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RESUM  

Aquest estudi pretén analitzar, en primer lloc, el concepte de ‘model de negoci’ en 

general i, posteriorment, aplicat en la premsa. El principal objectiu és fer una 

recerca exhaustiva dels nous models de negoci que s’han assentat dins del 

panorama periodístic digital a Espanya, i com aquests han canviat la manera fer i 

entendre el periodisme. Després d’una breu explicació sobre el concepte de model 

de negoci i els tipus de models en premsa, s’ha elaborat una taula amb algunes de 

les capçaleres digitals que representen els nous models de negoci a la premsa 

espanyola, i que al mateix temps, formen part dels news startups a Espanya: 

elDiario.es, InfoLibre, El Confidencial, El Salto, La Directa i Fundación CIVIO. 

Aquest concepte va sorgir als Estats Units per denominar les empreses sorgides a 

Internet i que amb el temps s’han consolidat i han aportat novetats a l’escenari 

informatiu. Tot i que els resultats indiquen que la variable més interessant són les 

vies d’ingrés, també s’ha valorat el lema, els valors, les seccions, el volum de 

producció o contingut, el client objectiu, les competències essencials, el canal de 

distribució i promoció, les relacions internes i externes, l’estructura organitzativa, 

la xarxa de socis i la política de transparència. Tots ells formen el model de negoci 

d’una empresa de comunicació.  

PARAULES CLAU 

Models negoci, periodisme digital, convergència, premsa, periodisme alternatiu, 

news startups 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the ‘business model’ concept and then its application 
on press. The main objective is to exhaustively research the new business models 
which has consolidated into the digital journalism in Spain. Furthermore, we will 
analyze their effects in the way we see and understand journalism. Firstly, the new 
business model in press will be discussed in order to understand and compare 
them. Moreover, a deep comparison between the most representative digital 
letterheads in Spanish press will be made. Those become the new start-ups in the 
country: elDiario.es, InfoLibre, El Confidencial, El Salto, La Directa i Fundación 
CIVIO. This idea was originated in U.S.A in order to name the new Internet 
companies which will eventually consolidate and add novelty to the informative 
scenario. The most relevant aspect of this kind of business is the way incomes are 
made. Despite that, other variables were analyzed and compared such as: the 
lemma, the values, the sections, the volume of production or content, the target, 
the essential competences, the distribution and promotion platform, the internal 
and external relations, the organisational structure, the networking as well as 
transparency policy 

KEY WORDS 

Business models, digital journalism, convergence, press, alternative journalism, 

news startups 
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1. INTRODUCCIÓ  

1.1. Objectius i motivació  

Quan vaig començar la carrera, ara fa quatre anys, un dels professors ens va 

afirmar repetides vegades això: ‘La premsa escrita tal com la coneixem està morta’. 

Aquesta afirmació em va portar a reflexionar i a preguntar-me perquè havia 

escollit aquesta titulació si un professor amb un llarg recorregut havia dit davant 

de tota la classe que un pilar fonamental de la nostra professió estava mort. Davant 

d’aquesta incertesa, 800 hores de classe després, vaig recordar aquesta frase i em 

vaig preguntar: Així doncs, quina alternativa tenim els que ens volem dedicar a la 

premsa escrita i que no creiem en el model de premsa tradicional? D’aquesta 

manera, vaig fer una primera recerca de les alternatives al model de premsa 

generalitzat actual. Noves tecnologies, convergència digital i nous actors van ser 

els conceptes que més abundaven entre els textos que havia consultat. Així que a 

mesura que avançava i amb l’ajuda de la meva tutora vam definir el que seria la 

principal hipòtesi del treball: premsa i nous models de negoci, una relació de cada 

vegada més necessària.  

Així que la principal motivació era comprovar si aquella afirmació plantejada 

inicialment, era realment certa. D’altra banda, el meu interès anava creixent a 

mesura que avançava la recerca fins que vaig trobar una estreta relació entre els 

nous models de negoci i la premsa alternativa o independent. Això va portar a 

qüestionar-me una de les preguntes més freqüents entre els lectors ‘decebuts’ amb 

els mitjans més convencionals: existeix la premsa alternativa? O independent? 

Independent de què? Els nous models de negoci són la via que pot donar sortida a 

la premsa alternativa? Nous models de negoci és sinònim d’independència? Per  
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tant, l’objectiu més pròxim és respondre aquestes qüestions que tanta controvèrsia 

poden causar. En un segon terme, fer una radiografia exhaustiva dels principals 

mitjans de comunicació espanyols i escrits que s’han acollit a nous models de 

negoci per demostrar que es pot fer un altre tipus de periodisme. 

1.2. Justificació  

Les empreses periodístiques s’enfronten a un entorn complex, però molt 

interessant. La tecnologia, la globalització, la desregulació, els canvis demogràfics i 

socials i, més recentment, la crisi econòmica i financera, obren oportunitats 

d’innovar en els models de negoci amb els quals les empreses competeixen. La 

competitivitat d’un país és el resultat de la competitivitat de les companyies que hi 

operen. A més, la competitivitat d’una empresa està relacionada amb la manera 

com el seu model de negoci interactua amb l’entorn. Idealment, el resultat 

d’aquesta interacció produeix una oferta distintiva que afegeix valor als 

participants en aquest entorn.  

La tecnologia avança i, amb ella, la societat. El fet que vivim en una societat 

digitalitzada és evident. La irrupció de les noves tecnologies ha creat noves 

necessitats i ha fet que sectors, com el periodisme, s’hagin vist obligats a adaptar-

se acceleradament a una societat cada vegada més canviant. Probablement la 

premsa escrita ha estat un dels mitjans de comunicació que més ha patit amb 

l’arribada de les noves tecnologies. Els hàbits de consum han canviat, ja no es 

compren diaris impresos com fa uns anys, sinó que el canal ha passat a ser el canal 

digital. Es continua llegint premsa, però a través d’una pantalla, i no del paper. Per 

tant, s’ha produït un canvi de tendència, pel que fa al consum. En aquest context, 
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han sorgit nous models de negoci que han reinventat el sector i han obert un nou 

camí d’oportunitats per la premsa escrita.  

En general, aquests nous models de negoci entren dins del marc d’Internet, que 

suposa un repte de grans magnituds per la premsa no només pels canvis que 

introdueix a la producció i distribució de la informació, sinó també en termes 

industrials. Planteja un desafiament de primer ordre pel model de negoci vigent en 

aquest sector, que es veu seriosament qüestionat en el context digital. Les causes 

que motiven aquesta problemàtica són dos: el predomini de la gratuïtat en l’accés a 

la informació online, i la incapacitat de les empreses periodístiques per instaurar 

una fórmula viable per obtenir recursos econòmics de la seva activitat a internet. 

Aquesta situació arriba a provocar una paradoxa: el consum de notícies online 

augmenta de forma notable, però els editors de premsa no aconsegueixen traduir 

aquest increment de la demanda en ingressos financers que facin rendible el seu 

negoci. És a dir, no aconsegueixen monetitzar l’ampliació d’audiència.   

En aquest context, la premsa assisteix a un fort augment de la competència a la 

Xarxa. El mercat de la informació online es veu poblat per nous mitjans, amb nous 

models de negoci, com els confidencials, els buscadors, els diaris exclusivament 

digitals així com els derivats del periodisme ciutadà com els blogs. En aquest 

quadre cal afegir, també, la profunda crisi que travessa la premsa. Aquest escenari 

és fruit de la suma de dues crisis: l’estructural, és a dir, del sistema periodístic en 

general, de credibilitat, crisi econòmica, de model de negoci... per un costat, i la 

recessió financera que afecta a totes les economies mundials, per l’altre costat. 

L’efecte més visible és el lent i progressiu descens de les vendes de diaris i de la 

inversió publicitària en premsa. Les raons d’aquest descens són diverses, però les 
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principals són la pèrdua d’influència dels mitjans impresos davant d’altres com la 

televisió o internet, el distanciament del públic jove i l’augment del consum online 

de les notícies, que ha incrementat del 18% al 31% de la població europea en els 

últims deu anys, segons Eurostat. (Casero-Ripollés, 2010: 596) La font de 

finançament que ha sofert un major canvi en Internet, en el cas de la premsa, ha 

estat la venda del producte, per una banda i la publicitat, per altra banda. Els 

lectors poden accedir a grans quantitats d’informació de forma gratuïta, una 

circumstància que ha provocat alteracions en l’economia dels diaris. (Casero-

Ripollés, 2010: 597) Per altra banda, el desplaçament de la inversió publicitària 

cap a les grans plataformes tecnològiques ha afectat i està afectant molt a la 

rendibilitat de la premsa.  

La recessió financera ha agreujat l’estancament econòmic de la premsa, ja que ha 

afectat un dels pilars d’aquesta: la publicitat. Per tant, en aquest context, el debat 

sobre el futur de la premsa ha revifat i la re fundació dels models de negoci 

d’aquesta per adaptar-los a la convergència digital s’ha convertit en una necessitat. 

(Casero-Ripollés, 2010: 596) 

Així doncs, la digitalització ofereix al periodisme noves opcions i característiques 

tècniques per a la creació de continguts, que poden ser clau en la gestió de nous 

models de negoci. (Casero-Ripollés, 2012: 342)  

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Concepte de model de negoci 

L’essència d’un model de negoci és explicar com l’empresa contribueix a la creació 

i captura de valor. Els models de negoci no actuen en isolació, sinó que sempre es 
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troben en interacció amb altres participants de l’entorn com ara els clients, els 

distribuïdors, els competidors, els substituts o els complements. Les empreses es 

veuen forçades a replantejar i adaptar els seus tradicionals models de negoci a les 

noves necessitats que presenta l’entorn. (Campos Freire, 2010: 16)  

També és interessant veure altres definicions d’autors com Osternwalder, Pigneur 

i Tuccini que diuen que un model de negoci és una eina conceptual que conté un 

conjunt d’elements i les seves relacions, i que ens permet expressar la lògica del 

negoci d’una empresa específica. Aquests elements en són nou: la proposició de 

valor, el client objectiu, el canal de distribució, les relacions, la configuració de la 

cadena de valor, les competències essencials, la  xarxa de socis, l’estructura de 

costos i el model d’ingressos. (Casero-Ripollés, 2012: 16-17)  

Històricament, les firmes catalanes han desenvolupat models de negoci 

caracteritzats per una inversió en tecnologies abans que altres parts d’Espanya, en 

mercats protegits i en mà d’obra barata entre d’altres. Aquesta afirmació es basa 

en un esquema com aquest: (Demil i Lecocq, 2009: 91) 
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Font: Demil, B i Lecocq X. (2009). Evolución de modelos de negocio: Hacia una 

visión de la estratègia en términos de coherència dinàmica. Madrid: Universia 

Business Review 

Aquest model de negoci està associat a un disseny d’organització caracteritzat per 

una segmentació funcional, un control jeràrquic i unes polítiques de recursos 

humans paternalistes. Això caracteritza una organització coherent amb una visió 

on tot el que importa és mantenir uns costos dels recursos baixos per poder 

sostenir uns bons marges. En aquest cas, podem destacar tres tipus de tries 

genèriques a tota la indústria: (Ricart i Costa, 2009: 23)  

1- La utilització de tecnologies amb importants corbes d’experiència, on la 

producció acumulada juga un paper 

2- Activitats relacionades amb la funció comercial per generar imatge de 

marca, relacions amb clients, reputació, base instal·lada de clients o 

conseqüències similars que provoquen lleialtat de clients enfront de 

substitutius de mercats locals protegits 

3- La utilització d’R+D i d’innovació. Això normalment es refereix al producte, 

al procés o, fins i tot, al model de negoci 

El temps passa, l’entorn canvia i entren noves interaccions en joc que fan que els 

models de negoci anteriors es tornin obsolets. 

Tot i que no hi ha un a definició generalment acceptada de què és un model de 

negoci, els professionals i els acadèmics parlen sovint de manera aproximada d’un 

model de negoci com “la manera com funciona una empresa”. Magretta defineix els 

models de negoci com a “històries que expliquen com funcionen les empreses”. 

