l’oportunitat de contractar paquets per a més d’un mitjà. Així, 

per exemple, una empresa pot patrocinar la retransmissió d’un esdeveniment 

esportiu o cultural de la ciutat per a la televisió o la ràdio, però també li podria 

interessar fer el mateix al diari o al web. Mesures d’aquest estil beneficien tothom, 

tant els anunciants “més de paper”, com els que són “més de ràdio o tele”.  

 

Cal, però, ressaltar que amb aquestes solucions no n’hi ha prou, s’ha d’anar més 

enllà i no “vendre” espai o minuts, sinó impactes. Per això, i per no defraudar 

l’anunciant, posa èmfasi en la rellevància de la mesura de les audiències: un dels 

punts flacs dels mitjans d’abast local i comarcal i, també, d’internet.  

 

Però no tothom comparteix aquesta posició. El director d’El Punt, Emili Gispert, 

obertament partidari de la convergència periodística, advoca per una clara 

distinció comercial de plataformes. En la seva opinió, el web pot ser un suport 

excel·lent per recuperar la política comercial inicial, que darrerament s'havia 

perdut. “Com que tenim web per cada municipi, podem plantejar anuncis locals, 

amb preus diferents dels que s'havien implantat els últims temps al diari en paper 

per la dimensió que tenia”, descriu. I resol: “Això ens permet una estratègia 

comercial pensada per al web: tornar a un tipus d'anunciant propi de l'any 1979”.  

 

La percepció d’oportunitat per captar nous anunciats gràcies a la multiplicació de 

plataformes tampoc és percebuda de la mateixa manera per tots els entrevistats. 

També hi ha empreses que fan una lectura més crítica del procés. O, si més no, del 

seu desplegament i conseqüències. Per exemple, les principals dificultats que s’han 

trobat al Capgròs en l’àmbit de la gestió econòmica a partir de la convergència es 

refereixen als anunciants. L’editor resumeix: “Els nostres clients són més petits que 

els dels grans mitjans. I en aquest col·lectiu, encara no entenen internet com un 

bon suport publicitari”. De moment, el cibermitjà no és un negoci (no permet 

guanyar diners), però, mica en mica, la situació va canviant. Per al màxim 

responsable de l’empresa, l’actual context de crisi està complicant-los molt la feina. 

Per això, diu, el primer objectiu és mantenir-se, sobreviure. “Vam tenir un 
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creixement enorme en poc temps i, ara, la situació és més dura”, admet Mateu Ros. 

Sigui com sigui, és cert que, en els darrers sis anys, hi ha hagut molts moviments de 

treballadors a l’empresa editora d’aquesta revista de Mataró (incorporacions, 

baixes, etc.). No obstant això, no s’han degut a la convergència. Han estat fruit de la 

dinàmica pròpia del sector. L’equip ha estat sempre molt jove (encara ho és), i això 

propicia encara més les entrades i sortides de personal, comenta el gerent de la 

firma. Darrerament, però, de nou per culpa de la crisi, l’empresa ha hagut de 

prescindir d’alguns col·laboradors.  

 

En termes encara més dràstics es manifesten des de La Veu de l’Ebre, que davant la 

inexistència d’un mercat que sigui capaç de sostenir la versió digital li atorguen un 

paper merament testimonial. Josep Maria Arasa, en aquest sentit, sentència de 

forma categòrica: "L'Ebre Digital l'hem tingut de manera testimonial i mai no hem 

pogut fer una aposta seriosa perquè realment ni les ajudes compensen ni molt 

menys en aquests moments on el mercat no vol comprar o nosaltres ho sabem 

vendre". El conseller delegat de La Veu de l’Ebre, però, reconeix part de culpa. A 

diferència d’altres exemples que hem vist, no han pogut (volgut) desenvolupar una 

estratègia comercial per al web. De fet, el lloc és percebut, avui per avui, com una 

despesa afegida.  

 

5.2.2. Millora de la eficiència en la gestió   

Òbviament, de forma paral·lela a la convergència comercial, s’ha de treballar cap a 

la convergència de redaccions. Una tasca que no és fàcil i que no s’ha de confondre 

amb la integració, ni amb el periodisme polivalent, però que en moltes ocasions 

passa necessàriament per alguns d’aquests estadis. Tot i que de la convergència de 

redaccions se’n parlarà més endavant, ens aturem un moment en aquest aspecte, ja 

que no s’ha de perdre de vista que l’organització de les redaccions pot tenir també 

una incidència directa en els compte de resultats de les empreses.  

 

Un dels entrevistats més favorables a la convergència de redaccions és el director 

d’El Punt, Emili Gispert. Així, assenyala que el diari i el seu web funcionen “amb 

convergència total”. A parer seu, això es tradueix en un equip de periodistes que 

treballen tant per al mitjà en paper com per al digital. L’objectiu del procés que ha 
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culminat d’aquesta manera és clar: “optimitzar al màxim els recursos”, diu Gispert. 

Per a ell, aquesta fórmula presenta nombrosos avantatges “de rendibilitat i de 

possibilitat” que la fan especialment adequada per afrontar les transformacions 

que viu el periodisme: “El nostre ofici està canviant molt, sembla que ningú està 

disposat a pagar per la informació, i si no som capaços de ser el màxim d’eficients, 

no ens en sortirem. En el nostre cas, si haguéssim de fer una doble xarxa, no 

podríem, i penso que si no ho poden fer els grans grups, que han hagut de passar 

de la doble xarxa a la convergència, és per aquest motiu. A més a més, tot això ha 

coincidit amb la situació de crisi actual. Hem d'estar oberts a tot i potser la millor 

fórmula a la llarga sigui una fórmula mixta amb una certa especialització”. 

 

Gispert assegura que “des del primer dia” el seu grup va pensar en la convergència 

com el millor sistema, però reconeix que l’actual situació de crisi ha fet augmentar 

“la fe” en aquest procés “fent de la necessitat, virtut”. El director d’El Punt 

sentencia que “el futur” passa “sí o sí” per aquest camí, tot i que admet que les 

empreses periodístiques encara hauran de viure uns quants anys del format en 

paper. “A banda de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), que n’ha estat pionera, no 

sé com ho fan els altres, el que veig és que han anat a copiar el que fan els grossos, 

però en petit, per ser-hi, gairebé com una operació de màrqueting, no obstant això, 

cal treballar-hi per diferenciar-se i tenir un valor”, apunta.  

 

Els beneficis econòmics han de consistir necessàriament en un augment de la 

facturació publicitària, com hem vist, però també poden arribar a través dels 

estalvis de producció. Així ho veu el director general d’El 9 Nou i director 

d’edicions, Jordi Molet. Explica que la televisió sola “tindria un cost més elevat”. Per 

exemple, les despeses de recepció i administració són úniques per a l’emissora i el 

diari. Els equips comercials són diferents –en aquest cas, veiem que no coincideix 

amb la concepció que en té el Grup Segre-, treballen per separat, en canvi, a escala 

de direcció, s’ajunten. “No es fan mal mútuament”, explica Molet. Al capdamunt de 

l’estructura hi ha el director general, del qual depèn l’equip de direcció. Aquest està 

format pels directors d’edició dels dos diaris del grup, de la televisió i de la 

productora que tenen a Granollers. El completen el cap de recursos humans, la cap 

d’administració, la de màrqueting i subscripcions, i la de publicitat. A les reunions 
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de redacció a Vic, hi van el director de la televisió i el del diari per preparar la feina 

de manera conjunta. Tanmateix, “no som perfectes”, reconeix Molet. I és que, 

inevitablement, “sempre hi ha errors de coordinació”, admet. El procés de 

convergència que viu el grup El 9 Nou es va endegar aproximadament cinc anys 

enrere, quan va arrencar el web. Després, va venir la televisió. La redacció el va 

rebre “bé”, segons ho expressa el director general, perquè “no es va entendre mai 

com una cosa perjudicial, sinó com una oportunitat”. Els va ajudar el fet de 

disposar d’una productora des de 1997.  

 

La directora de Cugat.cat calcula que, des de 2002 fins a l’actualitat, s’hi ha invertit 

uns 400.000 euros, sobretot per adquirir tecnologia i per fer-hi obres a la seu de la 

redacció. Tanmateix, quant a la rendibilitat, el balanç que se’n fa és, com en els 

casos anteriors, força positiu. Mónica Lablanca opina que ja s’ha amortitzat una 

part de la despesa, i subratlla que, en paral·lel, s’ha millorat molt la qualitat del 

producte i la imatge de la marca, perquè han aconseguit arribar a públic nou 

gràcies a les noves tecnologies, un conjunt d’elements que repercuteix en 

l’augment de la competitivitat. En el present, l’OAMCIC està dissenyant una 

campanya publicitària per enfortir encara més la imatge de marca i fer arribar al 

públic el caràcter multimèdia de Cugat.cat. 

 

5.2.3. Més visibilitat de la marca 

Com apunta la directora de Cugat.cat, la multiplicació de plataformes permet que la 

mateixa marca arribi a més gent i que, en conseqüència, es reforcin mútuament els 

diversos mitjans del grup. El director d’El Punt hi coincideix, raó per la qual 

subratlla que la convergència també és molt important per augmentar la visibilitat 

de “la imatge de marca”. En definitiva, es tractaria d’aprofitar la que s’ha construït 

el mitjà en la seva edició en paper per aconseguir rèdits per al web. Gispert pensa 

que si bé “un altre sistema d’organització de la feina” permetria conservar aquest 

valor per a l’entorn virtual, “amb la convergència queda més clar”. 

 

El cap de Segre.com, Carles Díaz, tot i reconèixer que l’increment global de 

l’audiència i l’augment de la facturació són, en última instància, els indicadors 
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essencials per mesurar l’èxit empresarial d’una iniciativa de convergència, també 

hi afegeix la millora de la marca. Coincideix, doncs, amb Gispert.  

 

5.2.4. Beneficis associats al periodista polivalent 

El caràcter polisèmic del terme convergència i la distinta concepció que en tenen 

els professionals ha quedat reflectit en les converses mantingudes. Ja hem vist com 

s’ha parlat de convergència comercial, convergència redaccional, parcialment 

d’integració de redaccions..., però de forma més o menys explícita la concepció més 

present és la que la vincula a la figura del periodista polivalent. Tot i que hi 

dedicarem un epígraf específic més endavant, val la pena fer-ne un primer tast.  

 

Tot i que, certament, no ha sortit de manera oberta en cap de les converses 

mantingudes durant la recerca, no es pot negar que un dels temor que més 

habitualment es manifesta al voltant de la convergència –especialment des de 

sindicats i comitès d’empresa- és el que es refereix a la possibilitat de què els 

empresaris hi vegin l’excusa per reduir les plantilles i despatxar treballadors. Un 

temor que s’incrementa a causa de la crisi galopant que envaeix el sector de la 

comunicació.  

 

El màxim responsable de la Revista Cambrils, Lluís Rovira,  confessa que li fa por 

pensar cap on va el sector de la comunicació. En canvi, no experimenta aquesta 

sensació de neguit quan analitza els efectes de la convergència, ni quan s’afirma 

que en realitat no és res més que una coartada per reduir plantilles. Rovira 

considera que els periodistes que comparteixen aquesta postura són els 

treballadors de mitjans que prèviament ja havien començat a acomiadar personal. 

El procés de la seva revista, en canvi, és l’oposat; això és, de creixement. A internet, 

tanmateix, encara no s'ha treballat de manera prou seriosa per aconseguir 

inversors que garanteixin la continuïtat del web, diu. Sí que s'ha avançat en 

l’apartat institucional i la versió digital de la publicació de Cambrils compta amb el 

suport esporàdic d'àrees del Govern municipal, com la Regidoria de Cultura; 

d’entitats locals, de municipis veïns (Salou, Vila-Seca, Montroig...), etc. En resum, 

per al director, la convergència equival a estar ben preparat davant dels canvis que 

s’acosten, i és especialment útil en el cas dels mitjans petits i/o locals. 



69 
 

 

Però si els beneficis de la convergència no provenen de la reducció de plantilles, 

poden derivar-se de la “sobreexplotació” dels periodistes, s’argumenta amb 

freqüència. Una explotació que habitualment es vincula a la figura del periodista 

polivalent, o a l’”home orquestra” o al “periodista navalla suïssa”, com també se’ls 

denomina habitualment de forma despectiva. 

 

La figura del periodista polivalent, tot i estar molt present en la major part de les 

redaccions visitades, aixeca força rebuig entre periodistes i directius. En el cas de 

La Veu de l’Ebre, per exemple, l’única forma de convergència que realment està 

duent a terme és la del periodista polivalent, ja que s’intenta que tots els redactors 

del setmanari passin per la ràdio durant la temporada d’estiu i els caps de setmana.  

L’actitud del seu conseller delegat ha passat de l’entusiasme a l’escepticisme 

respecte a les possibilitats del procés:  “[la convergència] és un model teòric [del] 

que no tinc cap exemple pràctic per creure-me’l, tot i que vaig veure’l molt bé 

d’entrada”. I afegeix que no coneix “cap periodista multimèdia que realment 

representi el que és el principi del periodista de la convergència, ni els de l’ACN”. 

Així, preveu que per a la posada en marxa de les emissions de la TDT, “la televisió 

tindrà un local a banda perquè [amb les redaccions integrades i els periodistes 

multimèdia] és un caos, és una histèria, baixen molt [les qualitats] [d]els 

continguts.” Opina que les persones amb més responsabilitat de la televisió han de 

pensar només en la televisió. En canvi, considera que hi ha seccions on és lògic que 

s’acabi treballant per a les diverses plataformes. Tot i que amb reticències, -

“convençut, no ho estic del tot”, adverteix, ja que no es tracta “d’una única redacció 

amb una pantalla o una gravadora”-, concedeix que algunes seccions del setmanari 

acabin per convergir amb la televisió. Per a ell, la publicació en paper ha de tenir 

un “cos propi, de continguts purs i durs d’anàlisi” mentre que la feina “més 

d’agenda, del dia a dia, de gestió, de seguir notícies de l’ACN... amb especialistes 

menys temàtics, menys troncals, faran una mica aquesta ambivalència setmanari-

tele i fins i tot web".  

 

A tall de conclusió, com es pot observar, i com s’ha comentat reiteradament, no 

existeix una fórmula única per a la convergència. Les dimensions d’algunes de les 
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empreses i la seva concepció del negoci periodístic condicionen la presència o no de 

la convergència i les formes que pot adoptar. Acabem de veure-ho en una de les 

solucions que aixeca més polseguera: la del periodista polivalent. Mentre que 

alguns mitjans s’hi mostren obertament contraris, altres hi aposten de forma 

decidida, tot i que sigui per raons econòmiques i no periodístiques.  I, el que és més 

rellevant, tant una decisió o com l’altra poden ser fruit d’una profunda reflexió 

prèvia sobre la seva conveniència i de valorar diverses alternatives.  

 

5.3. Convergència periodística 

 

El president de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), Estanis 

Alcover, considera que, des del punt de vista periodístic, la tendència majoritària 

en aquests mitjans de comunicació és la convergència, tot i que no n’és l’única, al 

marge del que passi en l’àmbit empresarial.  El responsable del Grup Segre, Juan 

Cal, també fa servir aquesta doble accepció del fenomen: la periodística i 

l’empresarial, a la qual ja ens en hem referit.   

 

En general, quan els entrevistats es refereixen a la convergència periodística 

pensen en redaccions integrades, o, si més no, en redaccions coordinades. Tot i 

això, com ja s’ha apuntat, la convergència periodística no passa sempre per la 

integració de redaccions, tot i que sí que es materialitza en alguna forma de 

producció integrada. El responsable de l’ACPC recorda, però, que abans d’adoptar 

qualsevol innovació d’aquesta mena, cal entendre la filosofia que hi ha al darrere. 

 

5.3.1. Fàbriques de continguts 

Al marge del grau de desenvolupament i de les formes que adopta la producció 

integrada en els mitjans analitzats, existeix una certa unanimitat entre el seus 

responsables en considerar els seus mitjans com a “fàbriques d’informació o 

continguts” i ells mateixos com a operaris d’aquestes fàbriques.  