(Avendaño i Valdivielso, 2012: 90) La idea implícita d’aquesta autora és que el 
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model de negoci es refereix a la lògica per la qual l’organització guanya diners. 

Mentre que aquesta definició és àmplia i poc precisa, Amit i Zott’s diuen que un 

model de negoci representa el contingut, l’estructura i la gestió de les transaccions 

(béns o la informació que s’intercanvia) dissenyats a fi de crear valor mitjançant 

l’explotació de les oportunitats de negoci”. Per tant, d’acord amb la perspectiva del 

concepte, un model de negoci queda definit per les tries estratègiques, fetes de 

vegades per una xarxa d’organitzacions, que expliquen la creació de valor i la 

captura de valor. En resum, un model de negoci consisteix en: un conjunt de tries i 

el conjunt de conseqüències que es deriven d’aquestes tries. Hi ha tres tipus de 

tries: polítiques, actius i govern d’actius i de polítiques. D’altra banda, les 

conseqüències es classifiquen en flexibles i rígides. Les polítiques es refereixen a 

línies d’actuació adoptades per l’empresa en relació amb tots els seus aspectes del 

funcionament. Són exemples de polítiques: oposar-se al sorgiment de sindicats, 

ubicar les plantes en zones rurals, oferir incentius altament motivadors, etc. Els 

actius es refereixen a recursos tangibles com ara les instal·lacions de producció. 

Finalment, entenem per govern d’actius i polítiques a l’estructura d’acords 

contractuals que atorguen drets de decisió en relació amb polítiques o actius, i que 

normalment solen ser arranjaments a tercers. En aquest sentit, també cal incloure 

les polítiques de màrqueting o també anomenades les 4P: el producte, el preu, la 

distribució i la promoció. Totes elles perfilen i defineixen el model de negoci.  

Una conseqüència és flexible si és sensible a les tries que la generen. Per exemple, 

un volum gran és una conseqüència d’una política de preus baixos. Per contra, una 

conseqüència rígida és aquella que no canvia ràpidament amb les tries que la 

generen. Per exemple, una base instal·lada d’ordinadors és una conseqüència dels 

preus fixats per Intel i Microsoft. Si els preus canvien, la base instal·lada canvia 
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lentament. Cap conseqüència és purament flexible o rígida, es troben en un punt 

intermedi.  

Què fa que un model de negoci sigui bo? O com el podem diferenciar d’un de 

dolent? Quatres característiques desitjables: (Avendaño i Valdivielso, 2012: 35)  

- Alineació amb l’objectiu: generar conseqüències que empenyen a 

l’organització a assolir els seus objectius. Entre aquests es troben, per 

exemple, la maximització dels beneficis, un millor ambient o un lloc 

agradable per treballar. Sovint les empreses tenen múltiples objectius. 

L’equilibri entre ells pot ser un objectiu per ell mateix.  

- Reforç: està íntimament relacionat amb la idea d’estratègia de consistència 

interna.  

- Virtuositat: es refereix a la presència de cercles virtuosos que contribueixen 

al fet que el model de negoci guanyi força al llarg del temps. És la versió 

dinàmica del reforç. Aquesta virtuositat sovint implica creixement. 

- Solidesa: es refereix a la capacitat d’un model de negoci de mantenir la seva 

efectivitat al llarg del temps. Que es pot veure afectat per diverses 

amenaces: la imitació, el comportament oportunista, la complaença 

organitzacional i la substitució. 

Porter diu que l’estratègia és la creació d’una posició única i valuosa, que implica 

un conjunt diferent d’activitats. Així, l’estratègia d’una empresa origina un conjunt 

concret de tries que, juntament amb les seves conseqüències, conforma un model 

de negoci. En altres paraules, una estratègia és un pla d’acció, en el qual els 

elements de tria són polítiques, actius i estructures de gestió. El model de negoci de 

la companyia és un reflex de la seva estratègia. De manera semblant a l’estratègia, 
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les tàctiques també són línies d’actuació. La diferència és que els conjunts d’accions 

disponibles per a les tàctiques estan limitats pel model de negoci en funcionament. 

(Avendaño i Valdivielso, 2012: 40)  

Les empreses experimenten i aprenen a canviar i a transformar els seus models de 

negoci per adaptar-se a les necessitats dels nous entorns de competència 

complexos. Les empreses cada vegada miren més a la perifèria per a la cerca 

d’idees innovadores. Si les empreses estan obligades a explorar més, han de ser 

més emprenedores. L’essència de la iniciativa emprenedora és el disseny de 

models de negoci efectius. En definitiva, les empreses s’enfronten a un entorn dur 

en el qual la innovació i la iniciativa empresarial són fonamentals.    

Abans de començar l’anàlisi estricta, és necessari fer un matís important entre 

model de negoci i estratègia. A priori, són dos conceptes que poden ser de fàcil 

confusió, però tot i que la línia que els diferencia és molt fina, cal distingir-los per 

poder identificar-los correctament. Aquesta distinció, cada vegada més confusa, ha 

fomentat una evolució del propi concepte de model de negoci. Com també ha 

fomentat aquesta evolució el canvi que ha suposat la transformació de la societat 

de la informació i la irrupció d’Internet. A grans trets, el canvi a l’era digital. 

(Campos Freire, 2010: 16) 

Segons el Business School, el model de negoci defineix la forma en què l’empresa 

espera guanyar diners, és a dir com monetitzarà. En canvi, l’estratègia aporta la 

planificació amb què s’aconsegueix captar a aquests clients que pagaran (o no) pel 

producte i/o serveis. Un cop definit i validat el model de negoci (valors, estructura 

organitzativa, els canals, el target, les fonts d’ingrés...), aleshores entra en joc 

l’estratègia per planificar com s’aconseguiran els objectius del model.  Són dos 
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conceptes fortament entrellaçats, però el desafiament no consisteix en inventar-ne 

de nous, sinó en innovar en les estratègies per aplicar el model definit. (Business 

School-OBS) 

La visió del client i, per extensió, del mercat objectiu, resulta fonamental per a 

definir una estratègia de negoci sòlida per a una empresa. Tanmateix, l’empresa ha 

de completar la seva estratègia tenint en compte els avantatges i inconvenients que 

li proporciona el model de negoci particular que explota. (Ricart Costa, 2009: 30) 

2.2. Els models de negoci en el periodisme  

Existeixen models de negoci en tots els àmbits. En la premsa escrita també. 

Aquests han anat evolucionant amb el pas de temps per diversos motius, entre els 

quals destaca la irrupció de les noves tecnologies i l’arribada a l’era digital, 

aquestes dues premisses han accelerat la necessitat d’adaptar-se a un nou 

panorama periodístic que ha obert un nou front amb dues problemàtiques 

principals: el predomini de la gratuïtat  en l’accés a la informació online i la 

incapacitat de les empreses periodístiques per instaurar una fórmula viable per 

obtenir recursos econòmics de la seva activitat a internet. (Casero-Ripollés, 2010: 

595) Així doncs, aquest fet ha obligat a moltes empreses o editorials reinventar-se i 

a canviar el seu model de negoci, no només empreses ja existents, sinó que arran 

d’aquesta nova era digital, han nascut els anomenats mitjans digitals nadius. Entre 

tots, formen els nous models de negoci en premsa. A continuació, es farà un repàs 

dels models que, després d’una intensa recerca i un ferm contrast entre la 

bibliografia consultada, s’han considerat els principals. El fet de distingir-los, cal 

remarcar que no tenen per què ser incompatibles. No obstant, existeixen diferents 

tipus de models de negoci segons l’àmbit, és a dir, principalment el model es veurà 
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marcat per la via d’ingressos, però també cal destacar que el model varia en funció 

d’altres punts com l’organització de l’empresa o el canal de distribució. Així doncs, 

hem dividit aquest punt en tres apartats: models de negoci segons la via 

d’ingressos, models de negoci en sentit organitzatiu i models de negoci segons el 

contingut o temàtica. Amb aquestes tres distincions es podrà fer, posteriorment, 

una bona anàlisi del model emprat als mitjans escollits en la mostra. Finalment, 

aquest punt està precedit per breu recorregut històric de l’adaptació de la premsa 

a les noves tecnologies, fet estretament relacionat amb el canvi de model de negoci.  

2.2.1.  Breu recorregut històric 

La Doctora Carmina Crusafon, que va guanyar el Premi de Recerca en nous models 

de negoci de la premsa de proximitat amb el llibre ‘Models de negoci de la premsa 

de proximitat: 10 claus per una fórmula més eficient a partir de l’anàlisi de la 

innovació digital internacional’, ens il·lustra en el seu treball que Estats Units, Gran 

Bretanya i França ens porten anys d’avantatge pel que fa al model de gestió  dels 

negocis periodístics i al tractament i distribució de la informació. Per tant, ens hem 

de remuntar a altres països si volem trobar l’origen o el ressorgiment de nous 

models de negoci. (Crusafon, 2016)   

Els Estats Units solen ser pioners en molts altres aspectes. Per exemple, si ho 

extrapolem en altres àmbits, el Moviment LGTBI, que lluitava pels drets dels 

homosexuals, es va desencadenar l’any 1969 als Estats Units. Però no va ser fins al 

1975 que va arribar a Espanya i Catalunya. Així doncs, aquesta tendència es pot 

aplicar al tema que ens ocupa, els nous models de negoci en premsa.   
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Els Estats Units d’Amèrica és avui en dia, la primera potència econòmica mundial. 

Al llarg dels anys, aquest país ha liderat els grans canvis tecnològics de la nostra 

societat. Ha estat a l’avantguardia en el desenvolupament dels mitjans de 

comunicació més importants dels últims temps: la ràdio i la televisió. No obstant, 

en l’àmbit de la comunicació escrita, els europeus van ser pioners. L’any 1702 es va 

fundar a Anglaterra el primer diari de publicació diària de la Historia, The Daily 

Courant. De totes maneres, la premsa als Estats Units va anar guanyant terreny 

ràpidament. Actualment, el Wall Street Journal, el New York Times i el USA Today 

són tres diaris nacionals de major tirada. Pel que fa als primers models de negoci 

en premsa, estaven basats en finançament per venda i per les inversions dels 

propietaris. A partir del segle XX sorgeix la gran premsa de masses, on es produeix 

un abaratiment del paper, ampliació de volum, rebaixa del preu de venda i 

increment d’ingressos publicitaris, i tot plegat porta una reedificació del model 

periodístic cap al model professional del periodisme (pretesament) objectiu. 

(McChesney, 2000) Tot i que la irrupció de primer la ràdio, i posteriorment, la 

televisió va fer trontollar el model de negoci de la premsa, el mitjà que ha marcat la 

gran diferència, i que ha liderat el canvi pel que fa als models de negoci en premsa, 

és Internet.  

Com moltes revolucions tecnològiques, Internet va néixer com una iniciativa 

militar. A finals del 1960, la versió més primitiva d’Internet coneguda com a 

Arpanet es va començar a fabricar pel Departament de Defensa dels Estats Units 

com un mitjà d’informació que connectés diferents organismes del país. D’aquesta 

manera, va sorgir el World Wide Web, un sistema que permetria a l’usuari buscar 

informació més fàcilment. I així va ser com el projecte inicialment militar, va 
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passar a ser una eina social. El primer navegador d’Internet va ser Mosaic, sorgit a 

principis dels 90.  