 

Aquest concepte no és nou. Un dels primers mitjans de comunicació que es va 

reivindicar a l’Estat com a fàbrica de notícies va ser Telecinco. En concret, ho va fer 

per referir-se als seus serveis informatius. Fins llavors, aquesta denominació tenia 
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connotacions negatives. Les peces presumiblement no havien de ser el resultat del 

treball en una factoria de notícies en sèrie, sinó de la feina acurada d’un grup de 

professionals qualificats. No obstant això, quan els responsables de Telecinco van 

decidir canviar revolucionàriament la producció de les notícies de l’emissora a 

principi de 1997, introduint-hi els sistemes d'edició digital no lineal i encarregant 

les tasques de muntatge a uns redactors que cada cop havien de ser més 

polivalents, van adoptar aquesta filosofia.  

 

“La Fábrica de la Información” va ser el nom que l'aleshores conseller delegat i 

director general de Gestevisión Telecinco, Maurizio Carlotti, va idear per a un 

edifici de 1.500 metres quadrats a Madrid. Aquell era un moment de 

transformacions profundes en el sector i la denominació "fàbrica", vilipendiada en 

el passat, començava a tenir sentit aplicada al periodisme. Una part dels plans que 

els redactors feien servir per compondre les seves peces es reaprofitava per a 

diverses pàgines web relacionades amb el grup. I d'aquesta manera s'obria la 

possibilitat d'emprar aquest mateix material audiovisual per a la telefonia mòbil, 

com va fer poc després Antena 3 TV. Les antigues redaccions començaven a 

transformar-se en una altra cosa: fàbriques d'informació. Des de llavors, mitjans i 

grups de totes les dimensions, dels més potents a escala internacional fins als més 

modestos dintre de la premsa comarcal i local, van acceptar aquesta denominació. 

 

Hi ha múltiples opinions d’entrevistats que ho corroboren. El director general d’El 

9 Nou i director d’edicions, Jordi Molet, qualifica el grup com “fàbrica de producció 

d’informació” amb diversos canals de sortida que s’han de fer bé.  

 

De nou apareix el concepte de la factoria de continguts a Manresa. La idea que es 

vol potenciar de cara al futur és que els treballadors de l’edició en paper de Regió 7, 

amb més plantilla, experiència, bagatge i trajectòria, assumeixin les tasques de 

producció informativa per a la resta. Per això, actuarien com una “fàbrica 

d’informació” per a la televisió, cosa que implicaria un canvi de mentalitat, anuncia 

el director del canal audiovisual de Manresa, Jordi Morros. “Cal pensar en termes 

de grup de comunicació”, continua, de manera que el professional del Regió 7 

s’adoni que darrere també té una televisió, un web i, més endavant, una ràdio. Però 



72 
 

això no sempre passa, com a conseqüència de “la inèrcia” de més de 25 anys de 

treball en solitari, interpreta Morros. 

 

I un altre participant en aquesta recerca, Juan Cal, recupera aquesta filosofia. 

Considera el seu grup, el Segre,  una “fàbrica de notícies”, que elabora informacions 

per a diferents plataformes. Una factoria que treballa com tres redaccions diferents 

coordinades que comparteixen espai, o com una redacció única, que també es 

podria concebre així.  

 

L’objectiu d’esdevenir un mitjà multimèdia “és arribar al major nombre de 

ciutadans del municipi possible i esdevenir un portal imprescindible”, segons ho 

defineix la directora de Cugat.cat Comunicació Multimèdia, Mónica Lablanca. 

Aquesta empresa, situada en el nucli de l’Organisme Autònom Municipal de 

Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC) de Sant Cugat del Vallès, és “una 

fàbrica de produir continguts” que subministra continguts a la ràdio, aviat a la 

televisió-web, i al diari en línia. I els continguts que es produeixen es difonen per 

tots els canals que tenen al seu abast i que permeten les noves tecnologies; és a dir, 

tots menys la televisió convencional: una ràdio, un diari on line i, a curt termini, 

una televisió a través d’internet, i el mòbil. La innovació tecnològica i el projecte 

implicaven necessàriament la unificació en una sola redacció. Per tant, de fet, es 

tracta d’un únic mitjà de comunicació. Però això no significa que totes les 

informacions es distribueixin pels tres suports, sinó que, en cada cas, es pot decidir 

quines són les plataformes adequades.  

 

5.4. Producció integrada 

  

Mónica Lablanca introdueix un concepte essencial a l’hora de parlar de 

convergència com és l’organització de les redaccions. Ella parla obertament de 

redaccions unificades tot i que, com veurem, no és aquest l’únic camí.  

Operativament parlant, la confluència de redaccions pot ser més senzilla en un 

mitjà petit, de dimensions reduïdes, que en una gran corporació. I els mitjans 

analitzats en són bons exemples.  
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5.4.1. Redaccions integrades 

Les redaccions integrades serien aquelles en què els periodistes elaboren 

indistintament continguts per a qualsevol plataforma, sense que hi hagi un clar 

predomini d’una sobre les altres. Certament, aquest tipus de redaccions són avui 

per avui i en la premsa local i comarcal encara una excepció, ja que, en general, el 

pes de la capçalera “matriu” és encara molt important i predomina sobre la resta. 

Potser, el cas que més s’hi aproximaria seria el de la Revista Cambrils. Aquest mitjà, 

tot i la preeminència de la revista en paper, ha potenciat obertament la versió 

digital, gràcies, això si, a que la periodicitat mensual del producte imprès facilita 

que la prioritat del dia a dia sigui la publicació de notícies al web.  

 

De tots els grups estudiats, l’ens públic de Sant Cugat, però, és l’únic que realment 

es pot considerar que està organitzat en una redacció unificada, clarament 

multiplataforma i sense un predomini clar de cap mitjà. Segons la notícia i el 

moment del dia es decideix la plataforma. 

 

Sí que hi trobem, però, redaccions integrades que funcionen de forma unitària, tot i 

que amb el predomini d’un mitjà, normalment el paper. El Punt n’és un exemple. 

Una empresa, com recorda el màxim responsable de Premsa Comarcal, que 

tradicionalment apostava per la separació de les redaccions dels seus diferents 

canals i que ha acabat “cedint” per organitzar-se en un sol centre de treball.  

 

La versió digital d’El Punt va arrencar sense contractar més periodistes. Redactors 

de la versió en paper es responsabilitzen també del cibermitjà. Cada “organització 

redaccional” (cada responsable d'una àrea o d'un tema), assenyala el director, 

decideix sobre la informació que li arriba: què en fa, si en fa un flaix i el penja, si 

l'elabora més i el penja també o si no va al digital. De moment, això no ho 

determina cada redactor, sinó que passa pel sedàs del cap per garantir una millor 

coordinació. El que no es penja al moment i el relega a la versió impresa, 

l’incorpora més endavant, a les dues de la matinada, a la versió en línia.  
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Aquesta organització de la redacció necessàriament ha d’incidir de forma directa 

en el seu funcionament. Per aquest motiu, la convergència ha portat una ampliació 

d'horari dels responsables de tancament. Abans s'hi incorporaven entre les cinc i 

les sis de la tarda i, a partir de les deu de la nit, agafaven el comandament. Ara, 

entren a les 9 hores i controlen el que pugui arribar per col·locar-ho a la xarxa. La 

idea és no contractar gent nova per al web, sinó que la secció de tancament té una 

nova sortida, que és el web. "Fem informació i la servim per dos canals diferents", 

subratlla Gispert.  

 

El redactor d’El Punt Eduard Batlle assegura que, de moment, és assumible que un 

periodista elabori la informació per les dues plataformes: paper i web. "Sobretot 

perquè hi ha una estructura per sobre, de responsables de secció, que ens permet 

fer-ho", matisa. Significativament, indica que de moment no tenen la sensació que 

prioritàriament treballen per a la pàgina web i després per al diari, sinó que més 

aviat treballen per a aquest últim mitjà, i si passa alguna cosa amb “prou interès” el 

redactor genera una notícia per al web, diu Batlle.  

 

Reconeix, però, que encara s’està en una fase inicial, de manera que el projecte d’El 

Punt s'ha d'anar consolidant i polint dins uns processos que també s'han d'acabar 

de definir. Des d’un punt de vista professional, la versió digital els permet gaudir 

d’una  immediatesa que el paper no els ofereix. Com que tot just ara comencen a 

treballar en el nou canal en línia, encara hi ha pocs canvis. Ara bé, sí que el nou 

entorn virtual obliga els redactors a estar més actius i més pendents de saber què 

passa en cada moment. Això els genera una nova inquietud, la de determinar “quin 

mecanisme s’activa més enllà de les hores en què tots estem a la redacció”, la de 

decidir “qui anirà posant les notícies”, indica Batlle. 

 

Com a El Punt, la producció integrada a Cugat.cat suposa una reorganització dels 

torns horaris i de les feines. La redactora Mar Castro explica que, pel que fa a la 

jornada laboral, la redacció fa dos torns: matí i tarda. Ella admet que triga més a fer 

informació multimèdia, però intenta que aquest temps no resti investigació. S’ha 

d’estar pendent de tot i fer-ho bé. Igualment, creu que és essencial una racionalitat 

en les notícies que s’han de cobrir al llarg del dia. “Si abans feia cinc peces, ara en 
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faig en el mateix temps tres multimèdia, sempre i quan no totes tres portin vídeo”, 

exemplifica.  

 

Com ja està succeint en altres mitjans, per exemple a l’Agència Catalana de 

Notícies, la voluntat de potenciar la immediatesa que dóna internet comporta 

altres canvis que van més enllà de la pròpia reorganització de la redacció i que, en 

certa mesura, podria semblar contradictòria: el teletreball. El director d’El Punt 

explica que caminen "tranquil·lament" en aquesta direcció. Volen que el redactor 

porti l'equip a sobre i passi la informació des del lloc on ha succeït el fet, sense 

necessitat d’anar a la redacció. Això dóna immediatesa, permet enllaçar dos actes i 

passar una informació sense anar a la redacció entre el primer i el segon. Emili 

Gispert apunta que han visitat els diferents centres de treball del diari per explicar 

la nova manera de treballar “i la gent s'hi ha bolcat”. 

 

Durant els últims quatre mesos, una trentena de treballadors s'ha acollit a la 

solució del teletreball (s'ha de tenir en compte que han tancat quatre redaccions). 

La cúpula del grup pensa que avui no cal tenir 22 locals oberts, com havien tingut 

en un moment determinat, és una despesa extra enorme. L’empresa dota de 

material els empleats que fan teletreball: ordinador, línia ADSL, telèfon mòbil, 

màquina fotogràfica, escàner. Des del punt de vista laboral, diu Emili Gispert, s'ha 

pactat amb el comitè d’empresa que això sigui voluntari: s'hi acull qui vol. El 

director del rotatiu assegura: "Hem començat l'estratègia amb suavitat, fins i tot 

fent-ho a llocs on econòmicament no calia: Girona, Figueres, Olot…Es una bona 

línia de futur, no és només per no pagar el lloguer dels locals".  

 

Al final, el director d’aquest mitjà, Emili Gispert, creu que acabaran tenint 

redaccions allà on siguin realment necessàries, per fer tasques de taula, tancament, 

direcció… Potser en tindran només un. A més, ell pensa que els centres de treball 

“han de ser diferents, no cal tenir llocs per cadascú, sinó espai perquè la gent pugui 

instal·lar-se, connectar-se i treballar”. 
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5.4.2. Redaccions compartides i coordinades 

Si a les redaccions integrades els periodistes elaboren indistintament continguts 

per a qualsevol plataforma, a les redaccions compartides els treballadors 

comparteixen espais, però tenen un mitjà prioritari per al que treballen i elaboren 

les informacions. És habitual, però, l’existència d’algun tipus de coordinació entre 

els mitjans del grup, que pot ser més o menys intensa i institucionalitzada segons 

cada cas (per exemple amb una mena de taula de coordinació). Esporàdicament, 

periodistes d’una plataforma poden produir per a l’altra.   

 

Un bon exemple d’aquesta organització el trobem al Grup Segre. Segre.com ha estat 

l’excusa perquè conflueixin les tres plataformes ja existents: premsa, ràdio i 

televisió. Totes elles comparteixen espais, però mantenen el seu nivell 

d’independència. Cal entendre que són tres redaccions, no perquè funcionin de 

forma diferent, sinó perquè els ritmes són diferents. També es pot plantejar, però, 

com una redacció amb tres subdivisions, una per a cada mitjà. 

 

Tanmateix, la coordinació entre les diverses plataformes es garanteix gràcies a un 

equip format per un subdirector del diari, els directors dels serveis informatius de 

la televisió i la ràdio, el coordinador d’internet i el cap de fotografia, els quals es 

reuneixen per fer les assignacions i evitar duplicitats. Tot i que els redactors 

treballen primordialment per a un mitjà, poden també elaborar informacions per a 

qualsevol altra plataforma. A més, hi ha periodistes del diari que s’incorporen a la 

televisió com a col·laboradors i experts.   

  

Tot i que el web hagi pogut ser el detonant d’aquesta manera de funcionar, avui 

per avui, no té redactors propis, únicament hi té dos treballadors: un informàtic i el 

responsable. Segons assenyala aquest últim, Carles Díaz, s’actualitza amb els 

continguts dels altres suports. Tenint en compte els pocs mitjans que té la premsa 

comarcal, és imprescindible la convergència. El portal informatiu, el fan, per tant, 

tots els mitjans.  

 

El responsable del Grup, Juan Cal, defensa l’organització actual en plataformes 

coordinades, tot i que assegura que en el futur s’haurien de plantejar les 
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estructures de les redaccions a partir de paràmetres distints i dividir les 

redaccions en dos àmbits: carrer i taula, o bé urgència versus profunditat. Així, el 

treball es basaria en la informació i no en el suport. 

 

La forma de funcionar a El 9 Nou és bastant similar a la que apliquen a la capital del 

Segrià. Existeixen equips base per a cada mitjà, tot i que els periodistes poden 

treballar tant a premsa com a televisió. Són col·laboracions “contínues”, explica el 

seu director general. En el cas del web, hi ha una persona que se n’encarrega 

específicament. Els continguts del portal surten de la feina a les redaccions de 

premsa i televisió.  

 

Tècnicament, Molet no hi aprecia gaires dificultats. Per exemple, el sistema amb 

què funciona la televisió permet penjar els vídeos ràpidament i automàticament al 

portal. Disposen a El 9 Nou de xarxes integrades en les redaccions del diari i la 

televisió (una amb imatges i l’altra sense elles). I, pel que fa al periòdic, resulta 

extremadament senzill connectar-s’hi i treballar des de casa o amb un terminal 

portàtil com si fossis a la redacció.  

 

“Sempre s’ha treballat amb la idea de redacció única”, explica, de manera que tots 

col·laborin en els dos mitjans. Tanmateix, la presentació final del producte depèn 

de la redacció especialitzada. “El contacte amb moltes fonts” o una recerca més 

elaborada “difícilment” recau en la de televisió, sinó que es fa des de la del diari, 

que quantitativament té més periodistes per fer-ho. La redacció de televisió, així, 

s’estalvia aquesta labor prèvia, però n’assumeix l’acabat, la gravació de la peça i el 

muntatge. Explica que el ritme del diari és més “pausat”, a diferència del de la 

televisió, on no es fa “tanta feina de recerca periodística”. Per a ell, “quan diem 

redacció única, ja és això: al final, buscar la informació ja forma part de la feina de 

redacció, el que passa és que es deixa més en mans dels reporters de premsa”.  

 

Les sinergies i la col·laboració entre les plataformes del grup no s’acaben, però, en 

l’elaboració d’informació diària. Van més enllà. D’aquesta manera, el cap de Política 

i Societat s’encarrega d’aquesta secció al diari i també de dirigir i presentar el 

debat de política a la televisió (un dia a la setmana); el cap d’Esports del diari és 
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també el responsable de l’informatiu audiovisual d’esports que hi ha els dilluns. I 

un redactor de Política i Societat locuta les retransmissions esportives.  