Des de mitjans de 1990 fins a l’any 2000, els projectes empresarials a la xarxa van 

créixer de forma exponencial. Però, ja des d’un inici, els grans capitals no van gosar 

a invertir grans quantitats de diners en negocis online perquè el rendiment no 

estava assegurat. Pel que fa el periodisme digital, en podem distingir dos tipus: 

l’adaptat des de mitjans tradicionals escrits, i els mitjans nadius digitals. En aquest 

sentit, els Estats Units va prendre la iniciativa de nou: l’any 1992 el Chicago 

Tribune va llançar el primer diari a Internet. A partir d’aquest moment, els 

principals diaris impresos del país van començar a llançar la versió web entre els 

anys 1995 i 1997. A partir d’aquests anys, la tendència dels estatunidencs és 

consultar les notícies via Internet. Per altra banda, s’observa com la població jove 

confia cada vegada més en Internet per accedir a les notícies.  En definitiva, les 

audiències creixien, la inversió publicitària també. L’any 2008, es publica Bridging 

the Abyss, un informe del periodisme estatunidenc amb vistes al futur. En aquest 

estudi Layton exposa alguns escenaris per al futur dels diaris als Estats Units.  En 

aquell moment, els beneficis publicitaris en els diaris queien un 5 % anualment, 

mentre que a Internet creixien  a un ritme del 20%. (Evangelista, 2014: 14) De fet, 

el 2008 serà recordat com l’any en què internet va superar la premsa escrita com a 

mitjà d’accés a la informació en tot el món. (Evangelista, 2014: 12) Actualment, la 

majoria d’estatunidencs, i en general arreu del món, accedeixen a les notícies en 

format digital. Si es tenen en compte altres fonts digitals o online, el nombre de 

persones que llegeixen les notícies de forma diària a través d’un o més mitjans 

digitals, ascendeix al 51%, només superats per registres de les notícies en televisió. 

Segons un informe del juliol del 2013, la crisi dels diaris impresos s’està 
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estabilitzant, però encara es troben amenaçats. (Edmonds, Guskin, Mitchell i 

Jurkowitz, 2013) 

En el segle XX els models de negoci estaven basats en tres fonts clàssiques 

d’ingressos: el pagament per consum, la publicitat i la subvenció o patrocini. No 

obstant, la viabilitat i la sostenibilitat d’aquests tres models han funcionat bé fins 

l’esgotament del primer cicle econòmic del segle XXI. Però l’arribada dels nous 

gegants d’Internet (Google, Amazon, etc) i la crisi financera van accelerar els 

problemes dels grups dels mitjans de comunicació tradicionals, produint nous 

models de negoci, especificats a l’apartat ‘Nous models de negoci en premsa’. En 

general, s’ha produït un canvi de model social, és a dir, a finals del segle XIX es va 

passar d’una societat més fragmentada on hi havia poca oferta de diaris i amb unes 

ideologies molt marcades, a un consum de massa incentivat principalment per 

l’abaratiment del paper que va permetre que sorgissin més diaris, i en segon pla, 

l’ús dels mitjans de comunicació durant la primera i la segona guerra mundial, i 

posteriorment els totalitarismes, van fomentar la ideologia de masses. Aquest va 

ser el primer gran canvi de model social, fins als anys 90 amb l’aparició d’Internet 

que ha tornat a fragmentar les audiències, tant en ideologia com en temàtica. 

Actualment, es produeixen continguts molts específics i, pràcticament al gust de 

cadascú. Per tant, ens trobem davant d’un peculiar esquema: model social 

fragmentat (s.XIX), model social de masses (s.XX) i model social fragmentat (1990-

actualitat). 

Entenent que els nous models de negoci comencen amb els mitjans digitals, a 

Espanya, no va ser fins dos anys després del primer diari digital als Estats Units, el 

1994, s’inicia l’edició digital. Aquest any, la revista valenciana El Temps, inaugura 
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la seva versió electrònica. La Infopista és el primer precedent, que acabaria donant 

lloc a VilaWeb l’any 1996 Poc temps després, el Butlletí Oficial de l’Estat 

s’introdueix a la Xarxa, oferint-los integres sota la modalitat de subscripció; i el 

mes de novembre d’aquest mateix any, El Periódico de Catalunya estrena web, 

convertint-se en el primer diari espanyol amb versió electrònica.   

A l’any següent, es digitalitzen els diaris catalans com Avui, La Vanguardia i poc 

després ho van fer el Diario Vasco de San Sebastián. L’any 2000 ja n’eren 81 els 

diaris amb doble edició. (Salaverría, 2019: 1-27) Pel que fa a la presentació dels 

diaris digitals en un inici respon a tres models successius: en un primer moment, la 

reproducció de diari digital era similar a l’estructura del diari en paper, després es 

va veure la necessitat d’adaptar-lo i finalment, es va recórrer a una versió 

pròpiament digital, de manera que avui en dia tots responen a aquesta última 

opció. Pel que fa al consum, la irrupció de la premsa gratuïta a partir de l’any 2000 

va fer augmentar temporalment l’audiència dels diaris en paper, fins que l’any 

2008 es va iniciar un descens que encara avui no s’ha aturat. Actualment, a 

Espanya existeixen més de 3.000 mitjans digitals, un per cada 15.000 habitants. 

(Salaverría Aliaga, Martínez-Costa Pérez i Breiner, 2018: 1034-1053) 

2.2.2.  Tipus de nous models de negoci  

Nous models de negoci segons les vies d’ingrés:  

Com ja hem esmentat en repetides vegades, la gratuïtat suposa un canvi en el 

model de negoci dels diaris, ja que la seva estratègia s’ha d’orientar a generar grans 

audiències i a monetitzar-les després mitjançant anuncis. A partir de la dicotomia 
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pagament-gratuïtat, internet permet la configuració de diversos models de negoci 

per a la premsa: (Casero-Ripollés, 2010: 598)  

- Gratuïtat (advertiser-supported): és la fórmula més estesa i converteix a 

la publicitat en l’únic recurs de finançament. En aquest cas, tots els 

continguts del mitjà són gratuïts i oberts a tothom, sense cap tipus de 

restricció.  

- Pagament total (pay-wall): la pujada de preus per unitat i la combinació 

de subscripcions a la versió digital i escrita, ha produït el sosteniment o 

augment  de la circulació impresa. A més, aquests nous sistemes estan 

ajudant a reduir la dependència dels mitjans impresos de la publicitat. El 

principal defensor d’aquest model és Rupert Murdoch, propietari del grup 

News Corporation, qui l’ha adoptat en els seus diaris online Wall Street 

Journal, amb una subscripció anual de 79 dòlars, i The Times, que ha perdut 

el 77% de les seves visites tres mesos després de la implantació del 

pagament. (Casero-Ripollés, 2010: 598)   

- Metered-model: permet l’accés gratuït a un número limitat d’articles, i una 

vegada superada aquest xifra, els lectors han de pagar. Es pretén que la 

gratuïtat actuï com un imant. L’exemple més conegut és el del New York 

Times o Financial Times.  

- Freemium: combina el consum en obert a les notícies d’última hora amb el 

cobrament per l’accés a informacions dotades d’alt valor afegit.  infoLibre o 

l’Ara en són exemples. 

- Quioscs virtuals: la seva principal proposició de valor consisteix en 

exportar el diari tradicional a l’entorn digital i maximitzar el rendiment 

diversificant els mètodes de comercialització i creant Marketplace de 
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pagament. (Maertínez-Goyanes, 2013: 889) iQuiosc és un quiosc virtual on 

actualment pots adquirir revistes com Cuina o Descobrir.  

- Donacions: és un mètode poc aplicat que situa a la premsa fora del mercat i 

basa els ingressos en contribucions voluntàries. Probablement és el tipus de 

model més inusual, però que últimament ha agafat més embranzida. Dins 

d’aquest model trobem el que seria el crowdfunding.  

o Crowdfunding o micro-mecenatge: és un mecanisme de 

finançament de projectes de diversa índole, mitjançant petites 

aportacions econòmiques d’una gran quantitat de persones, i que, 

com apunta Burgueño (Burgueño, 2011), combina la filosofia 

participativa de la web social amb mètodes creatius de recerca de 

finançament ciutadà a la xarxa. Així, atorga als ciutadans el poder de 

col·laborar en el desenvolupament de projectes periodístics 

innovadors i de decidir amb les seves aportacions. Normalment, es 

rep alguna cosa a canvi, petites recompenses no monetàries, com per 

exemple un any gratuït de subscripció, tot depenent de l’aportació 

que s’hagi realitzat. En el cas espanyol existeixen diversos models de 

plataformes que ofereixen aquest servei, com ‘Verkami’ i ‘Lánzanos’ 

sorgides l’any 2010. Entre els mitjans creats a partir d’aquest model 

cal citar ‘Diagonal’, ‘La Tuerka’, ‘La Marea’. En el cas català han sorgit 

iniciatives com ‘L’Anuari Mèdia.cat’, sota el nom de ‘Els Silencis 

Mediàtics’. Seguint aquesta línia, existeix una altra plataforma 

espanyola Goteo.org que permet crear projectes locals (o d’altres) 

als quals ofereix assessorament. És un model de crowdfunding obert 

basat en principis de cultura digital com l’horitzontalitat i el 
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procomú, en què no es busca tant un rendiment econòmic o material 

sinó que, generalment, comparteixen algun interès social o personal 

amb un projecte. (Sánchez González i Palomo Torres, 2014: 103)  

Els mitjans de comunicació independents a Espanya han estat 

experimentant amb una gamma de models de donació durant anys. 

Això ha estat important en un país amb poca tradició de subscripció 

impresa i on el periodisme està amenaçat per la disminució dels 

ingressos i la falta d'independència, segons l’estudi Digital News 

Report 2018, realitzat per Reuters. (Newman, Fletcher, 

Kalogeropoulos, Levy i Kleis Nielsen, 2018: 50-51)  

Normalment, es tracta de subscripcions voluntàries o membres.  A 

Catalunya el pioner ha estat Vilaweb a Catalunya, un èxit que també 

ha adoptat Eldiario.es, que comptava amb més de 30.000 socis l’abril 

del 2018. Els usuaris donen diners de forma regular i obtenen 

beneficis addicionals a canvi d’un lloc web gratuït o participatiu. Els 

missatges clau són la defensa del periodisme i la millora de la 

societat. (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy i Kleis Nielsen, 

2018: 50-51)  

- Finançament a canvi de formació: una altra manera d’aconseguir 

finançament és oferint cursos de formació, de l’àmbit periodístic, a canvi 

d’una aportació econòmica.  

- Publicitat: la via tradicional i històrica de finançament dels mitjans de 

comunicació ha estat la publicitat, i en menor o major mesura, ho continua 

sent. El gran canvi en la publicitat s’ha produït en la venda d’aquesta, és a 

dir, ara ja no pagues per un espai reservat amb el tradicional banner, sinó 
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que es licita per l’espai, qui paga més, s’emporta l’espai. Aquest canvi n’ha 

portat d’altres, com l’aparició de nous intermediaris que s’encarreguen de la 

col·locació de publicitat a webs, el servi de Google AdSense n’és un exemple. 

Segons el mapa dels cibermitjans d’Espanya l’any 2018, la publicitat es va 

mostrar com l’opció predominant, amb el 81,5% dels mitjans digitals que 

utilitzen la publicitat com a part del seu model de pagament. Aquesta via 

d’ingressos es combina amb altres modalitats de finançament 

complementàries. El patrocini públic, amb un 18,7%, és la segona via, i la 

subscripció la tercera.  

L’any 2018, IAB Spain va elaborar un estudi en el qual exposa la inversió 

publicitària en el mitjans digitals. Segons aquesta investigació, la inversió en 

publicitat en suports digitals, des de l’any 2013, ha augmentat un 50%, 

arribant l’any 2018 a 1.971,90 milions d’euros. Mentre que tant en diaris 

com en televisió ha disminuït considerablement; per una banda, els diaris 

tenen una inversió de 533,80 milions, que han reduït un 6% respecte l’any 

anterior; i per altra banda, la televisió 2.127,20, que han reduït un 1% 

respecte a l’any 2017. Per tant, tot i que la televisió es posiciona en primer 

lloc pel que fa al total de les inversions en publicitat, els suports digitals 

retallen distàncies i es posicionen en un segon lloc, sent l’únic mitjà que 

guanya quota de mercat en el total de la inversió publicitària. (Justribo, 

Acebes, Planes i Armiñana, 2018: 42)  

- Model mixt de finançament: aquest tipus de via se sosté principalment 

dels ingressos publicitaris.  Com que aquests no solen ser suficients per 

mantenir els ideals d’independència i honestedat que proclamen, necessiten 

altres vies d’ingressos, com les donacions per part dels lectors o les 
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subscripcions. (Runio, 2014: 494) eldiario.es o infoLibre en són un bon 

exemple.  