 

5.4.3. Redaccions compartides amb contactes esporàdics 

La diversitat de models que permet la convergència s’observa també en els casos 

de Regió 7 o La Veu de l’Ebre, on els espais es comparteixen, però no s’assoleix un 

nivell de coordinació com el dels grups precedents. No s’ha d’interpretar, però, que 

aquest casos de convergència són menys vàlids que els descrits anteriorment, ni 

una fase menys evolucionada d’un model que ha de culminar amb la integració de 

redaccions. Senzillament, s’està davant d’una visió determinada de la convergència 

que pot ser l’òptima pels objectius dels grups que l’apliquen.  

 

El gerent de Regió 7, Fèlix Noguera, que també és apoderat de la Televisió de 

Manresa i administrador d’Intercomarcals Media, l’empresa editora de l’edició 

digital del rotatiu, explica que s’aposta per una producció separada perquè el 

producte final i la seva presentació varia en funció del suport triat per difondre’l. 

Per això, tot i que les redaccions de Televisió de Manresa, Regió 7 i Regió7.cat 

comparteixen espai, les col·laboracions entre elles se solen reduir a participacions 

esporàdiques dels periodistes en mitjans que no són el propi. Així, un redactor del 

diari pot assistir com a tertulià a algun programa de la televisió, el director 

d’aquesta última plataforma escriu articles d’opinió al periòdic, etc.  

 

El director del canal de televisió del grup, Jordi Morros, apunta, però, que s’hauria 

de meditar en la possibilitat d’augmentar el nivell de coordinació entre els mitjans 

del grup. Opina que establir llaços més estrets entre redaccions no implicaria més 

càrrega de treball per al periodista, ja que la col·laboració es limitaria a millorar la 

comunicació entre redaccions, de manera que des de la redacció de la publicació en 

paper s’avisés d’un fet concret perquè després la redacció televisiva decidís si el 

cobreix o no. Posa com a exemple les trucades rutinàries, com les que s’efectuen 

per cobrir la informació de successos. Considera que no té sentit que en un interval 

de cinc minuts de diferència, una font rebi dues trucades del mateix grup. Amb tot, 

entén que, en determinades circumstàncies, el redactor del diari s’oblidi d’alertar 

el company de la televisió per excés de feina.  
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El pas endavant que comenta Morros seria tècnicament molt fàcil, ja que els 

professionals de les dues redaccions (la del mitjà en paper i la televisió) ja 

comparteixen programaris i xarxes de treball, de manera que el periodista 

audiovisual pot veure què es redacta al diari i accedir a aquelles informacions que 

siguin del seu interès per guardar-les o bé perquè completin la peça que estigui 

elaborant en aquell moment. Només se separen quan el periodista de la redacció 

de televisió necessita editar el vídeo.  

 

Les redaccions de La Veu de l’Ebre, Imagina Ràdio i Ebre Digital també estan 

unificades, segons comunica la directora del setmanari, Sílvia Berbís. Inicialment hi 

havia un redacció per a la publicació impresa, a la qual, posteriorment, s’hi va 

afegir la del web. Aquests dos mitjans sempre han compartit espai. La ràdio 

segueix tenint local propi, però els butlletins informatius els locuta una periodista 

que ara forma part de la redacció de paper des de les oficines del setmanari, on han 

instal·lat un petit estudi radiofònic per facilitar la polivalència mediàtica. 

 

L’estructura redaccional que trobem al grup tortosí sembla estar més marcada per 

les necessitats que no pas pel desig dels màxims responsables del grup, els quals 

voldrien una redacció pròpia per a la ràdio en cas que les circumstàncies 

financeres permetessin desenvolupar una programació general. La mateixa solució 

s’intueix per a la futura emissora de televisió.  

 

De fet, al grup de les Terres de l’Ebre, malgrat el seu caràcter multimèdia, el paper 

protagonista que executa el setmanari és total. El paper és l’eix al voltant del qual 

giren –amb major o menor empenta- la resta de mitjans del grup. En aquest sentit, 

el conseller delegat del grup, Josep Maria Arasa, és clar quan afirma que de 

moment, seguiran omplint el web com puguin fins que aconsegueixin finançament 

propi. Davant del repte audiovisual, i tenint en compte el context de crisi general, 

encara no saben si hi haurà dos directors, un per a cada mitjà, o si una figura 

híbrida es cuidarà del setmanari i la televisió. Clara Tena, redactora del setmanari i 

locutora de la ràdio, recorda que, en el passat, van discutir sobre quina seria la 

manera idònia d'interrelacionar els mitjans del grup. Aspiraven a aconseguir que 

els reporters del setmanari enviessin titulars a l’emissora i el portal, però la 
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proposta no va tenir èxit. Seguia havent-hi molta informació que procedia 

d’agències o que s’obtenia via telefònica.  

 

5.4.4. Estratègies per a la comunicació de les iniciatives de 

convergència 

El director d’El Punt, Emili Gispert, quan feia referència a l’experiència que el seu 

mitjà ha endegat sobre el teletreball, ha presentat un element fonamental que cal 

tenir en compte si es vol que la introducció d’una innovació, i, per tant, també de la 

convergència, sigui un èxit: obtenir la complicitat dels treballadors. És sabut que 

les organitzacions, i les periodístiques no en són l’excepció, són reticents als canvis, 

a allò que desconeixen. Per això, cal dur-hi a terme una intensa tasca de 

conscienciació abans de qualsevol transformació.   

 

Per reduir aquesta resistència, les empreses fonamentalment poden adoptar dues 

posicions: el lideratge o la persuasió. La primera es basa en la jerarquia i l’ús de 

l’estructura de poder de l’organització, això és, la força. La segona, en canvi, 

persegueix que els periodistes vegin els avantatges que la innovació pot comportar 

per a la seva feina i que, a través de la participació, la facin seva. Aquesta és l’opció 

triada per la majoria de mitjans analitzats, com, per exemple, El Punt.  

 

La integració s’ha efectuat a Cugat.cat de forma vertical, és a dir, les decisions 

estratègiques importants s’han pres des de la direcció de l’ens. No obstant això, els 

responsables de l’OAMCIC matisen que sempre han intentat buscar el consens. 

Recorden que s’han esforçat per explicar clarament el pla estratègic i els beneficis 

del nou procés. Per això, s’ha creat un grup de treball per involucrar els 

treballadors. Els sindicats també s’hi han implicat; no els ha semblat malament el 

canvi cap a la convergència. Ells, sobretot, han insistit en la necessitat de la 

formació, però no s’han oposat a la figura del periodista polivalent. 

 

En termes similars es manifesten a La Veu de l’Ebre, on subratllen que la 

convergència és un procés que difícilment es pot forçar. “Vull que sigui 

participatiu”, recorda Arasa. 
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5.5. Distribució multiplataforma 

 

La filosofia multimèdia comporta necessàriament l’explotació dels continguts 

periodístics i seva distribució a través diverses plataformes. Una distribució que es 

pot donar de forma pràcticament automàtica sense la participació dels periodistes, 

amb la contribució dels professionals que reelaboren les peces informatives, fins a 

la distribució coordinada de continguts multiplataforma produïts per un mateix 

periodista i concebuts des de bon començaments per aquest tipus de difusió.  

 

Els estudis tant d’abast internacional com nacional mostren com habitualment la 

distribució multiplataforma es dóna entre dos mitjans diferents –més esporàdics 

són els exemples en els que hi participen tres o més- i quasi sempre la web hi està 

present.  

 

En el cas de la premsa local i comarcal aquesta tendència s’ha de matisar. Tant de 

les converses mantingudes, com dels resultats de l’enquesta realitzada i de la 

simple comprovació de l’existència o no de versions digitals de les capçaleres 

associades a l’ACPC, ja s’intueix que la relació entre el paper i internet és complexa. 

“Fins ara, era com si s’haguessin barallat”, resumeix Estanis Alcover. “És molt 

comuna entre els editors la idea que si es difon a la xarxa (de franc) el mateix que 

es publica al paper (de pagament) s’està faltant al respecte al lector”, indica. 

 

“Les reticències d’alguns editors de premsa comarcal davant d’internet i la 

convergència són lògiques. N’hi ha que porten molts anys en el negoci i s’hi 

dediquen d’una manera més vocacional que professional”, argumenta el màxim 

responsable de l’ACPC. En qualsevol cas, gradualment, “es comencen a obrir”, 

afegeix. “Tenim una quinzena de diaris digitals a l’associació, i no tots són versions 

electròniques de gran capçalares, n’hi ha de més humils igualment. Però és cert 

que també trobem mitjans com el Diari de Vilanova que repliquen que no volen 

tenir una gran presència a la xarxa perquè ja els va bé en paper”, revela. Sigui com 

sigui, Alcover explica que costa “canviar mentalitats ancorades vint anys enrere, 

però els professionals han de saber que, sense relleu generacional, hauran de 
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tancar”. En aquest aspecte, comenta que no es pot “renunciar a internet; qui no se 

situï bé ara a la graella, perdrà davant de la competència més endavant”. 

 

Fins el present, dos mitjans impresos –El Ter i Reporter– s’han reconvertit en 

digitals. El primer d’ells pot seguir a l’ACPC perquè anualment edita un número en 

format de luxe; el segon, ja no hi és perquè no té versió impresa i no s’ajusta al que 

determinen els estatuts de l’associació. 

 

Els temor que explica Alcover no el trobem exclusivament en els mitjans petits, 

també en els de dimensions més importants. Un bon exemple en seria El Punt, que 

no ha estat fins el 2009 que realment ha disposat d’una edició digital pròpia. De fet, 

malgrat les manifestacions dels directius del mitjà, avui per avui, el nivell 

d’actualització diària dels seus continguts encara és molt escàs, donant predomini 

al paper. Amb tot, cal subratllar que el seu projecte: un mitjà nacional per edicions, 

únicament és possible d’aconseguir usant internet, ja que aquest model en paper 

resultaria molt car. I és precisament aquest el motiu pel qual “els periòdics gratuïts 

tenen els dies comptats”, addueix Estanis Alcover.   

 

Les reticències a internet es troben de forma més o menys explícita en 

pràcticament tots els entrevistats. En alguns casos semblen començar a reduir-se, 

en altres es mantenen. Com es veurà, sovint internet és vist com el “fill petit” (en 

alguns casos, potser el fill bastard), especialment per la dificultat d’obtenir-hi un 

rendiment econòmic. Aquesta actitud vers l’edició digital es tradueix en la pràctica 

inexistència d’un redacció pròpia, habitualment és subsidiària de la redacció en 

paper, i en algunes vegades la falta d’un projecte propi ben definit.  

 

Com va succeir entre els mitjans nacionals fa uns quinze anys, la major part dels 

diaris digitals de capçaleres locals i comarcals va aterrar a internet quasi per 

obligació, per estar presents a la xarxa, era el que s’esperava de qualsevol mitjà de 

comunicació. El director general d’El 9 Nou, Jordi Molet, recorda que inicialment, la 

pàgina d’internet servia per “tenir presència” i es limitava a la portada del dia i 

poca cosa més. Reconeix que sobre el web, “hem tingut molts dubtes”, hi havia “el 

temor” que fes la competència al diari.  
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Actualment, aquesta fòbia s’ha esfumat perquè han comprovat que ni tan sols la 

televisió perjudica el periòdic imprès. De cara al futur, Molet avança que volen 

potenciar el portal, sempre i quan no hi hagi “competència” entre els dos mitjans. 

És a dir, que hi haurà informacions que “només” tindrà el diari i que fins que no es 

publiquin aquí no sortiran a la xarxa, com ara, exclusives i articles d’opinió.  

 

Josep Comajoan, director adjunt d’El 9 Nou, afegeix que, en l’actualitat, el grup està 

elaborant una versió “més periodística” del seu portal. Seria la tercera versió del 

web, que inicialment era “molt corporatiu” però que ha evolucionat cap un altre 

model “més informatiu”, l’actual. La idea és treure, en el primer semestre de 2009, 

aquesta tercera edició digital, que no només hauria de potenciar la informació, sinó 

que, a més, hauria de tenir “mentalitat de tercer mitjà”, per no convertir-se només 

en el web d’El 9 Nou o d’El 9 Nou TV. Fins que això no passi, la redacció digital té un 

únic redactor, ell mateix, la feina del qual es basa, sobretot, en “l’aprofitament” del 

que es fa al diari, a la televisió o del que es rep per agència. “Més que convergència, 

el que hi ha aprofitament de recursos”, indica.  

 

La por a “autocompetència” no és compartida per tothom. Per al director de la 

Revista Cambrils, Lluís Rovira, el mitjà imprès és útil per a tot el públic que encara 

no accedeix a l'internet. Ignoren el gruix de lectors que consulten tots dos mitjans, 

però pràcticament no han trobat ningú que hagi deixat de comprar la revista 

perquè hagi consultat el diari virtual. Per tant, no sembla que els editors considerin 

que els dos suports es facin la competència, sinó més aviat el contrari. Berta Ruiz, 

redactora d’aquest magazín mensual, pensa que el multimèdia va a més enfront del 

paper. Fins i tot reconeix que, per a ells, periodísticament seria més còmode deixar 

de publicar la revista i concentrar-se en el portal informatiu, un parer compartit 

pel seu director. El seu mitjà, afegeix, acumula una (bona) trajectòria amb el diari 

digital que els fa pioners. Tanmateix, matisa que la revista és el suport tradicional i 

la que principal font d’ingressos publicitaris. La redactora Anna Fargas opina que, 

amb els dos suports, poden arribar a més audiència. La revista en paper té un 

públic més tradicional, que sempre ha seguit el format imprès, i el diari virtual 

permet saber què passa al municipi des de qualsevol lloc. Majoritàriament hi ha 
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una audiència més jove que es mira el periòdic digital i que no necessàriament ha 

de consultar també la revista. 

 

Des del Baix Camp, doncs, destaquen la complementarietat entre plataformes. Una 

complementarietat a l’hora de captar lectors, que en el seu cas se sumen, però 

també des d’un punt de vista informatiu. Els tres professionals que produeixen 

material regularment (el director, Lluís Rovira, i les redactores Berta Ruiz i Anna 

Fargas) destaquen que les actualitzacions al diari virtual han afavorit que la 

redacció estigui força pendent del present per aconseguir, com a mínim, quatre 

notícies al dia. El portal no pot quedar-se sense continguts encara que no hi hagi 

convocatòries de premsa o notes oficials. Aquesta obligació ha acabat revertint en 

la revista mensual, la qual té ara molts temes i força variats. "Quan hi ha èpoques 

de sequera, com diem nosaltres, si no surten notícies, les has de buscar. Jo crec que 

aquest va ser un pas important i que nosaltres som pioners en aquest tema", 

resumeix Ruiz.  

 

Per a la mateixa redactora, la combinació entre el mitjà virtual diari i el mitjà en 

paper mensual es dóna en repescar les notícies del web de tot el mes, que estan 

classificades per àrees temàtiques, i reelaborar-les segons la importància que han 

tingut en perspectiva. Aquesta feina es du a terme quan queden pocs dies per 

arribar a fi de mes. S'aprofita pràcticament tot el que s’ha publicat del diari digital, 

tot i que de vegades sobren peces i el director s’encarrega de seleccionar els 

materials que finalment sí que apareixeran a la revista impresa.   

 

Una altra redactora d’aquesta empresa, Anna Fargas, detalla que les entrevistes i el 

tema del mes són les seccions que més s'amplien a la revista respecte el web. No es 

reserven per a la revista les notícies més importants, el que es fa és complementar-

les i ampliar-les per al paper i aprofitar que hi ha més marge de temps per 

demanar col·laboracions d'especialistes. El web també conté vídeos i la revista 

edita DVDs molt esporàdicament. Però a la rutina diària no s'enregistren vídeos, 

assenyalen tots els entrevistats en aquest mitjà. Només es graven durant les 

festivitats locals o quan hi ha una notícia d'especial rellevància visual i social 

(l’arribada dels Mossos d’Esquadra, un incendi, etc.). També quan hi ha més d’un 
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professional per cobrir la informació. Tot i saber que aquest és un element 

diferencial respecte al mitjà imprès, encara no disposen dels recursos necessaris 

per anar sempre amb la càmera.  

 

Els responsables d’Ebre Digital també intenten actualitzar la portada del ciberdiari 

cada jornada. Amb tot, a diferència del que expliquen a la Revista Cambrils, la 

directora de La Veu de l’Ebre, Sílvia Berbís, reconeix que, en algunes ocasions, no 

poden incorporar-hi les cinc notícies noves que s’han marcat per dia perquè no hi 

ha suficient material. 

 

Aquesta dinàmica és similar a la que se segueix a Capgròs, on els requeriments 

informatius van impulsar la posada en funcionament d’una versió digital. El seu 

portal informatiu va arrencar (en proves) fa sis anys, això és, en 2003, tot 

coincidint amb unes eleccions municipals. És a dir, es va crear a partir d’una 

necessitat informativa. Fins aleshores, l’empresa comptava amb el setmanari 

(Capgròs), però, periodísticament, “no n’hi havia prou”, assenyala Vives. O sigui, hi 

havia notícies que tenien sentit en un diari, no en una revista. Però, com que no es 

podia constituir un periòdic, des de la redacció es va proposar tirar endavant un 

ciberdiari. I la gerència va donar suport a aquesta iniciativa. A més, hi havia un 

altre factor favorable. L’edició del Maresme d’El Punt, que en el passat havia estat 

molt potent, havia deixat de ser-ho. La versió electrònica del Capgròs pretenia 

cobrir aquest espai. Segons els seus responsables, ho va aconseguir. 

 

Les notícies que es reprodueixen a la xarxa són les més urgents, les més vives. El 

setmanari Capgròs opera com un resum, amb informacions desenvolupades amb 

més profunditat i detall. “Ho fem així per necessitat. Si donéssim les mateixes 

dades, tot perdria el sentit”, interpreta la directora. “Generalment, el nostre 

plantejament és igual que el d’un diari”, concreta Judith Vives. Dilluns i dimarts, 

però, dediquen més temps a l’edició en paper.  

 

Tot i l’aparent èxit de la iniciativa, aquesta no deixa d’aixecar interrogants. Unes 

qüestions que coincideixen amb les expressades més amunt per altres entrevistats. 

Així, la directora de Capgròs, Judith Vives, posa sobre la taula el tema de la identitat 
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del mitjà digital: “Des de fa temps hi ha una discussió, que encara es manté, sobre 

si som dos mitjans diferents (la revista impresa i el web) o si es tracta d’un de sol. 

De fet, tant la denominació com els treballadors hi coincideixen”. De la mateixa 

manera, també es preguntes si “ens fem competència entre nosaltres?”, o, el que és 

el mateix: El cibermitjà treu lectors a la revista impresa?  

 

Aparentment, el grup que menys dubtes té sobre el paper d’internet i, en general, 

sobre la distribució multiplataforma és el Grup Segre. Ho hem vist durant tot el 

capítol. En opinió de Juan Cal, hi ha un percentatge important dels lectors del paper 

que també ho són de la web. De fet, el màxim responsable de la web, Carles Díaz, 

defensa que internet no ha tret compradors del diari. Entén el dilema entre el 

paper i internet, però la clau és mirar si els lectors d’uns i altres són diferents, com 

també apuntaven a la Revista Cambrils. En el cas del mitjà de les Terres de Ponent, 

una part dels lectors d’internet són el que podríem denominar “diàspora” 

lleidatana, que viuen fora del seu territori, però que volen saber que hi passa.  

 

Des de Segre, es defensa que amb una bona coordinació entre plataformes no hi ha 

canibalisme entre mitjans, al contrari es reforcen des del punt de vista periodístic i 

d’audiències. Davant d’una primícia, per exemple, el primer text apareix al web, 

independentment de quin mitjà l’hagi destapat. La ràdio reprodueix l’àudio 

associat a aquesta notícia, i la televisió, el vídeo. Un cop emès aquest material, ja es 

pot penjar a la xarxa. L’entrevistat defensa aquest sistema perquè serveix per 

valorar el treball dels periodistes de cada mitjà i donar entitat als informatius 

audiovisuals. Amb tot, Juan Cal matisa que el diari encara té “dret a veto” en les 

decisions de publicació de notícies i recalca que davant una exclusiva, el diari se 

l’emportaria. Tanmateix, això no evita que un cop publicada, la resta de mitjans del 

grup en facin un seguiment intens i se n’aprofitin.  

 

L’aposta per la distribució multiplataforma de continguts ha convertit Segre en un 

referent a l’Estat gràcies a la seva posada en marxa d’una edició del diari en e-

paper. Aquí s’hi poden trobar els mateixos contingut que en paper, però també 

material addicional com vídeo, galeries de fotografies... Segons declaren els seus 

promotors, actualment hi ha entre 300 i 400 subscriptors, molts dels quals també 
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ho són de la versió impresa. I és que les dues versions es complementen. 

Actualment, ja estan començant a treballar en la possibilitat de distribuir 

continguts –inicialment de serveis i més tard informatius- per a dispositius mòbils.  

 

Probablement, on més dubtes hi ha és al sud. La directora de La Veu de l’Ebre, Sílvia 

Berbís, admet que la importància del seu web ha anat fluctuant al llarg dels anys. 

La crisi els ha forçat a reduir lleugerament la plantilla (entre una i dues persones), 

raó per la qual costa mantenir-hi les actualitzacions. “La política concreta és que el 

setmanari és el mitjà de capçalera, de referència al grup, el que explotem més”, 

confessa. Per aquest motiu, no hi ha cap periodista dedicat en exclusiva a produir 

continguts pel web. El conseller delegat del grup, Josep Maria Arasa, encara és més 

dràstic en descriure el portal com un suport secundari. El criteri que els he marcat 

sempre ha estat: 'Escolteu, agafeu notícies de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) 

i les pengeu perquè vegin que les actualitzem’, conclou. 

 

En el cas de La Veu, aquesta opinió no es limita a la xarxa, sinó també a la ràdio. 

Aquesta beu majoritàriament de les notícies d’agència i encara que hi hagi 

exclusives, es guarden pel setmanari. Els divendres, però, a l’emissora, a més de les 

notícies del dia que provenen fonamentalment de l’ACN i de notes de premsa, 

també es llegeixen els titulats del setmanari. Un exemple clar de promoció creuada 

entre mitjans del mateix grup. Una forma aparentment limitada de convergència, 

però perfectament vàlida per les característiques del grup de les Terres de l’Ebre.  

 

El conseller delegat de l’empresa de La Veu de l’Ebre, Josep Maria Arasa, afirma que 

pengen al web Ebre Digital algunes notícies del setmanari i certs titulars d’Imagina 

Ràdio, però, a partir d’aquest punt de partida, ho té clar: les exclusives són per al 

setmanari. 
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5.6. Periodistes polivalents 

 

Les polivalències temàtica (per àrees o seccions), tecnològica (sobre instrumental i 

recursos) i mediàtica (basada en diferents suports i plataformes) es barregen en 

nombrosos mitjans de comunicació comarcals i locals a Catalunya. Resulta força 

complicat establir un únic patró d’implantació i evolució. Tanmateix, sí que es 

poden detectar tendències en l’aplicació i les reaccions dels afectats. 

 

Casos com Revista Cambrils exemplifiquen perfectament aquesta síntesi de 

polivalències ben assumides (i acceptades). El mitjà té tres redactors (que també 

fan de fotògrafs), un dels quals és el director. A més, hi ha una comercial i un 

corrector, que alhora s’encarrega de la maquetació de la publicació. Compten amb 

diversos col·laboradors, els quals, sobretot, envien articles d'opinió i cròniques 

esportives amb diferents graus de compromís, però entre els quals destaca 

l'informàtic. Tots treballen per a tots dos mitjans, cosa que, en el dia a dia, suposa 

fer-ho per al web. Només una redactora i l’informàtic elaboren vídeos, alguns per a 

internet, altres, per a productes suplementaris). El fet de disposar de personal en 

plantilla per desenvolupar informacions en profunditat ho consideren “un luxe”. 

 

La polivalència a Capgrós, de Mataró, també és màxima i d’allò més variat i natural.  

La seva redacció està integrada per tres periodistes en plantilla (tots ells amb la 

corresponent llicenciatura) i tres o quatre col·laboradors (algun d’ells, estudiant). 

A més, hi ha un auxiliar de redacció, un fotògraf contractat i un altre fotògraf en 

pràctiques. Tots ells treballen alhora per al mitjà imprès i el digital. Sempre ha 

estat així, des del primer dia. La visió que es té de la polivalència, segons Vives, és 

positiva. Temàticament, hi ha especialitats: Ciutat / Cultura / Esports. Amb tot, si 

cal fer-ho, qualsevol redactor es pot cuidar de notícies d’altres àrees. 

 

L’editor del Capgròs, Mateu Ros, revela que ells no van haver de vèncer cap 

oposició per part dels treballadors a l’hora de tenir una versió digital perquè van 

ser els redactors mateixos els impulsors del salt a la xarxa.  
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N’hi ha més casos. La productora Cugat.cat Comunicació Multimèdia concep el 

periodista com aquell que és capaç “de pensar un fet en funció dels diversos canals 

de comunicació a través dels quals vehicularà la informació”, segons la directora, 

Mónica Lablanca. Aquest professional, prossegueix l’entrevistada, deixa de 

pertànyer a un mitjà específic i s’interessa per tots els nous formats que 

possibiliten les tecnologies digitals. Amb una redacció unificada, “la concepció del 

periodisme canvia”, comenta. Els periodistes “són multimèdia, treballen per a tots 

els suports”, informa la directora de Cugat.cat. La convergència significa “redefinir 

el periodisme, obliga a un gran esforç perquè els professionals han de pensar 

multimediàticament”, afirma la directora.  

 

I si canvia el periodisme, també canvien els instruments. Els reporters de la 

Corporació pública de Sant Cugat surten al carrer amb un trípode, una càmera de 

vídeo, un telèfon mòbil, una gravadora digital, una càmera de fotos i un ordinador. 

Tot ho porten en una bossa. En principi, a les fonts, els costava adaptar-se a 

aquesta proliferació d’eines tecnològiques, però ja s’han acostumat i col·laboren 

amb els periodistes. Per a la redactora Mar Castro, l’instrument més complet és la 

càmera de vídeo perquè permet enregistrar imatge, àudio, treure fotos, etc. La 

principal dificultat des del punt de vista de les rutines és acostumar-se a la 

rapidesa que comporta una producció informativa multimèdia. 

 

Tot i els discursos i les voluntats inicials, aquest model no està exempt de 

problemes. El procés de convergència a Cugat.cat ha significat un gran esforç per a 

tothom, sobretot pel que fa a les rutines laborals, i és un procés que mai no s’acaba 

del tot. En aquest aspecte, considera que el pas de la ràdio al diari en línia va ser un 

canvi “natural”, però que la dificultat real es troba en passar a “fer tele”, sobretot 

conceptualment, és a dir, en aconseguir que els periodistes “pensin” en televisió. 

Precisament per aquest motiu, i contràriament a la filosofia inicial, es va decidir 

mantenir persones “monosuport”, per estudiar de prop l’evolució d’un mitjà 

concret i fer-hi aportacions.  

 

En el cas de la corporació pública de Sant Cugat, el procés de convergència ha 

comportat un increment del nombre de treballadors del mitjà, sobretot amb un 
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perfil tècnic i de producció. En total, hi treballen unes 60 persones, xifra que inclou 

els treballadors en plantilla (15), col·laboradors, becaris i personal d’empreses 

subcontractades (per exemple, la que s’encarrega de la publicitat). L’alt nombre de 

col·laboradors l’explica Lablanca pel fet que, per ingressar en plantilla, cal passar 

pel ple de l’Ajuntament, i la conjuntura econòmica actual no afavoreix noves 

incorporacions a la plantilla fixa.  

 

El director d’El Punt, Emili Gispert, manté que està previst que en el futur tots els 

professionals de la casa ho sàpiguen fer tot. "Però no podem oblidar d'on venim i la 

reconversió requereix un procés", aclareix. Aquest entrevistat afegeix que intenten 

inculcar als treballadors que cal potenciar l'especialista en territori, perquè allà 

toqui totes les tecles possibles, això és, se senti segur en qualsevol àmbit o secció. 

El diari deixarà durant un temps que hi hagi unes certes especialitzacions 

temàtiques, com política, policial i judicial...  No obstant això, s’hi avança cap a la 

figura del reporter molt arrelat a una zona concreta, que aixequi informació local, 

que tingui l'equipament necessari i que no hagi d'anar a un centre de treball. "Ho 

hem provat tot i les especialitzacions temàtiques no ens convencen, acaben sent 

receptors de les fonts oficials d'aquell tema, un fet afavorit per la proliferació de 

gabinets de premsa. Al final, el periodista especialitzat treu poques coses que el 

diferenciïn. La nostra aposta és tornar la gent al territori, amb el bagatge de 

l'experiència pròpia i la del mitjà, tot aprofitant les noves tecnologies per fer 

periodisme al carrer", revela.  

 

A El Punt hi ha la sensació que no totes les seccions han d'estar igual de pendents 

d'anar actualitzant la informació. Allà on hi hagi més possibilitats d’obtenir 

recursos perquè hi arriba material d'agència hi haurà més moviment, que, per 

exemple, en una comarca petita, explica el redactor Eduard Batlle. Ell té clar que el 

futur serà que qualsevol periodista acabi treballant en tots els formats, fins i tot el 

vídeo. "Es inevitable, els nous temps ho porten", resumeix. A parer seu, caldrà 

definir com s'enfoca i com es fa, però serà així a mesura que El Punt vagi 

“musculant” el seu web. 
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El mitjà del Grup Hermes ja va ser un dels pioners en la polivalència tecnològica, en 

concret en la del redactor-fotògraf. Aquest pas també el van donar els interessats 

voluntàriament. Aquests treballadors percebien un plus per fer fotos, com a 

incentiu, d'acord amb el comitè. A Girona, pràcticament tothom en fa, i a les àrees 

de fora de Barcelona, també; però no a la capital, on hi ha més reticències. "Aquí [a 

les comarques gironines] ja ens deien ‘esquirols" quan vam començar a fer fotos, i 

allà [Barcelona] ho pateixen més. Però és qüestió de temps. Haver-ho fet en aquell 

moment ara ens ha ajudat molt. Es una part de la feina i en el present ja estem 

començant a predicar que el que els començarem a donar als que fan teletreball és 

una càmera de vídeo", manifesta el director.  

 

La base del funcionament de La Veu de l’Ebre i el seu grup és similar al de la Revista 

Cambrils, tot i que la coincidència no és plena. A la redacció del primer mitjà, hi ha 

cinc reporters i la directora, Sílvia Berbís, que també elabora informacions. Els 

redactors es distribueixen la feina per seccions i per la localització de les 

informacions, per tant, no són temàticament polivalents al cent per cent. A més, 

compten amb tres comercials, tres empleats d'edició (un corrector, un responsable 

de fotografia i un encarregat de tancament) i tres més d'administració. Tot i que hi 

ha dos fotògrafs (un d’ells, només els caps de setmana), tots els redactors saben fer 

fotografies. Igualment, disposen d’un parell de corresponsals que fan teletreball. 

Un dels redactors (no és sempre el mateix) es cuida d’anar penjant notícies al web 

diàriament, a canvi de tenir menys càrrega de feina per al setmanari. Amb tot, el 

pot substituir un dels treballadors d'edició. La directora revela que, més endavant, 

els agradaria que tots els redactors fossin capaços de preparar informacions per a 

qualsevol plataforma i en la renovació dels equips informàtics que es va fer en 

obtenir la llicència de TDT tots els ordinadors es van equipar per poder editar 

vídeo. No obstant això, per la saturació de feina que arrosseguen i davant la 

incertesa en el desplegament de la televisió digital, el projecte està aturat.  Ara per 

ara, els diferents reporters del setmanari van passant per la ràdio en funció dels 

torns de cap de setmana establerts. De dilluns a divendres, dels butlletins, sempre 

se’n cuida la mateixa empleada.   