Actualment, la majoria de continguts són de lliure accés, la gratuïtat és una 

tendència de gairebé tots els mitjans digitals, si no de tots els continguts, de quasi 

tots. A partir del llibre ‘Aspectes econòmics i models de negoci del programari 

lliure’, s’ha elaborat i adaptat una llista d’avantatges i inconvenients d’aquesta via 

d’ingrés. (Megías Jiménez, Albós Raya, Bru Martínez i Fernández Monsalve, 2009: 

7-21)  

 Avantatges de la gratuïtat o pagament lliure  

o Posicionament i diferenciació, ja que permet posicionar l’empresa en 

una situació favorable per a la publicitat i el màrqueting positiu al 

mercat, en el sentit que la difusió pot resultar favorable per als 

objectius d’afermament, confiança, sostenibilitat i popularització de 

l’empresa, en aquest cas, mitjà.  

o Mercat. En aquest sentit, la gratuïtat o pagament lliure  afavoreix la 

introducció de tecnologies noves que permetin un baix diferencial 

aprofitable per a noves oportunitats de negoci. En conseqüència, 

afavoreix la penetració de noves empreses en el mercat tradicional i 

trenca els efectes econòmics que immobilitzen els actors presents en 

aquest mercat. 

o Desenvolupament i distribució. La llibertat, facilitat i baix cost de la 

distribució (normalment, mitjançant Internet) afavoreixen tant la 

difusió com l’adopció de les aplicacions.  



 

26 
 

o Innovació i creació de valors. Oferint un contingut en obert, es 

facilita la interacció amb més públic, que pot aportar idees noves a 

través de comentaris, i pot col·laborar en la difusió compartint i 

comentant els continguts. Però la producció original continua essent 

bàsicament interna i centralitzada.  

 Inconvenients de la gratuïtat o pagament lliure  

o Efectes econòmics. És evident que els efectes econòmics d’un model 

basat en la gratuïtat són inevitables. En aquest cas, canvia totalment 

el model tradicional de pagar per un producte, ja que els ingressos 

s’obtenen des d’altres vies, com la publicitat o donacions, entre 

d’altres.   

o Resultats. Una de les conseqüències del punt anterior és que pot 

resultar difícil obtenir grans beneficis o sostenibles durant un llarg 

període de temps. 

o Mitologia. Malgrat el pas del temps, és possible que en alguns 

mercats encara persisteixin alguns mites sobre el pagament lliure o 

gratuïtat que en compliquin la implantació i el desplegament. 

Combatre aquests mites pot resultar més o menys difícil en funció de 

les característiques mateixes del mercat, com per exemple la idea 

que si és gratuït és perquè no té cap cost econòmic, al contrari, 

darrere de cada peça periodística hi ha una investigació que ha 

comportat la contractació de personal humà, equip tecnològic, 

electricitat, béns materials, lloguer de local, electricitat, etc.  

Un dels experts en el negoci de la premsa, en aquest cas local, Josh Stearns, ha 

resumit les diverses vies d’ingressos en la ‘Fórmula del 12’. Cada una de les vies és 
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desglossada en diferents modalitats, en concret 52 opcions possibles a partir de les 

quals es podrien generar ingressos. (Crusafon, 2016: 50-51) En aquest cas, les 

dades provenen d’un estudi de mitjans locals als Estats Units, però es pot 

extrapolar a l’estudi que s’està duent a terme sobre els news startups a Espanya en 

l’àmbit autonòmic i, en algun cas, nacional.  No obstant, aquesta taula, quan s’ha 

aplicat als mitjans de la mostra, s’ha modificat lleugerament, ja que hi ha 

informació mal contextualitzada i que no té sentit, però també s’han afegit noves 

variables. Algunes de les vies d’ingrés assenyalades per l’autor, no necessàriament 

generen ingressos, sinó costos com les ‘Newsletter’. Per altra banda, els ‘Serveis’ i 

‘Negocis complementaris’ són gairebé el mateix, tot i que no s’ha modificat. En 

molts pressupostos o resums anuals dels comptes dels mitjans, hi ha un apartat 

reservat a altres vies d’ingrés que en molts casos s’especifiquen, però en d’altres, 

no.  

 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, empreses subscriptores, 

anuncis... 

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, actes 

culturals, premis i gales, actes sobre educació i 

jornades de formació, actes sobre el sector 

viatges 

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat 

4 Marxandatge Roba, una capsa de regal per al subscriptor, 

acords amb Amazon, ofertes diàries 

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 
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serveis de vídeo i fotografia 

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer 

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies locals 

(sortides, gastronomia...) 

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament  

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google 

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic 

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions  

13 Altres Es pot o no especificar quins 

 

Font: elaboració de la Dra. Carmina Crusafon a partir de les propostes de Joch 
Stearns (2015) 

Carmina Crusafon (2016). Models de negoci de la premsa de proximitat: 10 claus 
per una fórmula més eficient a partir de l’anàlisi de la innovació digital 

internacional. Barcelona: AMIC 

 

Nous models de negoci segons l’estructura organitzativa o forma jurídica 

Com hem assenyalat a la introducció d’aquest punt (vegeu punt 2.2), existeixen 

diferents tipus de models de negoci segons l’àmbit, és a dir, principalment el model 

es veurà marcat per la via d’ingressos, però també cal destacar que el model varia 

en funció d’altres punts com l’organització de l’empresa o el canal de distribució. 

Tradicionalment, el sector de la comunicació han dominat els formats de les 

empreses mercantils, però en els últims anys i sobretot arran de la irrupció 

d’internet, ara hi ha més varietat de formes jurídiques. En aquest apartat, es 

comentaran els tipus de model segons l’estructura organitzativa o forma jurídica.  

Cooperativa (S.C.C.L): Ens trobem en un moment d’ebullició del que es coneix 

com les “economies transformadores”, que aspiren no només a fer empreses 



 

29 
 

diferents, sinó també a transformar la societat. Hi ha dos elements que han fet 

possible aquesta eclosió: d’una banda, les devastadores conseqüències de la gran 

crisi econòmica i la voluntat de no tornar a caure-hi, i de l’altra, la irrupció de 

noves generacions que posen en primer lloc els interessos de les persones per 

sobre dels del capital i dels beneficis. El cooperativisme, amb uns valors en aquesta 

línia, es troba davant l’oportunitat de formar part activament d’aquest procés de 

canvi i d’impulsar-lo. (Pinter, 2019: 46)  

La radiografia de les cooperatives federades en la Federació de Cooperatives 

Catalanes detecta un creixement del 15% els darrers deu anys. Sense sorpreses, 

ens diu que aquestes estan ubicades essencialment i de manera majoritària, a la 

província de Barcelona: molt per darrere, pel que fa a la quantitat, trobem 

cooperatives federades a Girona, Tarragona i Lleida. Si analitzem el sector 

destaquem el creixement de cooperatives als sectors de comunicació, les 

renovables, la formació, el comerç, l’hostaleria, els serveis socioculturals i a les 

persones. Pel que fa a la dimensió, un 66% tenen entre 2 i 5 sòcies mentre que, a 

l’extrem, el 4% tenen més de 50 sòcies. (Pinter, 2019: 22)  

El cooperativisme és una nova opció per als col·laboradors que està en assaig al 

nostre país i que està per veure si es generalitza, com en altres sectors o països, i si 

serveix finalment per promoure nous projectes empresarials o per facilitar 

l’emprenedoria o l’existència de professionals freelance en l’àmbit de la 

comunicació. (Media.cat, 2014) 

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s’agrupen 

voluntàriament per satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials 

i culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió 
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democràtica. Les cooperatives són empreses participatives, modernes, amb valors, 

basada en les persones, amb estructures i un funcionament democràtic d’acord 

amb els principis cooperatius. Existeixen diverses modalitats de cooperatives 

segons quines siguin les necessitats i aspiracions dels seus socis (treball, consum, 

crèdit, etc.). Aquestes necessitats i aspiracions, conformen l’objecte social o 

activitat de l’empresa cooperativa, podent definir així una molt variada tipologia. 

(Cooperatives de treball, 2019) 

Fundacions: aquesta forma es caracteritza per ser una organització sense ànim o 

fins de lucre. Sol estar dotada amb un patrimoni propi atorgat pels seus fundadors 

i es deu normalment a finalitats socials. L’òrgan de govern i representació de les 

Fundacions és el Patronat, que ha d’estar constituït per, almenys, tres persones i la 

seva composició i sistema de designació haurà de quedar establert a la Constitució 

i Estatuts de la Fundació. (Asociaciones, 2019) 

A Espanya, existeix un cas insòlit d’un mitjà de comunicació en forma de Fundació, 

la Fundación CIVIO, que serà objecte d’estudi en l’anàlisi d’aquest treball.  

Unipersonal: són aquelles empreses que pertanyen a un sol individu, un rara avis 

en el panorama jurídic de mitjans actualment, on les empreses es troben tan 

fraccionades per diferents accionistes.  

Comanditàries: existeixen dos tipus de socis: els socis col·lectius que participen 

de la gestió de l’empresa i posseeixen responsabilitat il·limitada i els socis 

comanditaris, que no participen de la gestió i la seva responsabilitat és limitada. 
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Societat de responsabilitat limitada (S.R.L): de caràcter mercantil. En aquest 

cas, els socis només responen amb el capital que han aportat a l’empresa i no amb 

el personal.  

Societat anònima (S.A): és una societat de caràcter mercantil que posseeix 

responsabilitat limitada al patrimoni aportat i, els seus titulars són aquells que 

participen en el capital social mitjançant accions o títols. 

Nous models de negoci segons la temàtica o el contingut 

En aquest sentit, la consultora digital Michele McLellan identifica sis categories de 

startups, en funció del seu àmbit d’actuació, en les quals podríem classificar els 

mitjans escollits per la mostra: (Crusafon, 2016: 60)  

- Mitjà tradicional nou (new traditional): aquestes webs cobreixen temes 

sobre afers públics com ara el govern local o de l’estat, la política, el 

desenvolupament, el medi ambient i l’educació. En general s’ocupen de 

temàtiques diverses, però poques vegades cobreixen els temes tradicionals 

d’informació d’actualitat, com la delinqüència, el tràfic o el temps. La 

majoria són mitjans sense ànim de lucre i que operen a través de fundacions 

importants i/o amb el suport individual dels ciutadans. Afiliacions i 

esdeveniments o patrocinis de contingut estan fent créixer les seves fonts 

d’ingressos.  

- Web dedicada al periodisme d’investigació (Investigative): igual que els 

nous tradicionals, les webs d’investigació se centren en temes relacionats 

amb els assumptes públics. Però en lloc de les notícies diàries, centren els 

esforços en el més llarg termini, fent un tractament més en profunditat. 
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Normalment els seus continguts es distribueixen a través d’altres mitjans 

digitals. Alguns cobren per la sindicació i altres permeten la reedició de 

forma gratuïta. Aquestes webs són patrocinades per fundacions. També hi 

ha casos que busquen ingressos o suport a les universitats a canvi que els 

estudiants de periodisme puguin fer-hi les pràctiques.  

- Web dedicada a les notícies locals (Local News): aquestes webs es 

dediquen a cobrir l’actualitat local, les notícies d’última hora i altres temes 

com successos, delinqüència, el govern local, el tràfic i l’esport. Moltes 

d’elles són projectes personals, d’una o dues persones amb finalitat 

comercial sense ajuda de ningú, que cobreixen un poble, barri o 

urbanització. La publicitat és la font d’ingressos predominant. Altres fonts 

que comencen a prendre importància són l’organització d’actes, el 

crowdfunding, l’oferta de serveis d’internet i de xarxes socials.  