 



92 
 

En el cas d’El 9 Nou, l’actitud dels professionals davant del canvi va ser positiva, si 

més no, segons els responsables de l’empresa. El procés de convergència que viu el 

grup es va iniciar uns cinc anys enrere, quan va arrencar el web. Després va venir 

la televisió. La redacció el va rebre “bé”, explica el director general, Jordi Molet, 

perquè “no es va entendre mai com una cosa perjudicial sinó com una oportunitat”. 

Per entendre’l, va ajudar el fet de disposar d’una productora des del 1997. El grup 

va optar per fer una oferta als redactors del diari perquè els interessats es 

passessin a la televisió. Només una persona es va incorporar des de fora, però es 

tracta d’un periodista que ja col·laborava esporàdicament amb el diari.  

 

El director adjunt d’El 9 Nou Josep Comajoan, responsable de la coordinació de la 

redacció del diari i la de la televisió, i únic redactor de l’edició digital, defineix la 

convergència en termes de polivalència periodística. Per a ell, la convergència seria 

el fet de passar de produir per a un sol mitjà en un sol llenguatge a diversos 

mitjans amb diversos llenguatges. L’estadi màxim, al seu parer, seria que una única 

persona s’encarregués de la televisió, la ràdio, la premsa i la redacció digital, tot i 

que dubta que això sigui “cap on hem d’anar”.  

 

Ara per ara, i de forma esporàdica, els redactors de la televisió d’El 9 Nou poden 

cobrir alguna informació per al diari, tot i que la fórmula inversa és més habitual. 

Segons el director general, Jordi Molet, aquesta és la fórmula triada per als actes 

“fàcils”, més institucionalitzats, on hi ha documentació prèvia. En aquest cas, 

només hi va una sola persona (per part de televisió) i la informació que n’extreu 

s’utilitza per als tres canals (televisió, premsa i web). Aquí és el propi redactor qui 

l’elabora. La feina es distribueix de la següent manera: per a la televisió, es 

reserven els temes públics, els successos o les rodes de premsa. Mentre, el diari 

s’ocupa d’“allò que és una mica més treballat”, tot allò que demana una 

investigació. 

 

Al Segre, probablement, és on la figura del periodista polivalent, sense ser una 

norma, està més ben integrada. Cada periodista està assignat a un mitjà, però pot 

elaborar informacions per a altres plataformes.  
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Els responsables dels diferents mitjans del grup es reuneixen cada tarda, 

aproximadament a les set, per parlar sobre les previsions del dia següent. Llavors, 

es reparteixen els recursos necessaris i es decideix qui s’encarregarà de fer cada 

feina. En aquestes reunions de coordinació s’estableix també si hi ha notícies que 

han de difondre’s per a més d’una plataforma, per al paper o el web, posem per cas. 

Llavors, el periodista que ha de cobrir l’acte, quan arriba a la redacció pot fer un 

primer escrit amb la informació bàsica per penjar-lo al web, per després, amb el 

temps que requereix el paper, dedicar-se a elaborar la peça per al diari. Fins i tot, si 

la pressió de temps ho requereix, les dades bàsiques d’una notícia poden ser 

traslladades a un company de la redacció perquè sigui aquest qui elabori la nota 

per internet. Segre.com, doncs, es fa a partir de la feina dels periodistes i dels 

continguts previstos per als altres mitjans. 

 

La polivalència també afecta els mitjans audiovisuals. A vegades, per exemple, un 

periodista de televisió es cuida de l’àudio per a la ràdio. Aquest, quan arriba a la 

redacció, passa l’enregistrament amb els fragments més rellevants als col·legues de 

l’emissora, que s’encarreguen d’editar-los per a l’informatiu.  

 

El grup Segre també aposta per un cert nivell de convergència tecnològica. Els 

reporters tenen al seu abast l’equipament tècnic necessari per poder enregistrar 

vídeo, àudio o fer fotografia. Cada secció, per exemple, disposa de gravadores i un 

telèfon mòbil multimèdia. La seva disponibilitat, però, no suposa que hagin de 

responsabilitzar-se de fer fotografies o enregistrar àudio de forma obligatòria. Tots 

els reporters estan capacitats per fer fotografies, manifesta el responsable de 

Segre.com, Carles Díaz, malgrat que s’intenta que es limitin a fer-ne únicament 

quan són de rodes de premsa, ja que d’aquesta manera es permet que els fotògrafs 

professionals es dediquin a fer altres treballs que requereixin més coneixements.  

 

Segons paraules de Juan Cal, entre el 90 i el 95% de la plantilla ha mostrat 

disponibilitat a treballar d’aquesta manera. Segons Díaz, aquest elevat percentatge 

de participació és dóna perquè la redacció és jove, amb inquietud i pel fet que ja fa 

temps que treballen junts professionals de la televisió, la ràdio i la premsa. Ell 

mateix reconeix que en un principi es va pensar que potser hi hauria algun 
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problema, però no ha estat així i quan han sorgit habitualment s’han limitat als 

periodistes més veterans. Per tot plegat, en aquestes empreses no ha calgut crear 

perfils professionals nous. 

 

Aquest mateix entrevistat creu que els principals interessats a seguir aquesta 

dinàmica haurien de ser els mateixos periodistes, ja que si es distribueixen els 

actes que cal cobrir al dia tindran menys pressió. Des del seu punt de vista, el 

treball ha de ser coordinat, tot i que caldria que hi hagués una especialització. Cada 

un ha de ser expert en un mitjà, el qual precisa un llenguatge i unes habilitats 

especials.  

 

5.7. Audiències actives 

 

Si hi ha un fenomen que aixeca posicions encontrades aquest és, probablement, el 

que fa referència al paper que juga i ha de jugar el públic en la pràctica periodística. 

La xarxa ha obert les portes a la participació de l’audiència i la major part dels 

mitjans s’han abocat a donar la paraula als seus lectors. Això, però, no sempre s’ha 

fet per convenciment, sinó que, com va passar amb la irrupció d’internet fa més 

d’una dècada, sovint s’ha fet perquè és el que s’espera d’un mitjà de comunicació 

democràtic en ple segle XXI.   

 

La premsa local i comarcal no està exempta d’aquesta polèmica. Una minoria dels 

participants en aquesta investigació acull amb convicció la participació dels lectors 

als seus mitjans. Per contra, l’escepticisme o, directament, la desconfiança dominen 

obertament el discurs de la majoria. És cert que hi ha directius i redactors 

comarcals i locals que es mostren més oberts a aquesta via. Alguns, fins i tot, 

vinculen aquesta eina a la vessant comercial de plataformes com internet, per 

exemple, per mantenir la fidelitat dels usuaris. No obstant això, ni els integrants del 

primer grup ni els del segon tenen dubtes a l’hora de qüestionar el periodisme 

ciutadà. La seva conclusió és que el periodisme, el fan periodistes, no ciutadans. 

 

Tot i que els entrevistats reconeixen avantatges a permetre la participació de 

l’audiència, avui per avui, subratllen més els inconvenients. De forma quasi 
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exclusiva, es mostren recelosos davant les conseqüències legals que es poden 

derivar d’alguns comentaris abocats als espais de debat que habiliten al web. 

 

A El Punt, en la seva nova etapa a la xarxa, volen ser restrictius amb la participació 

del públic. Pel que fa als comentaris a la xarxa, exigiran que tothom que hi participi 

es registri prèviament i s'identifiqui amb nom, cognoms i població de residència. 

Paral·lelament, volen potenciar la participació per altres vies: "Encara ho estem 

acabant de pensar, però volem fer un panell de participació ampli i divers de tot 

Catalunya, buscar gent a qui demanem informació contínuament perquè opini… 

Trobar als pobles persones que puguin aportar coses interessants al web, a través 

de blocs, per exemple, però encara ho hem de discutir”, reconeix el màxim 

responsable del mitjà, Emili Gispert. Per a ell, la participació és una de les grans 

virtuts del nou entorn, però pot portar problemes, s'ha de pensar com es regula 

perquè aporti valor. “No ho acceptarem tot. Ens agradaria que hi hagués molta 

participació –anuncia–, però mantindrem els mateixos criteris de publicació al web 

que tenim al paper". Potser això ho vigilaran a la secció de tancament, és una 

possibilitat.  

 

La preocupació que apunta Gispert és habitual en bona part dels mitjans, de la 

mida que sigui. El fet de no moderar fa por; establir un filtre implica sovint 

dedicar-hi una persona.   

 

El director d’El 9 Nou i responsable d’edicions, Jordi Molet, admet que la gestió de 

la participació de l’audiència representa per al grup un problema “existencial”. Per 

això, de moment, no tenen fòrums de discussió. No només perquè implica haver de 

tenir un moderador, sinó, sobretot, perquè no volen reproduir “autèntiques 

barbaritats sense saber qui les diu”.  

 

En el mateix sentit, el director adjunt d’El 9 Nou, Josep Comajoan, reconeix que el 

grup es mira amb un “cert escepticisme” els fòrums de debat i espais de 

participació. Moltes vegades, diu, només recullen una “colla d’insults, 

desqualificacions i baralles” que aporten “morbo i audiència” però que acaben 

“desprestigiant” el mitjà. Es necessita dedicar-hi un professional a mode de 
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“censor”, que es podria dedicar a altres tasques. A més, dubta que hi hagi “prou 

massa crítica” a la zona de cobertura del diari per mantenir aquests espais 

participatius. “És un producte cent per cent local” i “fa tanta llàstima” que hi hagi 

missatges d’insults com que no n’hi hagi cap. 

 

A la Revista Cambrils, la participació del públic tampoc genera gaire entusiasme. És 

cert que, al mitjà imprès, hi ha poc retorn de l'audiència sobre els assumptes 

tractats, el consum és més unidireccional, expressa el director, Lluís Rovira. I que, 

en canvi, al diari virtual, l'audiència s'hi implica més, fins i tot en rectificacions de 

les notícies, si són necessàries. Tot i això, l’entrevistat assenyala que tampoc no hi 

ha massa feedback i que el públic és força passiu. La redactora Anna Fargas encara 

va més lluny quan replica que els comentaris que deixa l'audiència sempre porten 

molts problemes. En ser un espai de debat, hi ha ciutadans que només atien el foc i 

que falsegen les pròpies opinions. En general, l’eina es valora positivament, però 

sempre hi ha mals usos i descontents. La decisió de publicar o no els comentaris 

comporta també acusacions per al mitjà (titllats de censors, per exemple). 

Igualment, hi ha usuaris qui no firmen amb el seu autèntic nom i, en ser un mitjà de 

proximitat amb una audiència que es coneix personalment, la gestió d'aquesta 

participació es converteix en un dilema. 

 

La resposta per part de l’audiència d’Ebre Digital és igualment tèbia. La directora 

del setmanari imprès, Sílvia Berbís, diu: “L'audiència no és molt participativa en 

aquesta zona”. Com a màxim, matisa, pot haver-hi “un grup de persones que està 

bastant connectat als mitjans” i que els deixa alguns comentaris. El conseller 

delegat, Josep Maria Arasa, confessa que s’utilitza molt poc l’eina perquè els 

usuaris pengin al seu web fotografies, cròniques, etc. 

 

Ja per acabar, un darrer exemple, el de Capgròs, que ha tingut problemes amb els  

comentaris que deixaven els lectors al web: “Hem tingut problemes per això, tot i 

que no han estat legals”, aclareix Vives. “La solució ha estat un registre, així, tots 

aquells internautes que hi volen participar, han de passar per aquest tràmit, encara 

que després hi escriguin anònimament”, exposa. La mesura ha comportat un 

descens en el nombre de comentaris, tot i que un increment en la seva qualitat, 
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jutja la directora. Quant a altres vies de participació, al web hi ha fòrums, 

enquestes, cartes, concursos, un espai per a foto-denúncies i un altre per a blocs. 

Tot exceptuant aquest darrer exemple, la resta “té força èxit”, segons la directora. 

 

Tot i els problemes que els entrevistats associen amb la participació de l’audiència, 

n’hi ha que en reconeixen virtuts. La falta de retorn que tenen els mitjans 

tradicionals es veu compensada per les edicions virtuals, que ofereixen dades 

constants sobre quins temes interessen l’audiència. Sense caure en l’esclavisme de 

fer un diari al dictat de les seccions “El més vist”, “El més llegit” o “El més votat”, 

disposar d’aquest tipus d’informació pot millorar els diaris i apropar-los al què 

interessa la gent, una crítica que sovint s’ha sentit per justificar la progressiva 

disminució de lectors.   

 

La directora de Cugat.cat, Mónica Lablanca, destaca que la interacció possibilita 

conèixer què vol el públic, el qual pot enviar els seus comentaris sobre les notícies 

a través d’internet. També es fa cada dia una enquesta. Ella creu que és un aspecte 

important que s’ha de potenciar, perquè, recorda, l’objectiu “és esdevenir un portal 

ciutadà, on la gent pugui expressar queixes, reivindicacions o informar del que 

consideri que ha de ser notícia”. De moment, els usuaris estan contents amb el 

canvi, afirmen des de l’empresa. 

 

Mar Castro, redactora de Cugat.cat, concedeix molta importància a la participació 

del públic. Ella nota l’impacte d’aquesta participació pels comentaris que fan de les 

notícies. Des del seu punt de vista, aquest és un aspecte molt rellevant per al 

projecte, perquè entre la seva audiència hi ha nombroses associacions i entitats, i 

és imprescindible establir un flux comunicatiu amb elles. “La gent participa més a 

través d’internet que amb mitjans convencionals”, descriu. A més, per a la 

periodista, és molt útil saber en cada moment quanta gent ha llegit una notícia i 

quanta l’ha comentat.  

 

Pel que fa al concepte de periodista ciutadà, tampoc hi ha unanimitat. En general 

els entrevistats es mostren poc inclinats a defensar aquesta figura. Juan Cal ho veu 

clar: “El periodisme, l’han de fer periodistes, però a un cert nivell s’ha de permetre 
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la participació de la gent, no fent periodisme, però sí comunicant, intercanviant, 

col·laborant...”. En termes similars s’expressa Eduard Batlle d’El Punt, que és 

plenament conscient que els periodistes hauran de saber emprar les dades que els 

arribin dels lectors a través d'internet: "Tu no pots estar a tot arreu, però el 

conjunt dels usuaris sí, i poden enregistrar imatges”, però específica que “haurem 

de canalitzar aquesta informació, fer que l’internauta s'integri al nostre projecte". I 

és que, com recorda, Mar Castro, de Cugat.cat, el públic “ho intenta, però no pot”. 

“Hi ha d’haver unes bases, una preparació que el ciutadà no té”, conclou. 

 

La força de la participació i de la interactivitat, però, no es pot desaprofitar. No s’ha 

de perdre de vista que estem davant d’un recurs comercial potencialment molt 

rellevant. Juan Cal, per exemple, tot i recalcar que el periodisme el fan els 

periodistes, no dubta en afegir que s’ha de donar veu a l’audiència per aconseguir 

que es consideri com a part d’una comunitat, que en el cas del Segre l’anomenen 

“Cercle”. I això és una estratègia comercial. Per tant, ell concep la interacció com a 

recurs econòmic. 

 

El director adjunt d’El 9 Nou Josep Comajoan s’expressa igualment en termes 

comercials. En canvi, ho fa per definir el web actual del mitjà com un portal 

corporatiu, la portada del qual destaca per igual les promocions i les informacions. 

Per a ell, es tracta d’una concepció “d’aparador, on es mostren coses”, sense una 

jerarquia efectiva de les notícies. Tampoc hi ha espai per a la participació. En 

aquest sentit, “nosaltres tenim un web 1.0 per no dir un 0.1”. De cara a la nova 

versió, es vol potenciar aquest tret amb una secció reservada a continguts generats 

pels usuaris anomenada inicialment “Espai obert”. En funció del seu interès, 

aquesta aportació ciutadana fins i tot podria ocupar una àrea a la pàgina inicial. Ho 

desvincula de l’anomenat periodisme ciutadà tot indicant que “el periodisme serà 

periodisme” perquè, si el tema és realment interessant, la redacció se l’apropiarà 

per fer-ne el tractament i seguiment més adequat, com passa amb els comentaris o 

cartes al director que es puguin llegir en un altre mitjà o arribar a la redacció. 

 

Comajoan es mostra més favorable a la idea de fidelitzar el lector i cohesionar el 

públic del mitjà al voltant d’una xarxa social, “com un Facebook petit a l’osonenca”. 



99 
 

Actuaria convertint-se en un “contenidor” que també serviria per controlar els 

participants, ja que s’hi haurien d’enregistrar. La idea està aturada perquè 

implicaria dedicar-hi molt personal i pel canvi de mentalitat que suposaria. 

 

5.8. Crítiques i temors a la convergència 

 

A l’inici d‘aquest capítol s’ha fet referència a la importància de la comunicació i la 

implicació dels treballadors implicats per fer front a qualsevol canvi rellevant en 

una organització. I la convergència, en alguna de les seves formes, pot ser-ho en 

una redacció.  

 

Reorganitzacions com les exposades en aquestes pàgines causen reticències. El 

procés que ens ocupa pot ser molt traumàtic per als implicats. El periodisme 

polivalent comporta canviar la filosofia dominant fins el present en múltiples 

empreses del sector. Malgrat que, tradicionalment, sobre els professionals dels 

mitjans petits (i d’aquests, en l’àmbit local i comarcal, n’hi ha molts), sempre s’ha 

concentrat una càrrega de labors superior a la suportada pels seus col·legues 

d’altres companyies més grans, la polivalència, tal com es planteja avui, és una 

altra cosa. Desenes de reporters de premsa descobreixen que han de produir 

també per a la xarxa. O que han d’agafar una càmera de vídeo per enregistrar 

material audiovisual… Encàrrecs nous que generen incertesa i por. 

 

Les crítiques que els entrevistats han manifestat en les entrevistes no divergeixen 

excessivament de les identificades en altres estudis similars, tant a Catalunya com 

a l’Estat o  a nivell internacional. La pèrdua de qualitat, l’empitjorament de les 

condicions de treball, la sobrecàrrega de feina, l’existència de cultures i llenguatges 

diferents en cada mitjà són els arguments que més es repeteixen.  

 

5.8.1. En contra de l’”home orquestra”, a favor del “periodista 

polivalent” 

Com s’ha vist, sovint la convergència s’equipara a la fusió de redaccions i a la 

institucionalització del periodista polivalent. Per aquest motiu, no pot sorprendre 
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que la queixa que pren una forma més gràfica i potent a partir de la implantació del 

periodisme polivalent en la premsa comarcal i local catalana és la de l’“home 

orquestra”. Diversos participants en aquesta recerca que han estat entrevistats en 

moments, situacions i espais diferents s’han referit a ella amb contundència en 

termes molt similars. 

 

El director d’El 9 Nou i director d’edicions, Jordi Molet, afirma que fa temps que el 

Grup treballa amb la idea que els periodistes han de ser polivalents. Però el mateix 

responsable alerta sobre la necessitat de “vigilar molt el llenguatge”. Considera que 

cada mitjà en té el seu de propi i que, en aquest sentit, caldria “evitar la perversió” i 

que “per l’afany d’optimitzar recursos s’acabi fent malament” la premsa, la 

televisió, el web i la ràdio. Defuig la concepció d’“home orquestra”, tot i que 

reconeix que, en el context actual, cal tenir coneixements per “fer de tot”. Aquest 

directiu admet que es podria fer un pas més enllà en l’anterior plantejament, però 

“no exigim que ho facin tot” perquè “si has d’estar en moltes coses, segurament no 

ho faràs bé”. 

 

Juan Cal, del Grup Segre, també vol combatre el prejudici segons el qual l’empresa 

vol explotar el periodista tot convertint-lo en una mena d’“home orquestra”. Com a 

mínim, ell pensa que no es pot aplicar als mitjans professionals, on el que s’exigeix 

és la capacitat d’atendre noves necessitats. “L’empresa no necessita un periodista 

que toqui tots els instruments alhora –cada vegada és més necessari que hi hagi un 

cert nivell d’especialització–, però sí que siguin capaços de tocar-los quan sigui 

precís”, il·lustra.  

 

Les crítiques a l’“home orquestra” apareixen novament a la Revista Cambrils. El 

director, Lluís Rovira, que qualifica la polivalència de “necessària, tot i que 

complicada per la gestió del treball”, censura el model periodístic popularitzat al 

territori per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), perquè, segons afirma, afecta 

negativament la qualitat de la producció. En referència a l’ACN, Rovira lamenta que 

els reporters d’aquesta empresa pública hagin d'acabar sempre demanant ajuda a 

col·legues d'altres mitjans (perquè els aguantin el micròfon, per exemple). En 

termes similars s’expressen des del sud. El màxim responsable de La Veu de l’Ebre 



101 
 

tampoc combrega amb el model desenvolupat per l’ACN, perquè considera que no 

funciona correctament, que comporta queixes dels periodistes i que no suposa un 

gran benefici per als clients, ja que les imatges, o no estan editades o arriben tard.   

 

No tot són queixes, però, a la Revista de Cambrils, la redactora Berta Ruiz troba 

avantatges al treball en diferents plataformes, perquè “permet arribar a més gent”. 

I la seva companya Anna Fargas fins i tot dubta de la supervivència dels mitjans 

que encara mantenen separats els perfils del fotògraf i el redactor.   

 

A més dels temors que s’acaben de descriure en relació al periodista polivalent, 

també tenen un cert pes els que fan referència a les conseqüències que pot tenir en 

les condicions laborals d’aquests professionals. A El Punt, per exemple, el projecte 

d’abandonar les especialitzacions per seccions (o sigui, d’implantar una 

convergència temàtica) genera reticències, i hi ha qui interpreta “com un càstig el 

fet d’haver de deixar una àrea determinada”, subratlla el director. 

 

I El Punt no és l’únic mitjà on s’han generat dubtes sobre totes aquestes 

modificacions laborals. En general, els informadors que han de cobrir un fet de 

forma multimèdia reconeixen que han de dedicar més temps a cada peça, per la 

qual cosa únicament hi ha tres sortides possibles: o s’allarguen les jornades 

laborals, o es redueix el nombre de notícies que ha de cobrir cada redactor, o es 

contracta més periodistes.  

 

5.8.2. Existència de cultures periodístiques diferents 

Bona part de les queixes al voltant de la convergència i la fusió de redaccions estan 

relacionades amb l’existència de cultures periodístiques diferents als diversos 

mitjans, les quals no poden desaparèixer d’un dia per l’altre. És difícil que les 

dinàmiques laborals de la premsa, la ràdio, la televisió o internet –mitjans amb 

estils, rutines, valors i ritmes propis– coincideixin perquè s’hi pugui treballar de 

forma sincronitzada. De fet, ja s’ha vist com sovint la irrupció de la web ha obligat a 

modificar els torns horaris.  
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No obstant això, hi ha experiències professionals que indiquen que la clau de l’èxit 

en la integració de redaccions rau en un canvi en els processos productius. Si no es 

redissenya la forma de treballar, els periodistes difícilment s’adaptaran als nous 

reptes. Quan Juan Cal, del Grup Segre, reconeix que no és fàcil aconseguir la 

convergència periodística, parla de cultures ben arrelades a les redaccions, amb 

“castes, jerarquies enquistades que dificulten certs canvis”.  

 

Els periodistes més veterans solen ser els que ofereixen més resistència. La 

redacció de Cugat.cat és unificada, raó per la qual, tal com exposa la directora, 

Mónica Lablanca, l’empresa també ha hagut de fer front a certes resistències 

d’alguns redactors, contraris al procés de convergència. Es tracta de periodistes 

que provenen de ràdio Sant Cugat, periodistes que no volien el canvi perquè tenien 

certa nostàlgia d’un mitjà que ha estat referent en la formació radiofònica dels 

professionals del municipi. També van trobar resistència en alguns dels polítics de 

l’ajuntament, però han anat desapareixent. En canvi, no ha rebut cap queixa dels 

oients de la ràdio. 

 

Per reduir aquest malestar, en opinió de la responsable del grup santcugatenc, 

l’obligació de l’empresa és proporcionar eines efectives, “que generin 

automatismes” en els treballadors, així com formació i complicitat. Això és 

especialment rellevant en el moment que els periodistes es veuen obligats a nous 

reptes per als quals no estaven ni conscienciats, ni preparats; com per exemple la 

incorporació de l’edició de vídeo en les seves tasques quotidianes. Per a 

periodistes de premsa o de ràdio, pensar audiovisualment no és senzill, apunta 

Lablanca.  

 

El problema de les cultures periodístiques diferents també apareixen en grups on 

el nivell de convergència és mínim. Els periodistes que treballen per a Regió 7 i la 

Televisió de Manresa són escassament polivalents, ja que elaboren informacions 

només per als mitjans que els han contractat. Els únics professionals que, amb una 

relativa freqüència, han combinat la producció de continguts per a dos suports 

diferents són els fotògrafs que esporàdicament hagin cobert un esdeveniment amb 

l’ajuda d’una càmera de vídeo per gravar alguns minuts per a algun programa de la 



103 
 

televisió. Però, com indica el gerent del diari, Fèlix Noguera, “no ens n’acabem de 

sortir perquè els ritmes de treball són diferents”.  

 

5.8.3. Qualitat i control sobre les produccions 

La reflexió sobre la manera en què la convergència, en general, i el periodisme 

polivalent, en particular, afecten la qualitat informativa és freqüent i lògica. El 

mateix passa amb els comentaris sobre el control que tenen actualment els 

professionals sobre les peces que produeixen, els quals són comuns en 

investigacions d’aquest tipus. La valoració que en fan els directius i reporters 

entrevistats bascula entre l’optimisme d’aquells que s’han adaptat sense 

problemes al nou entorn i agraeixen mantenir una posició avantatjosa sobre el 

material que generen i el pessimisme dels responsables i redactors que 

reprodueixen o enriqueixen les crítiques que ja hem vist quan ens referíem a 

l’“home orquestra”. 

 

Un cop més, doncs, cal distingir entre l’home orquestra –el periodista que ha de fer 

de tot sempre- i el periodista polivalent –aquell que és capaç de dominar els 

diversos llenguatges, però que empra el més adequat segons cada circumstància 

específica, i no com una norma-. 

 

A parer de l’editor del Capgròs, Mateu Ros, –i la directora del mitjà, Judith Vives, hi 

està d’acord–, la polivalència professional dóna més llibertat als periodistes, ja que 

són més autònoms i acumulen més control sobre les seves produccions, en totes 

les fases del procés. “Com que aquest seguiment és global, la feina és més agraïda”, 

diu Ros.  

 

Hi ha periodistes del Segre que han volgut muntar els seus propis programes de 

televisió. Segons el criteri de Juan Cal, això els permet tenir un major control sobre 

el producte final: “S’asseguren el ritme, el substrat del relat...”, assegura. Però 

aquest canvi suposa afrontar reptes notables pels periodistes i no tots els superen 

de la mateixa manera, admet. Tanmateix, el resum que en fa Cal és: “En el procés 

informatiu, com més control tingui el periodista, millor”.  
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Judith Vives, del Capgròs,  destaca que sempre han apostat per la qualitat, tot i ser 

un mitjà comarcal i gratuït. La seva feina, argumenta, es pot equiparar a la de les 

grans empreses de Barcelona. Aquest any se celebra el vint-i-cinquè aniversari de 

la revista. Per celebrar-ho, es vol reformar la pàgina web. Ja s’està preparant, 

aquest canvi.  

 

A Cugat.cat, l’elaboració d’una informació multimèdia suposa de promig una hora 

més de feina, sempre i quan sigui una peça amb text, àudio i vídeo. Tot i això, la 

jornada laboral dels reporters dura el mateix. La directora, Mónica Lablanca, 

reconeix que aquest afegit treu temps a una major elaboració de la notícia, al 

tractament en profunditat, però matisa que així s’enriqueix la capacitat expressiva 

del mitjà. La convergència afavoreix altres processos que poden aportar més 

qualitat (per exemple, penjar a internet el PDF d’una sentència sobre la qual s’està 

informant) sense perdre immediatesa. Les noves tecnologies permeten altres 

maneres de funcionar (teletreball, millora de la connectivitat, etc.) i possibiliten 

una major atenció a la informació local. “La convergència ens ha obligat a una 

major creativitat, a créixer periodísticament”, manté. Per tant, el balanç global que 

en fan és molt positiu. 

 

Tanmateix, hi ha altres opinions que no són tan positives ni optimistes. S'està 

abandonant la idea que el redactor de diari fa una feina més pausada, més 

laboriosa.“Aquesta sensació, ja fa temps que l'hem perdut. Ara no es pot assumir 

massa calma perquè hi ha molts canals", informa el redactor Eduard Batlle, d’El 

Punt. Ell considera que no tothom està preparat o bé te ganes de produir per a 

diversos suports. I va més enllà quan afirma que alguns periodistes no s’han 

plantejat mai fer res que no sigui diferent al que han fet fins ara per al diari. Per 

contra, cada cop més professionals accepten el poder treballar des de casa o fer 

fotografies i, en el futur, hauran d’assumir la possibilitat d’anar amb una càmera de 

vídeo. "Tot, però, anirà en funció de la importància de la notícia, ja que, en el fons, 

han canviat les eines, però no la visió i la radiografia que fan els periodistes de la 

realitat”, sintetitza. 

 



105 
 

Per a aquest entrevistat, el nou escenari "transforma" la feina dels periodistes. 

Batlle té clar que és important oferir diferents formats i que, de vegades, és 

imprescindible el concurs d’una foto o un vídeo per entendre bé una informació. I, 

això, per exemple, és possible amb el web. Aquesta possibilitat, però, varia segons 

cada periodista: n'hi ha de més oberts al canvi i d’altres de més reticents. El diari 

haurà de saber on ha de posar cada periodista i què li ha de demanar. La 

convergència minvarà la qualitat de la peça si resulta que el temps que un 

professional hauria de dedicar a la notícia al diari l’inverteix al web, explica: “S’ha 

de vetllar perquè això no passi”. El redactor d’El Punt considera que “és molt fàcil” 

que un periodista pugui assumir amb competència aquesta feina, sobretot si el 

material de partida és bo, ja que, de fet, “ho fem tots a casa d'una manera 

domèstica”. Però sobretot perquè el Grup és “ampli” i té més capacitat per assumir-

ho que un mitjà petit. En opinió seva, el diari “haurà d'anar rejovenint la plantilla 

per anar assumint els nous reptes". 

 

La reportera de Cugat.cat Mar Castro sosté que, amb una bona formació, es pot 

acomplir correctament el deure del periodista en un entorn convergent. La 

reportera atorga una gran utilitat a internet i afirma que, gràcies a aquesta eina, 

creen més informació que la que reciclen, en una proporció de 80 a 20. Per a ella, el 

nou sistema millora la qualitat de la informació i capta l’interès del ciutadà. Castro 

considera que la universitat hauria de preparar millor els futurs periodistes 

perquè siguin polivalents. La convergència canvia la forma de treballar del 

redactor. “Fas moltes coses i no acabes d’especialitzar-te, no pots ser el millor en 

un suport”, addueix.  

 

El director adjunt d’El 9 Nou, Josep Comajoan, responsable de la coordinació de la 

redacció de premsa i la de televisió, pensa que la convergència no ha alterat la 

feina dels periodistes des del punt de vista de la jornada laboral, ja que la professió 

periodística ja incorpora aquesta filosofia d’horaris extensos. Entre l’empresa i la 

plantilla existeix “l’acord tàcit que arribem on arribem”, explica. Ara bé, sempre 

existeix el dubte quant a la qualitat, en el sentit de les notícies que potencialment 

s’han perdut perquè el redactor del diari ubicat en una secció concreta estava 

temporalment treballant per a la televisió. També reconeix que hi ha una actitud 
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de “desconfiança” envers algun redactor del diari descartat per elaborar alguna 

peça televisiva: arreglar-li el que faria malament portaria més feina que destinar 

un segon reporter a cobrir l’esdeveniment. Mentre els periodistes de televisió que 

provenen de la redacció del diari escriuen per a l’edició impresa, als de premsa els 

costa cada cop més agafar una càmera o muntar una peça, revela Josep Comajoan. 