- Web dedicada a temes de nínxol (Niche topic): aquestes webs se centren 

en un sol tema – de negocis, medi ambient, educació, tecnologia, etc. – o en 

un petit nombre de temes relacionats. Aquesta categoria també inclou els 

llocs que cobreixen un nombre limitat de temes d’interès per a un públic 

definit demogràficament, com els mitjans ètnics. Són una barreja d’alguns 

webs amb ànim de lucre i altres sense ànim de lucre; pel que fa als seus 

ingressos poden incloure finançament de fundacions i donacions de part 

d’organitzacions sense ànim de lucre, la publicitat i els esdeveniments pels 

de l’ànim de lucre.  

- Web centrada a crear comunitat (Community): aquestes webs tenen 

com a objectiu central la creació d’una comunitat, normalment amb base 

geogràfica molt delimitada. Es podria dir que en la majoria de casos es 



 

33 
 

tracta d’iniciatives ciutadanes i/o veïnals. Principalment es nodreixen del 

treball de col·laboradors voluntaris.  

- Web focalitzada en oferir diversió i entreteniment (local light): 

aquestes webs se solen centrar en un sol tema o un parell de temes 

relacionats amb aspectes socials i/o de diversió, com actes socials, compres, 

esports, entreteniment, alimentació, i nous negocis. La publicitat és la font 

més important d’ingressos.  

 

3. EL MÈTODE 

Mitjançant un mostreig estratègic, aquest treball centra el seu camp d’estudi en els 

nous models de negoci en premsa a Espanya. Per la mostra s’han seleccionat els sis 

mitjans de comunicació escrits que representen alguns dels nous models de negoci 

en la premsa espanyola: ElDiario.es, El Confidencial, Infolibre, El Salto, La Directa i 

Fundación CÍVIO. En el següent punt, s’amplia el perquè d’aquesta elecció.  

Aquest estudi s’ha elaborat mitjançant la tècnica de la investigació qualitativa a 

partir de l’observació i l’anotació d’una anàlisi exhaustiva dels sis mitjans digitals 

nadius que, per motius explicats a l’apartat ‘Mostra i població’, representen els 

nous models de negoci en premsa a Espanya. Les característiques d’aquest mètode 

s’adapten a les necessitats d’aquesta investigació, que pretén, entre altres 

objectius, trobar una relació causal entre la incorporació de nous models de negoci 

i el periodisme alternatiu. El mètode qualitatiu ofereix  un ventall de possibilitats, 

pel que fa al tipus de mètode de recerca. La metodologia posada en pràctica en 

aquest estudi es basa en els estudis de cas, ja que s’exploren i s’analitzen sis diaris 

digitals espanyols.  
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Per tant, el mètode qualitatiu ens permet recopilar aquesta sèrie de dades no 

quantitatives per analitzar críticament i identificar patrons de gestió empresarials i 

estratègies en l’àmbit de la premsa digital espanyola. Des d’un punt de vista 

analític, hem analitzat una sèrie de variables rellevants per confirmar o revocar les 

hipòtesis plantejades. Aquestes variables són: què ofereixen aquests diaris, entre 

els quals s’inclouen el lema, els valors i el tipus de periodisme i les seccions; el 

volum de producció de contingut; l’estructura organitzativa i la plantilla de la qual 

disposen; com es financen aquests mitjans; i la política de transparència. Totes 

aquestes variables pretenen formar el model de negoci del mitjà en concret, tenint 

en compte la varietat de models de negoci segons l’àmbit d’estudi, com la forma 

jurídica o les vies d’ingrés. Al mateix temps, amb aquesta informació podem veure 

si existeix un vincle entre els nous models de negoci d’aquests mitjans i el 

periodisme alternatiu.  

Per tant, segons la seva profunditat, és un estudi diacrònic, ja que tant en la part 

teòrica com en la pràctica es fa una anàlisi de l’evolució dels mitjans escrits i dels 

models de negoci d’aquests.  Segons la seva amplitud, és un estudi mesoeconòmic 

perquè s’analitza el conjunt de l’economia dels mitjans i els models de negoci en 

general, i microeconòmic, perquè es fa una anàlisi concreta de la premsa escrita i 

dels models de negoci de la mostra. Segons el seu caràcter, és qualitatiu, tal com ja 

s’ha comentat anteriorment. Segons el nombre de mètodes usat és segregacionista, 

és a dir, no només s’ha usat un únic mètode d’estudi: analitzar qualitativament els 

nous models de negoci dels mitjans escrits escollits per l’estudi. Segons les fonts, 

l’estudi utilitza fonts secundàries i primàries. Per una banda, les dades s’han extret 

d’articles i estudis externs, tot i que també s’ha fet ús de fons com IAB Spain, SABI o 

OJD Interactiu. Segons l’objectiu, l’estudi és acadèmic, ja que és un estudi sense 
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ànim de lucre. Finalment, segons el paradigma, és hermenèutic perquè les dades 

no s’observen a distància. (Serés, 2019) 

3.1. Hipòtesis  

Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, l’objectiu d’aquesta investigació és 

analitzar en profunditat els nous models de negoci en premsa, i per això, s’ha fet 

una tria de diferents diaris digitals que han adoptat aquests nous models, on es 

radiografiaran diversos aspectes com els valors, la política de transparència, el 

sistema financer, etc.   

Abans de començar la recerca partim de quatre hipòtesis inicials: en primer lloc, 

partim de l’evidència que les noves tecnologies han afectat al sector de la premsa 

escrita, per aquest motiu, s’han vist obligades a reinventar-se. Per tant, el 

sorgiment dels news startups  va directament vinculat amb el sorgiment de nous 

models de negoci i de noves vies d’ingrés. 

La segona hipòtesi es basa en què comporta un nou model de negoci. Plantegem 

que no només es produeixen canvis pel que fa al sistema financer, sinó que també 

comporta canvis de valors, de política, de llenguatge, d’estructura organitzativa, 

etc. No obstant, no només existeix un únic model de negoci, sinó que n’hi ha més 

d’un. Finalment, caldrà comprovar l’efectivitat d’aquests nous models.  

En tercer lloc, partim de la hipòtesi que tot model de negoci va estretament 

vinculat amb el context social que l’envolta i amb els hàbits de consum dels lectors. 

Com consumim informació i a través de quins canals és primordial a l’hora 

d’entendre el model de negoci.   
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Finalment, la quarta hipòtesi ni s’afirmarà ni es negarà, degut al seu caràcter 

reflexiu i subjectiu. Té a veure amb la relació entre els nous models de negoci i la 

premsa alternativa. El fet que una empresa adopti un nou model de negoci, 

normalment, se sol traduir en més independència dels grans grups mediàtics. Per 

tant, entraria a formar part d’un periodisme que seria l’alternativa als mitjans 

tradicionals.  

3.2. Població i mostra 

La mostra escollida per fer l’anàlisi dels nous models de negoci està formada pels 

següents diaris: elDiario.es, El confidencial, Infolibre, El salto, La directa i 

Fundación CÍVIO. En total, són sis diaris digitals que, després de la recerca feta i 

d’acord amb la tutora, representen el concepte nou model de negoci en premsa a 

Espanya. A més, per justificar la tria s’han classificat en tres grans grups: en primer 

lloc, elDiario.es, El confidencial, Infolibre s’han incorporat al grup “Primers ‘nous 

actors’ dels nous models de negoci”, ja que a escala nacional van ser els pioners en 

adoptar un model alternatiu al de les principals capçaleres, en aquest grup també 

s’inclourien les versions digitals dels mitjans tradicionals o altres mitjans nadius 

digitals professionals com VilaWeb, Crític, Libertad Digital i altres mitjans sorgits 

en l’esfera liberal; en segon lloc, El Salto i La Directa s’han classificat al grup 

“Models que sorgeixen a partir de l’activisme social i militant”, aquests dos diaris, 

com bé diu l’enunciat, són fruit d’una militància i un cert activisme pel que fa a 

problemàtiques socials, generalment són no professionals, mitjans ciutadans, 

blogs, etc. Finalment, un tercer grup titulat “Models completament diferents o 

innovadors”, que englobaria la Fundación CIVIO, aquest seria un tipus de model o 
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mitjà més atípic dins del panorama de nous models de negoci en premsa a 

Espanya.  

3.3. Instrument de recollida d’informació 

L’instrument de recollida d’informació és principalment bibliografia recomanada, 

entre ella trobem articles acadèmics, llibres i revistes especialitzades. Una de les 

fonts més rellevants han estat les pàgines web dels mitjans de comunicació 

analitzats i dels portals de dades com estudis de l’EGM, el SABI, per obtenir dades 

econòmiques i financeres de les empreses de la mostra, l’ODJ Interactiva, IAB 

Spain, Institute of Reuters, etc.  

3.4.  Variables d’anàlisi 

Les variables d’anàlisi que s’han escollit per tal de dur a terme l’estudi dels nous 

models de negoci en premsa han estat els següents: el lema, els valors, les seccions, 

el volum de producció o contingut, client objectiu, canal de distribució i promoció, 

relacions internes i externes, competències essencials, xarxa de socis, estructura 

organitzativa/plantilla, vies d’ingressos i política de transparència. Cadascuna de 

les variables han estat escollides a partir de diferents fonts. En primer lloc, ens 

hem basat amb la bibliografia ‘Los Nuevos modelos de gestión de las empreses 

mediáticas’, inclosa a l’apartat ‘Concepte de model de negoci’. (Campos Freire, 

2010: 16-17) En segon lloc, després de fer una revisió dels principals autors que 

han definit ‘model de negoci’, indagant pels portals web dels mitjans escollits per la 

mostra, s’han definit les variables esmentades.  
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3.4.1. Què ofereixen 

És a dir quin tipus de periodisme els defineix. Aquesta variable pretén intuir el 

model de negoci del mitjà a partir de les primeres impressions. Per això, 

s’analitzarà el lema que acompanya les seves capçaleres, els valors dels quals 

parteixen i amb quines i quantes seccions classifiquen el contingut. 

3.4.1.1. El lema 

Aquesta variable va sorgir després d’indagar pels portals web del mitjans de la 

mostra, ja que totes les capçaleres inclouen el nom del mitjà digital i un lema que 

l’acompanya. Aquest sol definir en una frase el tipus de periodisme que practica, 

els ideals i els valors dels quals parteix.  

3.4.1.2. Valors  

Honestedat, rigorositat, independència, objectivitat... són molts dels valors que 

acompanyen aquests mitjans. Per aquest motiu, una de les variables serà fer una 

classificació dels valors més repetits entre els mitjans digitals. A diferència dels 

mitjans tradicionals, aquests solen posar en èmfasi les bones pràctiques 

periodístiques.  

3.4.1.3. Seccions  

Aquesta també és una variable que s’ha extret després de navegar pels portals web 

dels mitjans de la mostra, ja que van més enllà de les tradicionals seccions i 

inclouen altres temàtiques que també diuen molt dels valors amb què el mitjà 

s’identifica. Els temps canvien i les prioritats o temàtiques també, per això, els 

mitjans digitals nadius més recents han notat la necessitat de reformular les 
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seccions i donar-li un paper més rellevant. Al mateix temps, una secció pròpia, 

també dóna identitat o personalitat al mitjà. 

3.4.2. Volum de producció o contingut  

El volum de producció o contingut, és a dir, cada quan publiquen, amb quina 

freqüència. Però també fer una classificació dels proveïdors d’aquest contingut, si 

es nodreixen d’agències, o si són ells la font primària. En aquest sentit, el mitjà 

marcarà una tendència o una altra, en quant a model de negoci. També es tindrà en 

compte si les notícies publicades per dia són actualitzacions d’anteriors o de 

temàtiques diferents.  

3.4.3. Client objectiu  

Breu anàlisi del tipus de lector – o client – del mitjà de comunicació. Aquest apartat 

es farà a partir de la interacció entre el diari i el lector. 

3.4.4. Canal de distribució i promoció  

La distribució del producte – en aquest cas d’un diari - es pot fer a través de 

diferents canals. Quin és el que predomina en cadascun dels diaris escollits per la 

mostra serà el principal objectiu d’aquest punt, ja sigui xarxes socials, web, la 

versió impresa... Per altra banda, quins mètodes o quin mètode utilitzen per 

promocionar el seu producte també serà un altre punt d’anàlisi d’aquest apartat. 