No s’hi resisteixen, però “cada cop costa més” que ho facin, admet. El director 

adjunt indica que això desemboca en una redacció única perquè hi ha intercanvi 

d’informació, de fonts i d’experiències. Es “beneficien” mútuament. Amb tot, a la 

pràctica, n’hi ha una part que és molt més de premsa escrita i una altra en què 

predomina la televisió. 

 

La Televisió de Manresa i el diari Regió 7 descarten que els redactors produeixin 

peces per als diferents mitjans del grup, ja que això s’aniria “en detriment de la 

qualitat” del producte, segons opina el director del canal audiovisual, Jordi Morros. 

Ell considera que quan se surt a cobrir una notícia de televisió, “penses en unes 

coses que no tens en compte al diari”, i recorda la seva experiència em passar de la 

redacció del mitjà imprès a la televisió.  

 

Fins i tot alguns entrevistats que subratllaven els efectes positius de la polivalència 

periodística i el treball simultani en vàries plataformes, com ara el director i les 

dues redactores de la Revista Cambrils, reconeixen que la feina que han de fer 

pràcticament alhora per a dos suports diferents els condueix a tractar algunes 

informacions amb menys profunditat de la desitjable. Ells parlen de certes peces 

aparegudes inicialment al web que no es reelaboren a posteriori i que acaben 

publicant-se igual al mitjà imprès, i d’una desorganització en els continguts que 

caldria corregir. Aquestes millores, però, requeririen comptar amb més persones, i 

no s’ho poden permetre. En qualsevol cas, el màxim responsable del mitjà, Lluís 

Rovira, conclou que la qualitat de la revista, en conjunt, no s’ha ressentit després 

de la implementació del ciberdiari. 

 

I no es pot oblidar el factor econòmic, en aquest camp. El conseller delegat del grup 

de La Veu de l’Ebre, Josep Maria Arasa, considera que d'aquí a tres anys no podran 

oferir ràdio i televisió de qualitat precisament per això. “No serà com nosaltres 
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voldríem per culpa de la crisi. Tindrem un setmanari exemplar, ben situat, 

consolidat, tindrem una ràdio que és la meitat radiofórmula general i l’altra meitat 

amb programes d'interès general, i una televisió que començarà d'una manera 

molt testimonial a fer el que pugui fins a que canviï el panorama. És a dir, se’ns han 

retallat molt les expectatives de continguts”, resumeix. 

 

Tant Josep Maria Arasa com les periodistes Sílvia Berbís i Clara Tena entenen que 

la polivalència acaba deteriorant la qualitat dels resultats de la seva tasca. El motiu, 

caldria buscar-lo en la dedicació a la feina. Si els mateixos periodistes han de cobrir 

alhora les necessitats de diverses plataformes, es redueix l’atenció prestada al 

conjunt de mitjans, especialment al setmanari, cosa que repercuteix “d’alguna 

manera, en la qualitat”, opinen. Amb tot, Arasa recorda que si hagués “més gent, és 

podria suplir, això.” 

 

En aquests sentit, admeten que, en termes empresarials o de gestió, el procés dóna 

beneficis. La conclusió de Tena al respecte és: “Com a concepte solem utilitzar 

prostitució més que convergència”. 

 

5.8.4. Reconeixement professional i salarial 

Amb els canvis que els periodistes estan protagonitzant i amb l’increment de 

tasques que han de realitzar, podria semblar lògic pensar que aquest esforç hauria 

d’estar mínimament reconegut tant a nivell professional com retributiu. Al cap i a 

la fi, abans alguns periodistes abans redactaven una informació i ara han 

d’elaborar la mateixa informació i, a més, un flaix per al web i fa una fotografia. La 

realitat, però, no sembla anar en aquesta direcció.  

 

No és comú que els periodistes cobrin més per desenvolupar més feines. La 

immensa majoria de mitjans no s’ho pot permetre. “No hi ha diners per pagar més 

als treballadors”, resumeix el màxim responsable de l’ACPC. I aquest dictamen 

general encara s’agreuja més en una època de crisi severa com l’actual. Tanmateix, 

tampoc en aquest aspecte hi ha unanimitat entre els entrevistats. Ni tan sols dintre 

del mateix grup o mitjà. 
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En el cas d’El Punt, per exemple, tots els periodistes treballen per als dos mitjans 

(l’imprès i el digital), però no cobren cap plus per fer-ho, ja que es considera que 

no treballen més, sinó de manera diferent, d'acord amb la nova realitat. “Tenim 

una plataforma nova mitjançant la qual donem informació –respon Gispert–, no 

exigim a ningú que faci més hores. Intentem organitzar-nos millor per eliminar 

temps morts, que en aquesta professió n'hi ha molts. I eliminar intermediacions. 

Perseguim fer més efectiu el treball i, en realitat, fer-ho més fàcil”.  

 

La idea final és que tothom treballi en els diferents formats sense plusos, cosa que 

equivaldria a dir que el periodista de la casa “té aquestes condicions econòmiques 

per fer totes aquestes coses".  Fins i tot voldrien reconsiderar el que estan pagant 

per fer fotos, però aquí hi ha el factor laboral. “No es pot tocar tot”, admet Gispert. 

La política sindical no està molt per aquest sistema, una posició que no facilita les 

coses, segons el responsable d’El Punt. Malgrat tot, Gispert destaca que en el seu 

cas “Déu n’hi do l’esforç que s’està fent”: "Tenim clar que hi ha drets adquirits i 

hem d'evolucionar. Ara no podem començar amb noves condicions amb els nous 

treballadors perquè llavors tindríem una doble escala salarial i hem d'arribar a un 

pacte amb el comitè. D'aquesta cultura de migració cap al diari digital, se n'hauran 

d'impregnar tots els departaments de la casa: comercial, administració i fins i tot la 

direcció general”.  

 

El director adjunt d’El 9 Nou Josep Comajoan subratlla que en cap cas un periodista 

cobraria més per dues peces, una per a la televisió i una altra per al diari. Ni tan 

sols seria així en cas de publicar-se dues fotografies (una per al web i una altra per 

al diari) del mateix acte. 

 

Igualment, quan un periodista de la televisió de la capital del Bages escriu al diari 

de la ciutat, o viceversa, el treballador no rep cap compensació econòmica. Es 

tracta d’una “col·laboració, com se’n fan tantes”, es justifica el gerent de Regió 7, 

igualment apoderat de la Televisió de Manresa, Fèlix Noguera.  

 

On sí que localitzem clarament pagaments addicionals per tasques afegides és a La 

Veu de l’Ebre. La redactora del setmanari que s'encarrega de la informació a la 
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ràdio del grup, Clara Tena, obté una compensació econòmica per aquest treball. I 

això que ella mateixa veu aquesta labor com una “segona feina”, ja que els 

butlletins informatius “no són una prioritat” (se n'enregistren tres al dia i després 

s'emeten un cop cada hora). Tanmateix, en aquest grup, el redactor que 

s’encarrega de pujar les notícies resumides al web no rep cap compensació 

econòmica. 

 

Un cas totalment diferent és el del Grup Segre, ja que allà el sistema retributiu està 

perfectament definit pels convenis. Juan Cal aclareix que, quan van endegar el 

procés de convergència, venien d’una situació amb convenis diferents. El primer 

pas, doncs, va ser l’equiparació en les retribucions als periodistes de cada mitjà, 

cosa que ha propiciat que els treballadors se sentin integrats i estiguin disposats a 

produir continguts per suports que “originalment” no eren el seu. En realitat, cada 

mitjà és una empresa diferent, i cada empresa té un conveni propi, però, en la 

pràctica, tots els convenis són iguals. Cada reporter segueix tenint un mitjà 

principal, però pot treballar per a altres plataformes. Per exemple, un redactor de 

premsa pot gravar vídeo per al web o la televisió amb un telèfon “multimèdia”, tot i 

que això és excepcional, per la qualitat.  Tanmateix, aquesta producció extra no es 

cobra perquè ja es contempla en els nous convenis. Hi ha un plus de dedicació que 

incorpora casos com aquest. Si la feina afegida comporta un augment de la jornada 

laboral, en aquesta ocasió sí que es pot pagar més, però no per produir per a un 

altre mitjà, sinó per fer més hores. 

 

El responsable de Segre.com,  Carles Díaz, hi coincideix en certa manera. A l’hora 

de referir-se a les condicions laborals dels seus periodistes, ell pensa que, més que 

una qüestió de contractes, la base és que el redactor s’adoni que el món de la 

premsa està canviant. La transformació en qüestió és més fàcil d’escometre en 

mitjans locals i comarcals, on no hi ha unes estructures gaire grans i de difícil 

adaptació.  

 

5.8.5. Necessitat de formació 

Quant a la formació que es dóna als periodistes perquè treballin en el nou escenari 

de la comunicació, el president de Premsa Comarcal diferencia les empreses grans 
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de les més modestes. Al primer grup, manifesta, sí que es poden organitzar 

aquestes classes. I, de fet, així és, sempre “d’acord amb el treballador”, aclareix. En 

canvi, per al segon conjunt, pràcticament és millor “contractar empleats nous que 

estiguin familiaritzats amb el multimèdia, això és, joves, els quals, a més, solen 

tenir sous més baixos”, apunta. 

 

Amb poques excepcions, els mitjans locals i comarcals no han organitzat grans 

plans de formació perquè els seus treballadors afrontin en condicions les 

exigències pròpies del nou panorama convergent, amb periodistes polivalents, 

diverses plataformes, etc. Molts dels responsables entrevistats al·leguen que els 

seus empleats ja en tenen les nocions bàsiques gràcies a la facultat. Un altre grup 

de directius (i fins i tot reporters) s’han conformat amb indicacions pràctiques 

sobre el maneig concret de l’instrumental de l’empresa. Igualment, un tercer 

conjunt apel·la a la utilitat de la “formació continuada”. 

 

Estanis Alcover afegeix que, a El Punt, treballen periodistes multimèdia (en el futur 

sortiran al carrer amb una càmera de vídeo) que estan sent formats 

específicament. Com que aquestes tasques addicionals són voluntàries, “s’hi 

acaben apuntant els més dinàmics i els joves”, matisa. 

 

El director d’El Punt, Emili Gispert, confessa que van comprar el sistema d'edició 

que tenen actualment fa uns tres anys, i aleshores ja preveien que pogués servir 

per al mitjà digital. Així, amb el web, no han hagut de canviar de sistema; la 

redacció ja el coneixia. S'hi ha fet un procés de formació molt senzill, de 10-12 

hores. A més, Gispert diu que un 60% del personal ja tenia bloc, coneixia l'edició 

digital i estava esperant que es fes. Igualment, s’està desenvolupant un procés 

d'autoformació, fins i tot aplicat a gent gran, des de fa temps. El col·lectiu de 

maquetació i disseny sí que està seguint un pla específic de formació (sobre 

tractament d'imatge i d'edició de vídeo), que durarà un any i mig, pensant en el 

futur. 

 

Els redactors, tal com sosté el director del mitjà, ja ho fan tot actualment. A parer 

seu, més aviat la feina que caldria fer seria reconvertir altres sectors que estan 
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predestinats a empetitir-se o deixar d'existir si no es reciclen (com els 

maquetadors, insisteix), per això se'ls fa formació específica. Potser professionals 

com aquests seran els que després ensenyaran els redactors a fer tractament 

d'imatges.  

 

El redactor d’El Punt Eduard Batlle replica, però, que no han rebut una formació 

excessivament àmplia, i que han tingut una entrada accelerada en aquest procés de 

canvi. El sistema de l’empresa permet treballar amb tots els formats; de moment, 

no l'utilitzen, però està preparat i Batlle està segur que quan s'hagi d'implantar, els 

oferiran les eines i la formació per anar aplicant el nou model.  

 

El director adjunt Josep Comajoan també és l’únic redactor de l’edició digital d’El 9 

Nou. Hi és per “afinitat”, per un cert “perfil” on cal valorar més els “coneixements 

del món digital” que no pas la necessitat de reciclar-se. Defensa el fet de ser 

“autodidacta”, el “buscar-se la vida”. Defuig el concepte de retallar i enganxar per 

apostar per “un altre llenguatge, donar molts enllaços, tenir un projecte clar on 

volem arribar”, amb més participació. No va necessitar una excessiva formació 

perquè el web actual va ser dissenyat pel tècnic del grup i té un funcionament 

bastant senzill. Considera que la seva experiència com editor en solitari ha servit 

per veure’n “les mancances hi ha, què ens fa falta per fer el projecte” del nou lloc 

que està en marxa. 

 

“Abans de començar a treballar a internet, ens van explicar com funcionava el 

sistema, però no vam haver d’assistir a cap curset. L’ús de les eines és molt senzill, 

nosaltres mateixos les administrem”, recorda la directora del Capgròs, Judith Vives.  

 

Tot i que a la Revista Cambrils tampoc no s’ha organitzat cap programa de formació 

específica per als treballadors, sí que se'ls ha anat instruint sobre l’ús de les 

tecnologies pertinents de manera (més o menys) natural. Les dues redactores 

entrevistades ja es van formar en la llicenciatura amb la perspectiva de la 

convergència, de manera que són capaces de treballar fàcilment per a més d'un 

suport. Un cop a l’empresa, han rebut instruccions informals sobre com fer servir 
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la càmera, com millorar les fotografies... El director admet que l’evolució 

progressiva en aquests apartats respon a la pràctica en cada suport. 

 

Cugat.cat ha finançat cursos de formació per a tots els treballadors (els de plantilla, 

els col·laboradors, els becaris). Tots han fet un curs de formació audiovisual a la 

Universitat Pompeu Fabra durant un mes amb quatre hores diàries de classe. 

També van realitzar un postgrau sobre periodisme digital a la Universitat Oberta 

de Catalunya (alguns amb una durada d’un curs acadèmic, i d’altres durant sis 

mesos). Eren cursos obligatoris. Malgrat aquest esforç, la directora, Mónica 

Lablanca reconeix que els resultats no es corresponen amb l’objetiu fixat 

prèviament, i que s’ha hagut de complementar la formació gràcies a l’esforç de 

companys. Ella opina que el fet de plantejar la formació dos anys abans de la 

integració ha fet que passés massa temps entre la teoria i l’aplicació. Considera que 

el concepte necessari  és el de formació continuada. 

 

Els empleats d’El 9 Nou que, voluntàriament, es van passar a la televisió quan es va 

desenvolupar el procés de convergència van rebre un curs de formació a la 

productora del grup a Granollers per treballar d’ENG. Les seves vacants al diari van 

ser substituïdes per col·laboradors “a punt d’entrar”, “seguint la política habitual” 

de fitxatges, recorda el director general d’El 9 Nou, Jordi Molet. Aquest curs va 

tenir una durada mínima de dos mesos. La resta de redactors, tot i que no 

s’incorporaven a la plantilla televisiva, també hi va passar, però durant dues 

setmanes només, només per tenir-ne les nocions. Després d’això, la formació que 

han rebut a la redacció de televisió s’ha basat a ensenyar-los a incorporar altres 

programaris, més de disseny, als ensenyaments bàsics d’ús de càmera i muntatge: 

Fotoshop, Illustrator, Freehand... També se n’han fet de realització. Al diari, l’oferta 

ha estat més minsa. Els redactors poden anar per compte propi a jornades o 

cursos, eventualment subvencionats. Sí que el cap tècnic va impartir-los algunes 

sessions formatives quan la redacció va migrar del software de maquetació Quark 

XPress (instal·lat a ordinador MacIntosh) a l’InDesign (pensat per a PC), que van 

incloure una necessària adaptació a l’entorn Office i Windows. El director adjunt 

Josep Comajoan assegura que, quan s’endegui la redacció digital, els periodistes 

rebran la formació adequada. 
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Aquesta recerca ha permès detectar casos similars. Per exemple, tres periodistes 

del bloc empresarial que conformen la Televisió de Manresa i el diari Regió 7 van 

decidir canviar de mitjà, i en conseqüència de companyia (de la premsa a 

l’audiovisual), i per això van rebre formació específica amb estades a la Televisió 

de Granollers, cursos d’edició, visites a altres empreses (BTV, Antena Local...). Però 

els inicis van ser especialment durs per la diferència entre el llenguatge escrit i el 

televisiu. “No té res a veure”, explica el director del canal, Jordi Morros, ja que, “de 

cop i volta”, s’ha de passar de la llibreta i la gravadora, a “la càmera, el focus, el 

trípode, el micro, estar pendent que entri bé el so, l’edició... No tens ni idea d’editar 

ni tampoc de com has d’estructurar un informatiu i un magazín”, admet. Sis anys 

després, Morros reconeix la manca de qualitat tècnica d’aquelles primeres peces. 

“Penses: Com vam poder emetre això?’”, explica. I afegeix que es destacaven els 

temes en funció de la seva importància periodística, la seva actualitat, etc., però 

que la qualitat del producte final es ressentia per haver passat d’escriure en paper 

a elaborar vídeos, cosa que demana unes altres habilitats i destreses. Actualment, 

aquest problema “d’aprenentatge” ja està superat. A més, els treballadors nous 

provenen del món audiovisual i no de la premsa.  

 

Juan Cal sentencia que no es pot entendre la professió del periodista sense 

formació continuada. Per això, ells ofereixen cursets especialitzats per temes (en 

dret, economia, processos concursals...) o en tecnologia (edició d’àudio, vídeo...). 

Aquest participant en la recerca manté que els llicenciats surten de les facultats ara 

millor preparats que abans. Des d’un punt de vista tecnològic, l’afirmació és 

indiscutible, però passa el mateix quant al coneixement de la “professió”. Els 

inconvenients són de tipus lingüístic, ja que “escriuen molt malament” i 

conceptuals, perquè arriben amb la idea que són d’un mitjà concret, segons un 

“esquema de compartiments estancs”, resumeix. 

 

El conseller delegat de l’editora de La Veu de l’Ebre, Josep Maria Arasa, en discrepa 

obertament. D’acord amb la seva experiència, la formació professional respon 

millor a les necessitats d’un mitjà multiplataforma que els circuïts universitaris. 

Justament la manca de formació, insisteix, és un dels principals obstacles per a 

l'implantació d'un model polivalent de periodista. Al seu parer, caldria una major 
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formació tècnica, fins i tot a les empreses d'assistència informàtica, que, de 

vegades, no poden respondre a les peticions de l'empresa, com ha passat en el seu 

cas. I en posa un exemple: diu que va invertir en ordinadors pensats per al treball 

multimèdia però que això no s'ha aprofitat. Aquest directiu sosté que els reporters 

encara no estan prou preparats per a la convergència, ni en l’aspecte de la 

qualificació ni en el de la mentalitat multiplataforma. Malgrat aquesta denúncia, la 

directora del setmanari nega que hi ha hagut cap aposta de l’empresa per 

solucionar aquest problema. Quan els treballadors s’han hagut de reciclar, ho han 

fet pel seu compte, indica. 
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6. CONCLUSIONS 

 

En el sector de la premsa comarcal i local, no hi ha unanimitat sobre el significat 

del mot convergència. Periodistes polivalents, redaccions integrades, versions 

digitals de les edicions impreses... Són diferents visions del que vol dir aquesta 

paraula. En general, d’acord amb el que revela la present investigació, aquest no és 

un concepte que es faci servir sovint de forma explícita a l’àmbit local i comarcal. 

No obstant això, empreses i grups de diversa procedència i dimensions tenen molt 

presents els canvis que comporta. Per tant, l’aspecte semàntic és secundari. Allò 

realment important és el present i les perspectives de futur. Però, paradoxalment, 

això ens remet inexorablement a la convergència com a procés obert i polifacètic, 

com a denominador comú de tot un seguit de canvis organitzatius en la producció 

periodística vinculats a les innovacions tecnològiques i les transformacions 

empresarials. 

 

Un cop hem deixat clar aquest aspecte, caldria afegir que la grandària de les 

empreses i els grups és un element capital per entendre la convergència a la 
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premsa local i comarcal.  L’actitud dels professionals que hi treballen varia en 

funció de la mida de les companyies. Com que les seves dimensions no són tan 

exagerades com les dels conglomerats multimèdia espanyols o internacionals 

(Radio Televisión Española, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Prisa, 

Planeta, Mediapro, Godó, Zeta, etc.), els grups comarcals més grans de Catalunya 

(Segre, El 9 Nou, El Punt...) es poden permetre certes experiències de convergència 

que, en altres contexts, estarien condemnades al fracàs. En els grups i mitjans 

d’abast més reduït la polivalència professional i d’altres formes de convergència 

són una realitat que s’ha desenvolupat més per necessitat que per voluntat. 

Malgrat que hem pogut trobar exemples d’innovacions exitoses de l’organització 

del treball periodístic, encara hi ha mitjans petits que conceben la xarxa (una de les 

primeres passes que cal donar en aquest camí) com un competidor directe del 

suport imprès, i no pas com un complement cada cop més necessari. 

 

Qualsevol intent d’emprendre una iniciativa de convergència s’ha de desenvolupar 

des d’un plantejament global, a partir d’una concepció comuna de grup. Únicament 

d’aquesta manera semblaria viable. Aquest plantejament, però, no és incompatible 

amb l’existència d’un mitjà prioritari que aprofiti les sinergies generades en el si 

del conglomerat, alhora que les impulsa. Precisament aquesta manera de pensar 

està portant un nombre creixent de responsables de mitjans de proximitat catalans 

a parlar ja de “fàbriques d’informació” o “de continguts”. Ho fan perquè parteixen 

d’un punt de vista conjunt, en què els redactors elaboren (o fabriquen) notícies, 

reportatges, entrevistes... (o sigui, continguts) que van a parar a diversos suports 

segons les necessitats i interessos de l’audiència (i de l’empresa, és clar). Els 

entrevistats que han introduït aquest concepte en la recerca no es refereixen a 

mitjans autònoms que esporàdicament o extraordinàriament col·laboren, sinó que 

presenten una nova filosofia de treball. 

 

La convergència és un fenomen complex i multidimensional. Aquesta complexitat 

es reflecteix en les diverses formes que pot adoptar i que afecten els mitjans en 

totes les seves dimensions, entre elles l’organització de les redaccions. En aquest 

sentit, s’observa com hi ha una tendència cada cop més important a que les 

redaccions, tradicionalment aïllades, es fusionin o, si més no, intensifiquin els 
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contactes i el nivell de coordinació entre elles. De fet, és conegut que perquè la 

convergència funcioni les redaccions han d’aproximar-se, ja sigui físicament –

preferiblement– o des del punt de vista organitzatiu.  

 

Entre els mitjans locals i comarcals estudiats, s’hi poden trobar redaccions 

integrades que treballen de forma unificada i produeixen per a més d’una 

plataforma, habitualment per al paper i a la web. En el moment que hi participen 

mitjans audiovisuals –ràdio i televisió- la fusió real de redaccions és excepcional, 

tot i que en alguns casos comparteixen espais, i els periodistes tendeixen a 

elaborar informacions per a un únic mitja que té caràcter prioritari. Tot i aquesta 

dificultat, s’intenten establir mecanismes de coordinació entre redaccions, uns 

mecanismes que poden estar més o menys institucionalitzats, com les anomenades 

taules de coordinació o taules multimèdia.  

 

Tradicionalment, la relació entre el paper i internet ha estat problemàtica en el si 

dels mitjans d’abast local i comarcal. Per a alguns entrevistats, –especialment els 

procedents dels més petits, però no exclusivament–, les edicions digitals són una 

amenaça per a la supervivència del mitjà propi i constitueixen una falta de respecte 

als lectors que periòdicament adquireixen la publicació. Aquests recels es 

mantenen avui, tot i que es van diluint de forma progressiva. De fet, la posició que 

acabem de descriure sembla més sensata en les publicacions hiperlocals amb una 

grandària més aviat reduïda i una estructura empresarial minsa, però és més 

discutible en les capçaleres d’una certa dimensió. 

 

En aquest segon cas, el fet d’obviar el ciberespai equival a permetre que aquesta 

parcel·la vacant l’ocupi la competència, ja sigui un mitjà característiques similars o 

una publicació gratuïta. Un bon exemple en podria ser el Capgròs de Mataró, una 

publicació que ha adquirit un cert pes en el mapa mediàtic del Maresme tot 

aprofitant el buit deixat, si més no fins ara, per El Punt. Al Vallès Occidental, 

s’identifica un cas similar: les versions locals que el diari Avui va posar en marxa a 

Sabadell i Terrassa. 
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Igualment, en aquest estudi s’ha vist com els mitjans de les corporacions 

municipals ja suposen, en algunes comarques del país, una amenaça real per als 

privats, laminant el mercat publicitari i influint negativament en els resultats de les 

vendes de les publicacions que cal comprar al quiosc. No hi ha cap element que faci 

sospitar que aquest comportament no es reproduirà a internet a mesura que el pes 

de la xarxa augmenti. De fet, ja és així a Cugat.cat, ciberdiari impulsat per 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

 

Les amenaces, però, no s’han de buscar exclusivament en els mitjans tradicionals. 

El cost de muntar un diari a internet és molt menor a les despeses que exigeix una 

publicació impresa, i és relativament econòmic i senzill posar-ne un en marxa amb 

una mínima estructura professional o semiprofessional.  

 

Segons manifesten alguns entrevistats, des d’un punt de vista estrictament 

periodístic, la coexistència dels dos suports –l’analògic i el digital- té una incidència 

directa i mútua en els continguts que es produeixen per a cada plataforma. Una 

incidència, tanmateix, de característiques diferents segons la natura de les 

publicacions.  

 

En les publicacions diàries, les versions electròniques en són clarament 

subsidiàries. Els continguts publicats al web són produïts per al paper i tornats a 

aprofitar –amb major o menor nivell de reelaboració segons cada cas- per a 

l’entorn digital. Aquest sol tenir una redacció de mínims, amb un o dos redactors i 

algun tècnic en els millors del casos.  

 

Però si això passa entre les publicacions diàries, entre les que es publiquen amb 

una periodicitat major -setmanal i, sobre tot, mensual- la necessitat d’alimentar el 

web de forma constant obliga a generar permanent continguts que acaben 

repercutint en la publicació impresa. El diari digital de la Revista Cambrils i 

Capgros.com són bons exemples de com una publicació impresa pot generar un 

web informatiu aprofitant els diferents ritmes de cada mitjà. En tots els casos 

estudiats, però, les exclusives i les històries més rellevants encara es guarden per a 

la capçalera tradicional. Aquesta pràctica pot tenir algunes conseqüències poc 
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desitjables, com el fet que a causa de la pressió derivada del tancament de la 

publicació impresa, les notícies originàries del web s’acabin publicant igual que al 

web, sense una adequació al llenguatge del paper.      

 

Tal com hem apuntat a la introducció teòrica d’aquesta recerca, hi ha dues 

condicions bàsiques per parlar de convergència: en primer lloc, la digitalització 

dels mitjans, i en segon, la tendència cap al multimèdia. Aquest treball ho demostra 

perfectament, ja que els grups que han pogut modernitzar-se tecnològicament i 

diversificar la seva oferta a través de varis suports s’han situat en una posició 

d’avantatge respecte a la competència. Per distribuir continguts informatius que 

arribin a un públic més abundant, però també, com a conseqüència d’aquest punt 

inicial, per incrementar les vies d’explotació de negoci. 

 

Entre els periodistes entrevistats, hi ha professionals que entenen la convergència, 

concretament en la seva vessant de polivalència i distribució multiplataforma, com 

un inconvenient clar: han d’assumir més tasques, amb el mateix sou que abans i 

sense el temps necessari per aprofundir com voldrien en els temes que tracten. La 

seva valoració, per tant, és negativa. Tanmateix, trobem igualment treballadors que 

agraeixen acumular més control sobre les peces que elaboren. Fins i tot n’hi ha que 

s’interessen (de bon grat) per altres plataformes, distintes de la seva (redactors de 

premsa que col·laboren amb la televisió o la ràdio del grup, periodistes de mitjans 

impresos que també fan fotografies, empleats d’una emissora audiovisual que 

adapten notícies per a la xarxa, etc.). Amb tot, resulta extraordinari que aquests 

periodistes polivalents percebin més diners que en el passat, quan senzillament 

eren redactors monomèdia. 

 

Diversos entrevistats (tant empresaris i directius com empleats) han batejat de 

forma despectiva aquesta mateixa figura, la del periodista polivalent, com “home 

orquestra”. I per justificar la denominació, recorden que és impossible fer-ho tot 

alhora i, a més, fer-ho bé. És a dir, no creuen que un professional de la informació 

pugui efectuar moltes més feines de les que du a terme en l’actualitat amb idèntica 

solvència, sense que el resultat se n’acabi ressentint. Tanmateix, probablement 

aquesta crítica es degui a un malentès. Ja s’ha vist en aquesta investigació que la 
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polivalència pot ser de diversos tipus (temàtica, tecnològica, mediàtica) i que no 

cal que un sol empleat les condensi totes, ni que les executi sempre totes alhora. La 

fórmula escollida, com passa en la convergència en conjunt, dependrà de les 

característiques presents i les propietats futures de cada empresa. A partir d’aquí, 

els diferents mitjans i grups de comunicació han de dissenyar solucions a mida. 

 

Quant a la formació rebuda per incorporar a la seva funció quotidiana noves 

competències i habilitats, tampoc hi ha unanimitat entre els periodistes 

entrevistats. El més comú és que els cursos hagin estat escassos o, directament, 

inexistents.  En altres casos, les empreses han optat per ensenyar als treballadors 

els fonaments del funcionament dels aparells i programaris que haurien d’emprar 

en el futur, sense reflexions i anàlisis més completes. L’oposició que han hagut de 

superar les companyies ha estat igualment mínima. La majoria d’empleats de 

premsa local i comarcal era conscient que no tenia més remei que acatar les 

ordres. Determinats directius de grups i mitjans han insisitit a subratllar que han 

potenciat el diàleg amb la plantilla tant com han pogut, però la realitat del sector 

(amb el problema extra de la crisi) ha esdevingut una bona aliada dels 

responsables i gerents empresarials per consumar les transformacions previstes 

en aquesta línia. 

 

La percepció majoritària entre els redactors és que, ara, amb tots aquests canvis, es 

fa un periodisme pitjor. Saben que l’ofici no hauria de variar a causa (o per culpa) 

de l’ús de noves tecnologies. Però pateixen els efectes de jornades laborals llargues 

i denses. I acaben admetent que el resultat de la feina no els satisfà. Evidentment, 

també s’ha detectat en aquesta recerca exemples de redactors convençuts que la 

situació està millorant, no obstant això, avui, en són minoria. Sigui com sigui, tant 

el primer col·lectiu com el segon solen coincidir a afirmar que la convergència és 

pràcticament inevitable. Una altra cosa seria si els agrada o els disgusta com s’està 

aplicant. Un elevat percentatge de directius de grups i mitjans en discrepa 

obertament. Sostenen que els beneficis d’aquest fenomen són superiors als 

inconvenients, fins i tot en l’apartat informatiu (en el terreny econòmic, els 

avantatges semblen evidents).   
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Un dels elements en què s’han donat més coincidències entre els participants en la 

investigació ha estat l’anomenada “participació ciutadana”. Tots els entrevistats 

inclouen als seus mitjans de comunicació eines i aplicacions d’aquest tipus –en la 

línia del que, teòricament, s’ha explicat sobre les audiències actives–. No obstant 

això, una proporció força elevada d’aquests professionals en qüestiona la utilitat i 

eficiència, fins al punt que alguns confessen que generen més problemes (per la 

gestió, la moderació, els insults i comentaris improcedents, etc.) que satisfaccions 

(per acostar la capçalera al seu públic). Aquest mateix apartat ofereix 

probablement l’única resposta en què hi ha unanimitat entre els informadors que 

han col·laborat en la recerca. A parer seu, caldria evitar la denominació 

“periodisme ciutadà”. El periodisme, diuen, l’exerceixen els periodistes. Els 

ciutadans, com a màxim, poden aportar-los material per a les seves notícies i 

reportatges (documentació, fotografies, comentaris, etc.), això és, poden fer servir 

la tecnologia digital per operar com a fonts (més o menys) qualificades. 
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