En aquest apartat entrarà en joc l’ús de les xarxes socials que fa cada mitjà.   
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3.4.5. Relacions internes  

Les relacions internes s’enfoquen al conjunt d’interaccions que s’observen entre el 

públic intern (accionistes, directius, executius, empleats...); i el semi intern 

(proveïdors, distribuïdors). Bàsicament, s’investigarà les condicions dels 

treballadors, les relacions entre ells, si es compta amb la seva col·laboració en un 

consell de redacció participatiu, si es busquen col·laboracions entre ells...  

3.4.6. Relacions externes  

Les relacions externes són aquelles que s’estableixen amb tercers o amb empreses 

externes al mitjà de comunicació analitzat.  

3.4.7. Competències essencials  

Les competències essencials són aquelles que permeten a l'empresa ser 

competitiva en els mercats a través dels seus productes i serveis. Són aquelles 

competències amb què s’especialitzen o temàtiques per les quals destaquen sobre 

les altres.  

3.4.8. Xarxa de socis 

Són aquelles persones que participen econòmicament amb el diari, en alguns casos, 

els socis i les sòcies formen part dels consells trimestrals o mensuals on es revisen 

els principals punts del dia. No tots els diaris digitals analitzats tenen una xarxa de 

socis.  
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3.4.9. Estructura organitzativa / plantilla 

L’estructura organitzativa / plantilla, amb quants periodistes o col·laboradors 

compten per als seus articles o reportatges i com estan organitzats, si 

jeràrquicament, horitzontalment, verticalment...  

3.4.10. Vies d’ingressos 

El tipus o sistema de finançament/vies d’ingrés, probablement és un dels apartats 

més llaminer, ja que tot model de negoci se sol resumir amb la rendibilitat o 

eficàcia econòmica. Quines són les fonts de finançament, com es reparteixen els 

beneficis, a on es destinen, etc. 

3.4.11. Política de transparència 

La política de transparència dels mitjans digitals, que a diferència dels 

convencionals, sol ser un punt molt important d’aquests mitjans.  La transparència 

és un concepte que en els últims anys ha pres molta rellevància i, en qualsevol 

àmbit, se sol destacar per transmetre un missatge de confiança.  
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4. ANÀLISI 

4.1. Mapa de mitjans digitals a Espanya 

Segons l’Associació de Mitjans d’Informació, els mitjans digitals s’han triplicat a 

Espanya en l’última dècada. Els cibermitjans espanyols han experimentat un 

important creixement i s’han consolidat, sobretot, en l’àmbit local. Aquesta és la 

conclusió que extreu l’AMI de l’estudi ‘El mapa de cibermitjans a Espanya 2018’. 

(Salaverría, 2018: 1034-1053) L’auge dels diaris digitals a Espanya durant l‘última 

dècada ha estat exponencial,  hi ha més de 3.400 mitjans digitals, on més de 3.000 

es troben actius. Ramón Salaverría ha dut a terme una anàlisi qualitativa sobre el 

mapa de mitjans digitals a Espanya l’any 2018, que ha estat presentat en el XXIV 

Congrés de la Societat espanyola Periodística i ha estat publicat a la Revista Latina 

de Comunicació Social. Aquest estudi conclou amb la premissa de què el 

ciberperiodisme a Espanya és ‘ampli, divers i en expansió, però l’assignatura 

pendent continua sent trobar un model de negoci rendible i sostenible’.  

Dels 3.431 mitjans digitals que es van identificar, el 89.3 % estava en actiu, mentre 

que el 10.7 % restant no registrava activitat. S’entén com inactiu, tot aquell mitjà 

que, encara que estigués visible i localitzable en el web, no hagués actualitzat els 

seus continguts, almenys, una vegada en els tres mesos previs a l’observació. Del 

total, 1.077 són nadius, 1559 no són nadius i 429 no s’han identificat. Pel que fa al 

tipus de contingut, 964 són d’informacions especialitzades i la resta (2.101) són 

d’informació general. La cultura i els esports són les especialitats més elevades 

dins del grup dels ‘mitjans especialitzats’. 
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Una dada rellevant és l’àmbit geogràfic del mitjà. El 73,7% dels actius són locals, 

davant del 23,8% que són nacionals. El 2,4% (75) són hiperlocals. Madrid (574), 

Catalunya (553) i Andalusia (328), amb diferència, són les comunitats autònomes 

amb més diaris digitals.  

A l’annex trobareu l’última llista dels mitjans digitals a Espanya publicada a 

‘L’Informe Anual de la Professió Periodística’, realitzada per l’Associació de la 

Premsa de Madrid, 2013, 2014 i 2015. 

4.2. Com consumim informació?  

Entre l’any 2001 i 2018, el nombre d’espanyols majors de 14 anys que accedeixen 

a Internet ha passat de set a trenta-dos milions al mes, segons les dades de l’Estudi 

General de Mitjans (EGM). El 94% dels espanyols navega per internet, i en 

l’actualitat, només el 6% de la població adulta no es connecta a internet. Un canvi 

d’aquesta magnitud havia d’afectar necessàriament a la forma d’informar-se de la 

població. I ho ha fet. L’ampli marc de possibilitat d’informar-nos avui en dia, ens ha 

portat a preguntar-nos: Com ens informem? O el que vindria a ser el mateix: Com 

consumim informació? 

L’ecosistema mediàtic digital no para d’evolucionar a un ritme vertiginós que 

imposa el web. I es deu a diverses tendències clares: el debilitament o la crisi de les 

empreses periodístiques, l’abundància  de mitjans existent, el conseqüent ampli 

ventall d’ofertes informatives, o la fragmentació de les audiències que ja no són 

passives sinó prosumers. Les audiències ja no es conformen amb el paper passiu de 

l’era pre-2.0, i de cada vegada més actives al web, necessiten i demanen 

interactivitat. (Guallar, 2015: 153-160) Segons Salaverría, els nadius digitals han 
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mostrat una major capacitat d’adaptació, ja que les audiències a internet guanyen 

posicions: la xarxa és el segon mitjà d’Espanya, amb un 75,7% d’abast segons 

dades de l’Estudi General de Mitjans. (Salaverría, 2018: 1034-1053) 

Segons unes dades extretes del Digital News Report 2018, un estudi realitzat per 

Reuters Insitute for the Study of Journalism, un 76% dels espanyols ens informem 

a través de la televisió, un 49% a través de les edicions digitals de diaris i 

aplicacions i un 46% a través de les xarxes socials. Les vies en poden ser vàries, és 

a dir, una mateixa persona es pot informar mitjançant les tres vies esmentades 

anteriorment. D’aquesta manera, la televisió continua sent el mitjà més 

concorregut, seguit de les edicions digitals dels diaris i molt a prop de les xarxes 

socials. (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy i Kleis Nielsen, 2018: 50-51)  

El temps que dediquem a una peça periodística en general o en navegar pel portal 

web d’un mitjà digital també defineix com consumim informació. Segons estudis 

realitzats per OJD sobre l’evolució de les audiències, la durada mitjana que 

naveguem per eldiario.es, per exemple, és de quatre minuts. Aquesta dada implica 

un canvi molt important pel que fa al consum d’informació.  

 

Font: OJD Interactiva (2019). ‘Autoría Medios Digitales’. [En línia] 
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales# [14/05/2019] 

 

https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales
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Font: OJD Interactiva (2019). ‘Autoría Medios Digitales’. [En línia] 
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales# [14/05/2019] 

 

4.3. Qui ens informa? 

Ens informen quatre grans grups: les empreses TIC, les empreses de 

Telecomunicació (paper de la distribució), les empreses creadores d’informació i 

l’empresa periodística. Segons el Digital News Report 2018, un estudi realitzat per 

Reuters, l’any 2018, Antena 3 notícies va ser la cadena per la qual es van informar 

més espanyols amb un 54% del total, seguit de la Sexta notícies (44%), TVE 

notícies (41%), Telecinco notícies (32%), Cuatro notícies (32%), El País (28%) i el 

Mundo (21%). Pel que fa als mitjans digitals, el rànquing està encapçalat per El 

País online (27%), i seguit per El Mundo online (22%), El Confidencial (19%) i 

ElDiario.es (18%). (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy i Kleis Nielsen, 2018: 

102-103)  

https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales


 

46 
 

 

Font: Newman. N, Fletcher. R, Kalogeropoulos. A, Levy. D.A.L i Kleis Nielsen. R 
(2018). Digital news report 2018. Estats Units: Reuters Institute for the Study of 

Journalism. P. 50-51 

 

4.4. Els news startups espanyols. Radiografia dels nous 

models de negoci. 

Carmina Crusafon, al seu llibre, classifica els mitjans de comunicació estatunidencs 

en tres grans categories: els mitjans tradicionals, els actors digitals – o news 

startups – i les empreses tecnològiques. Crusafon els ha anomenat news startups 

perquè responen a la nova dinàmica d’empreses sorgides a Internet i que amb el 

temps s’han consolidat i han aportat novetats a l’escenari informatiu. Hem fet una 

selecció dels sis casos més evidents a Espanya: eldiario.es, Infolibre, el 

Confidencial, el Salto, la Directa i Fundación CÍVIO. Cadascún d’ells ha tingut un 

origen diferent i ha seguit un desenvolupament propi, però tenen un punt en comú, 

tots pertanyen a aquest nou grup i representen el canvi de model de negoci en 

premsa. Abans de començar estrictament l’anàlisi, es farà una breu introducció 

apuntant la informació bàsica de cada mitjà: el seu origen i inicis, ubicació, etc.  
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4.4.1. Els primers ‘nous actors’ dels nous models de negoci  

4.4.1.1. ElDiario.es 

ElDiario.es és un diari digital espanyol, creat l’any 2012 i disponible des del 18 de 

setembre d’aquest mateix any. Està dirigit pel periodista Ignacio Escolar, fundador 

i ex director del diari Público. Està editat per la societat limitada Diario de Prensa 

Digital S.L. Generalment és digital, però cada tres mesos edita una revista en paper, 

monogràfica anomenada Cuadernos.  

Tot i que és un diari nacional, Eldiario.es també disposa de 14 edicions 

autonòmiques, de les 17 comunitats autònomes que té Espanya. Entre elles, 

trobem Catalunya, Euskadi, Comunitat Valenciana, Madrid, Múrcia, Andalusia, 

Aragó, Castella – La Manxa, Castella i Lleó, Canàries, Cantabria, Extremadura, 

Galícia i Navarra. 

La majoria d’informació s’ha extret de la mateixa pàgina web del mitjà digital 

(eldiario, 2019), si no és així, s’indica la font.  

elDiario.es (www.eldiario.es) 

Variables i Resultats 

El lema 

‘Periodismo a pesar de todo’ 

 

Valors / Tipus de periodisme 

‘En eldiario.es creiem que la societat necessita informació independent i professional 

amb valors segurs’, aquesta és la principal línia de treball de eldiario.es. El diari neix 

amb el propòsit ferm, de crear un periodisme rigorós i independent, però també 

honest. Aposta per la llibertat, la justícia i la defensa dels drets humans; així com el 

progrés de la societat i el benestar del conjunt dels ciutadans. A part d’informar, el 

digital també aposta perquè el periodista ajudi als lectors a comprendre la realitat que 

el rodeja, i que la labor del professional de la informació repercuteixi en el benestar i 

el progrés de la societat. Així és com el mateix mitjà de comunicació defineix el tipus 

de periodisme que practica i alhora els valors que el defineix.  

http://www.eldiario.es/
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Seccions 

Com ja s’ha comentat en vàries ocasions, les seccions són una peça clau pel que fa al 

contingut del mitjà. En eldiario.es trobem 5 grans blocs: ‘Seccions’, ‘Opinió i blogs’, 

‘Edicions locals’, ‘Naveguem amb’ i ‘Sobre nosaltres’.  

 

Pel que fa al bloc ‘Seccions’ trobem les següents: Política (abraça principalment 

política de caràcter nacional, internacional i regional), El detector de mentides 

(dedicada a corregir o verificar notícies o informacions falses. Aquesta secció l’edita 

‘Maldito Dato’), Societat, Economia, Internacional-The Guardian (aquesta secció es fa 

amb la col·laboració del diari britànic The Guardian, tal com indica el seu nom. Tot i 

que abraça notícies de tot el món, conté unes subseccions dedicades a: Orient Mitjà, 

Europa, Estats Units, Amèrica Llatina, Àsia, Àfrica, Desalambre (aquesta secció està 

dedicada a la vulneració dels Drets Humans i conté cinc subseccions: Fronteres, 

igualtat, racisme, drets i llibertat i desigualtat i pobresa),  i Guerra Eterna, aquesta 

última publica articles d’interès sobre temes relacionats amb guerres passades i 

presents), Cultura (amb les següents subseccions: llibres, cinema, còmics, filosofia, 

sèries, música, art, feminisme, videojocs, televisió i blog seriòfil), Tecnologia, ‘Nius 

(una secció especial amb articles dirigits a noves famílies i amb quatre seccions: 

Família, Igualtat, LGTBI, En primera persona. Totes aquestes seccions contenen 

articles molt específics relacionats amb les temàtiques esmentades), Balena Blanca 

(basada en el medi ambient i l’economia sostenible. Conté aquestes subseccions: 

Transició energètica, Biodiversitat, Economia, 365 dies i Medi ambient), Viatges (a 

part de recomanar països per viatjar, també facilita consells als lectors sobre el fet de 

viatjar. Conté aquestes subseccions: Escapades, Grans viatges, Gastro, Ciutatsdel món, 

Viatges històrics, Naturalesa i aventura i Guies i consells), Motor (Tal com indica el seu 

nom, és una secció dirigida al món del motor, però amb una latent presència de la 

sostenibilitat com a base. Conté aquestes subseccions: Híbrids i elèctrics, Ecomobilitat, 

Tecnologia i Sector i mercat), ConsumClar (la mateixa secció es defineix com ‘Una 

informació pràctica per la vida moderna’. Conté les següents subseccions: Mares i 

Pares, Benestar, Per dret, Estalvia millor, Menjar, Beure, Amb gos i altres), Vertele 

(aquesta secció es tracta d’un portal web que conté notícies i articles sobre les 

audiències, la programació de la televisió, notícies del cor, premsa groga, etc), ED 

Creatiu (bàsicament són articles d’opinió sobre temes d’actualitat i quotidians), Salut 

(és una secció editada amb la col·laboració de la clínica Quirón i conté les següents 

subseccions: Mens sana, Incorpore sano, Medicina 2.0 i Tracte i tractament) i Els focus 

de eldiario.es (aquesta secció són les prioritats editorials, són aquells temes que més 

preocupen i els que consideren més importants per les nostres generacions. Aquests 

són els focus: Vigilància al poder, Corrupció i frau, Regeneració democràtica, El diner 

de tots, Economia quotidiana, Desigualtat i pobresa, Drets i llibertats, Educació, Salut, 

Igualtat, Violència masclista, Família, Fronteres, Racisme, LGTBO, Diversitat funcional, 

Religió i laïcisme, Memòria històrica, Creació cultural, Vida digital, Millors ciutats, 

Medi ambient i Maltracte animal). 
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En segon lloc, el bloc ‘Opinió i blogs’, és un recull de tot un conjunt d’articles d’opinió 

principalment sobre temes d’actualitat, que es divideix en 14 blogs: Zona Crítica, 

Escolar.net, Tribuna oberta, Pedres de Paper, Guerra Eterna, Barbijaputa, 

Micromasclismes, Cròniques del poder, El cavall de Nietzsche, El teu millor jo, 

Retrones, Interferències, Última trucada i Més blogs). 

 

El tercer bloc són les edicions locals de eldiario.es, anteriorment esmentades.  

 

El bloc ‘Naveguem amb’ són diferents portals web o mitjans de comunicació que edita 

el mateix diari o no, amb els quals té certa afinitat i col·laboració. Poden ser d’una 

temàtica molt específica o de caràcter generalista o local. Formen part d’aquesta 

secció Time Out, Yorokobu, Hoja de Router, Carne Cruda, El Orden Mundial, Kinótico, 

Kiosko.net, Catalunya Plural, El diario de la educación, Canino, Gràffica, Esglobal i 

Campobase. 

 

Finalment, l’últim bloc ‘Sobre nosaltres’ és informació sobretot corporativa, és a dir, 

del mateix diari i d’interès pels socis i venda de marxandatge.  

 

Volum de producció o contingut 

Tenint en compte la quantitat de seccions que forma a eldiario.es, el volum de 

contingut és molt elevat, ja que les seccions s’actualitzen constantment. Les seccions 

de més actualitat com les de societat, economia o la de política, entre d’altres 

s’actualitzen a un ritme més accelerat, de mitjana poden arribar a introduir 100 

notícies al dia en una sola secció. Cal dir que aquestes 100 no totes són de temàtiques 

diferents, sinó que algunes són simples actualitzacions d’anteriors. En canvi, les 

publicacions a la secció ‘Viatges’ s’introdueixen novetats amb una periodicitat 

setmanal o quinzenal. 

   

Client objectiu 

El client objectiu de eldiario.es és un públic d’esquerres, majoritàriament joves i amb 

una certa formació ‘acadèmica’. L’abundància de lectores femenines es fa notòria per 

la cobertura de gènere de eldiario.es.  

 

Canal de distribució i promoció 

El principal canal de distribució de contingut de eldiario.es és a través del seu portal 

web www.eldiario.es. Tot i que també disposen d’una aplicació mòbil on es pot 

consultar la informació. Eldiairo.es no té una versió en paper, però cada tres mesos 

edita una revista monogràfica dedicada a temes d’actualitat com la corrupció del 

Partit Popular, la legalització de la marihuana, els refugiats... Aquesta revista es 

distribueix per llibreries i quioscos molt  concrets.  

La principal estratègia de promoció de eldiario.es són les xarxes socials, trobem el 

diari a les següents: Instagram (56.000 seguidors), Facebook (525.531 seguidors), 

http://www.eldiario.es/
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Youtube (56.000 subscrits) i Twitter (983.000 seguidors). A l’Instagram sobretot 

publica vinyetes satíriques, fotografies, gràfiques o infografies i vídeos subtitulats on 

explica d’una manera molt esquemàtica algun fet molt concret, com podrien ser unes 

eleccions o un discurs d’un polític o activista. Al Facebook i al Twitter és més actiu, tot 

i que simplement comparteix les notícies o articles publicats al portal web. Un dels 

recursos de promoció de eldiario.es són els avantatges que ofereixen als socis: des de 

descomptes en oci com obres de teatre o al cinema, fins a packs de promoció que 

ofereixen un diari sense publicitat i números de la revista Mongolia. Així doncs, 

eldiario.es basa la promoció en estratègies d’atracció. En aquest cas també destaca 

l’oferta ‘Regala periodisme. Fes soci/a a qui tu vulguis’, en aquest cas regales un any 

de subscripció a eldiario.es.  

Al seu canal de Youtube mostra activitat diària, cada dues o tres hores puja un vídeo 

de l’actualitat o dels moments TOP del dia o resumint les quatre notícies més 

rellevants de la jornada.  

Al final de cada peça, eldiario.es llança un missatge d’autopromoció on insta al lector a 
fer-se soci o sòcia del diari per poder continuar fent un periodisme independent, ja 
que ‘no es paga sol’ amb aquest missatge: 
 ‘Gracias a más de 34.000 socios y socias nadie nos dice qué podemos publicar y qué 
no. Tampoco lo que tenemos que opinar o investigar. Es nuestro arma para acabar con 
la impunidad de los más poderosos. Te necesitamos a ti también para seguir haciendo 
un periodismo libre de presiones políticas y económicas.’ 
 

Relacions internes 

Des de la perspectiva del lector, les relacions internes entre els treballadors de 

eldiario.es són favorables. Partint de la base que és una societat limitada on més del 

70% de l’empresa està a les mans de persones que treballen diàriament a la redacció 

del diari, que aporten els seus diners i treball. ‘Som un grup de periodistes que no es 

dóna per vençut. Ens mou l'ambició de comprar la nostra llibertat, ser amos de la 

redacció en la qual treballem i garantir així que la línia editorial sigui independent’, 

així és com es defineix l’equip de eldiario.es.  

Els sous dels seus treballadors també són públics. El sou base d'un redactor 
d'eldiario.es ha passat de 1.057 euros bruts mensuals a 1.891 euros el gener de 2018. 
 
En 2017, van apujar els sous un 6% als salaris més baixos i un 5% per a la resta de la 
plantilla. A més, per sobre d'aquests percentatges, milloren els salaris de diverses 
persones a mesura que assumeixen més responsabilitats. En total, el 2016, la pujada 
de sous va ser del 7,6%. 
 
El gener de 2018, s’han tornat a millorar els sous: un 4,29% més en total, respecte a 

l’any 2017. Gairebé la meitat d'aquesta pujada -el 2%- va ser lineal per a tots els 

treballadors. La resta de les pujades es van repartir entre 26 persones de la plantilla, 

per ascensos i millores de sou per més experiència o responsabilitat. 
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Relacions externes 

Eldiario.es manté relacions i col·laboracions externes amb altres mitjans: Time Out, 
Yorokobu, Hoja de Router, Carne Cruda, El Orden Mundial, Kinórico, Kiosko.net, 
Catalunya Plural, El diario de la educación, Canino, Gràffica, esglobal i Campobase.  
  

Competències essencials 

Les competències essencials de eldiario.es són, per una banda, el periodisme 

d’investigació i els articles d’opinió, ja que dediquen part del seu contingut a aquest 

gènere. Per altra banda, destaquen per estar molt presents a les xarxes socials, 

especialment a Twitter, Instagram i Facebook. A més, també disposen d’una aplicació 

mòbil amb totes les seccions, a part del canal de Youtube on pugen habitualment 

peces audiovisuals.  

Una de les competències essencials més característiques de eldiario.es són les 

col·laboracions amb especialistes temàtics. El fet d’oferir un ampli ventall de seccions 

tan diverses, requereix la col·laboració de periodistes –o no- especialitzats en cultura, 

nutrició, gènere, esports, etc.  

 

Xarxa de socis 

La xarxa de socis de ediario.es la conformen més de 30.000 persones. (eldiario, 2019) 
El soci majoritari del diari digital és el seu director, Ignacio Escolar. També són 
copropietaris molts dels periodistes que treballen en aquest diari i que van formar 
part de la seva fundació: Juan Luis Sánchez, Iñigo Sáenz de Ugarte, Andrés Gil, Luz 
Sanchis, Natalia Chientaroli i Olga Rodríguez. 
 
Al capdavant de la gestió de l'empresa està José Sanclemente, president de Diari de 

Premsa digital S.L, i Joan Txeca, director gerent, que són igualment accionistes. 

 

Estructura organitzativa/plantilla 

Director: Ignacio Escolar. 

Directors adjunts: Neus Tomàs i Gumersindo Lafuente. 

Edició, portada y xarxes:  Natalia Chientaroli (cap de redacció), Ander Iñaki 

Oliden(cap de redacció), Toño Fraguas (cap de la secció Cierre), i Luz Sanchis (cap de 

la secció Fin de semana), Jaime Sevilla,  Moha Gerehou, Marta Barandela, Álvaro 

Medina, Angy Galvín i Matías de Diego. 

Internacional, Desalambre i Tecnologia: Juan Luis Sánchez(subdirector), Andrés Gil 

(cap de redacció i corresponsal a Brussel·les) Cristina Armunia Berges,Javier 

Biosca, Gabriela Sánchez, Icíar Gutiérrez, Carlos del Castillo i David Sarabia. 

Política: José Precedo, (cap de redacció), Iñigo Sáenz de Ugarte (corresponsal polític i 

subdirector), Gonzalo Cortizo (adjunt al director), Marcos Pinheiro, (cap de 

sección), Pedro Águeda, Aitor Riveiro, Irene Castro, Iñigo Aduriz, Elena 

http://www.eldiario.es/autores/ignacio_escolar/
http://www.eldiario.es/autores/neus_tomas/
http://www.eldiario.es/autores/gumersindo_lafuente/
http://www.eldiario.es/autores/natalia_chientaroli/
http://www.eldiario.es/autores/ander_inaki_oliden/
http://www.eldiario.es/autores/ander_inaki_oliden/
https://twitter.com/antoniofraguas
https://www.eldiario.es/autores/luz_sanchis/
https://www.eldiario.es/autores/jaime_sevilla_lorenzo/
http://www.eldiario.es/autores/moha_gerehou/
http://www.eldiario.es/autores/marta_barandela/
http://www.eldiario.es/autores/alvaro_medina/
http://www.eldiario.es/autores/alvaro_medina/
https://www.eldiario.es/autores/angy_galvin/
https://www.eldiario.es/autores/matias_de_diego/
http://www.eldiario.es/autores/juan_luis_sanchez/
http://www.eldiario.es/autores/andres_gil/
http://www.eldiario.es/autores/cristina_armunia_berges/
http://www.eldiario.es/autores/javier_biosca_azcoiti/
http://www.eldiario.es/autores/javier_biosca_azcoiti/
http://www.eldiario.es/autores/gabriela_sanchez/
http://www.eldiario.es/autores/iciar_gutierrez/
https://www.eldiario.es/autores/carlos_del_castillo/
https://www.eldiario.es/autores/david_sarabia/
http://www.eldiario.es/autores/jose_precedo/
http://www.eldiario.es/autores/jose_precedo/
http://www.eldiario.es/autores/inigo_saenz_de_ugarte/
http://www.eldiario.es/autores/gonzalo_cortizo
https://www.eldiario.es/autores/marcos_pinheiro/
http://www.eldiario.es/autores/pedro_agueda/
http://www.eldiario.es/autores/aitor_riveiro/
http://www.eldiario.es/autores/irene_castro/
https://www.eldiario.es/autores/inigo_aduriz/
https://www.eldiario.es/autores/elena_herrera/
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Herrera, Fátima Caballero i Sofía Pérez. 

Economia: Rodrigo Ponce de León (cap de redacció), Marina Estévez (cap de la 

recció), Antonio Muñoz Vélez,Laura Olías i Diego Larrouy. 

Política social: Raquel Ejerique (cap de redacció), Raúl Rejón, Laura Galaup i Belén 

Remacha. 

Cultura: Vanesa Rodríguez (cap de redacció i directora de Vertele), Mónica 

Zas, Francesc Miró i José Antonio Luna. 

Gènere: Ana Requena (cap de redacció) i Marta G. Borraz. 

Disseny, Visualització i dades: David Velasco (director d’art), Raúl Sánchez,  Pablo J. 

Álvarez i Ana Ordaz.   

Vídeo: Alejandro Navarro. 

Catalunya: Arturo Puente, Oriol Solé i Pau Rodríguez. 

Edita: Diario de Prensa Digital S.L. 

President: José Sanclemente. 

Director gerent: Juan Checa. 

Director comercial: Germán Álvarez de Neyra. 

Directora de Estratègia: María Ramirez. 

Directora de Desenvolupament i Màrqueting: Esther Alonso. 

Director de operacions: Pedro Robledo. 

Cap de Tecnologia: Gilberto López. 

Cap d’Administració: Virginia López Arranz. 

Publicitat: Juan Pablo del Monte (responsable de Publicitat), Marta Gastón 

(responsable de Branded Content), Raúl Toledano Aguado,  Diana Matarranz, Juan 

Bueno, Raúl Jimenez, Jennifer McCready i José Villar. 
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Actualment – almenys fins el 30 de març del 2019 -, a eldiario.es hi treballen 99 

persones: 81 a jornada completa i 11 són becaris a mitja jornada. 

Vies d’ingressos 

El finançament gràcies als socis i sòcies de eldiario.es ja és del voltant del 40% dels 
seus ingressos i la xifra de suports no deixa de créixer. La part majoritària dels 
ingressos prové de la publicitat, tot i que cap anunciant per separat suma el que 
suposen el tan per cent dels socis. 
A més, publiquen una revista que es ven al quiosc -i que també s’envia als socis i 

sòcies-. Alguns ingressos provenen de beques o subvencions puntuals d’institucions i 

organitzacions públiques o privades per a desenvolupar projectes especials o 

d'investigació, el que suposa al voltant del 5% del total del pressupost. Vegeu-ne la 

taula.  

Segons les vies d’ingressos, el model de negoci de eldioario.es és el model mixt de 
finançament: aquest tipus de via se sosté principalment dels ingressos publicitaris. 
Com que aquests no solen ser suficients per mantenir els ideals d’independència i 
honestedat que proclamen, necessiten altres vies d’ingressos, com les donacions per 
part dels lectors o les subscripcions. 
 
L’any 2018 eldiario.es van ingressar 5.743.409 €. 
 
Eldiario.es disposa de dues quotes de soci: 7 € mensuals o 60 € anuals (o 5 € al mes) 
  

Política de transparència 

La política de transparència de eldiario.es és molt exigent, de fet, es defineixen amb 

una línia editorial transparent i que la comparteixen amb els seus lectors. Tot i així, 

sobretot econòmicament parlant, no es defineixen al cent per cent els percentatges de 

finançament. 

‘Darrere de eldiario.es no hi ha cap gran grup empresarial, cap favor polític, ni cap 

deute amb el banc. El soci majoritari de l'empresa és el seu director, Ignacio Escolar. 

També són copropietaris molts dels periodistes que llegiràs en aquest diari’, així 

il·lustren la seva voluntat de transparència. A més, el director de Ignacio Escolar, cada 

any publica un article anomenat ‘Periodismo sin hipotecas: las cuentas de eldiario.es’, 

on desglossen les seves vies d’ingrés i els beneficis. 

En general, tots els apartats anteriors confirmen i defineixen la política de 

transparència de eldiario.es 

 

 

 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

La major part dels ingressos provenen de la 

publicitat.   

Sí  



 

54 
 

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, 

actes culturals, premis i gales, actes sobre 

educació i jornades de formació, actes sobre el 

sector viatges. 

 

No  

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

Cada setmana envien, als seus socis, una 

newsletter de les notícies més rellevants de la 

setmana.  

SÍ 

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries... 

Eldiario.es ofereix la oportunitat de regalar 

periodisme fent soci o sòcia a la persona 

afortunada.  

Sí   

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants. 

Eldiario.es ofereix tot un conjunt d’avantatges i 

de descomptes i ofertes pel fet de ser soci o sòcia 

del diari. 

Sí 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

No 

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

No  

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies 

locals (sortides, gastronomia...). 

Eldiario.es disposa d’una revista pròpia que 

publica cada tres mesos, d’aquesta via extreuen 

un tan per cent dels ingressos totals.  

Sí  

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament. 

No  

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google. 

No  

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic. 

No  

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions. 

Es poden realitzar qualsevol tipus de donació i 

de qualsevol quantitat  

Sí 
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13  Altres   Sí  

13.1 Beques o subvencions  Les reben directament d’institucions  Sí  

13.2 Aportacions 

d’empreses privades o 

públiques  

Entre les subvencions i aquestes aportacions 

reuneixen un 5% del pressupost que l’utilitzen 

per projectes concrets 

Sí  

 

4.4.1.2. El confidencial 

El Confidencial és un diari digital espanyol d’informació general, especialitzat en 

notícies econòmiques, financeres i d’actualitat política. Té una orientació política 

liberal i ofereix tots els seus continguts de manera gratuïta a través d’Internet, 

sense mur de pagament ni socis. El diari va ser fundat l’any 2001 com un mitjà 

especialitzat en notícies de caràcter econòmic. Els seus fundadors van ser José 

Antonio Sánchez García, Jesús Cacho  i Antonio Casado Alonso. Actualment el diari 

es troba dins de l’empresa Titania Companyia Editorial. Si no s’indica el contrari, 

tota la informació s’ha extret del portal web del mitjà digital. 

El Confidencial (www.elconfidencial.es) 

Variables i Resultats 

El lema 

‘El diario de los lectores influyentes’ 

 

Valors / Tipus de periodisme 

És un diari que va destinat a un tipus de públic que en si mateix defineix com a 

influent. Per tant, transmet uns valors d’exclusivitat. Actualment El Confidencial es 

troba en ple procés d’expansió i diversificació, ja que el diari pretén enfortir el seu 

nom més enllà del periodisme, consolidant-se com una marca atractiva per les 

empreses. Per això en els últims mesos, part dels seus esforços s’han centrat a enfortir 

la secció de Branded i Events. 

 

 

http://www.elconfidencial.es/
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Seccions 

 El Confidencial compta amb 20 seccions diferents. En primer lloc trobem la secció 

‘Última hora’, per si vols estar informat al minut. La precedeix la secció ‘Espanya’, on 

trobem set subseccions: ‘Madrid’, ‘Catalunya’, ‘Eleccions generals 2019’, ‘Andalusia’, 

‘Comunitat Valenciana’, ‘Galicia’ i ‘País Basc’. Tot seguit, trobem la secció ‘Opinió’ 

formada per set subseccions més: ‘N.Cardero’, ‘A.Casado’, ‘C.Sánchez’, ‘J.A. Zarzalejos’, 

‘El Confidente’, ‘Més columnistes’ i ‘F.Garea’. La següent secció és pròpia del diari i de 

caràcter econòmic: ‘Cotizalia’, formada per vuit subseccions: ‘Mercats’, ‘Empreses’, 

‘Economia’, ‘Habitatge’, ‘Cotitzacions’, ‘Índex’, ‘Fons d’inversió’ i ‘Blogs’. El segueix la 

secció ‘Europa’ amb cinc subseccions ‘Brexit’, ‘Brusel·les’, ‘França’, ‘Alemanya’ i ‘Itàlia’. 

També inclou una secció més internacional anomenada ‘Món’ amb sis subseccions: 

‘Europa’, ‘Trumpworld’, ‘Estats Units’, ‘Amèrica Llatina’, ‘Orient Mitjà’ i ‘Blogs’. Arriba 

la secció ‘Cultura’ que compta amb set subseccions: ‘Cinema’, ‘Música’, ‘Sèries’, 

‘Llibres’, ‘Art’, ‘Teatre’ i ‘Blogs’. La secció ‘Esports’ està formada per dotze temàtiques: 

‘Lliga de Futbol’, ‘Champions League’, ‘Altres lligues’, ‘Bàsquet’, ‘Fórmula 1’, 

‘Motociclisme’, ‘Tenis’, ‘Atletisme’, ‘Pàdel’, ‘Rugby’, ‘Esquí’ i ‘Blogs’. La secció 

‘Comunicaicó’ inclou principalment notícies relacionades amb mitjans de 

comunicació. El Confidencial no disposa de secció de ciència ni de tecnologia, sinó que 

engloba aquestes dues en una: ‘Teknautas’ formada per sis subseccions: ‘Ciència’, 

‘Mòbils’, ‘Emprenedors’, ‘Apps’, ‘Internet’ i ‘Blogs’. La secció ‘Televisió’ acull notícies 

d’audiència principalment. Una de les seccions més peculiars d’aquest diari és ‘ACV 

(Alma, Cor i Vida)’ que la formen set subseccions: ‘Benestar’, ‘Salut’, ‘Treball’, 

‘Sexualitat’, ‘Psicologia’, ‘Educació’ i ‘Blogs’. La secció de ‘Societat’ de El Confidencial 

no parla d’assumptes socials, sinó de ‘Xarxes Socials’, ‘Sorteig i loteries’ i ‘Blogs’. Les 

seccions de caràcter més informatiu acaben aquí, les següents són de promoció, 

entreteniment i relacionades amb altres portals webs amb una temàtica molt 

especialitzada: ‘Descomptes’ que compta amb fins a deu cupons de diferents 

establiments com Aliexpress, EDreams, Ebay, Vueling, Media Markt... ‘Virals’ és una 

secció de jocs i tests i ‘Multimèdia’ de fotografies i vídeos. La secció ‘Vanitas’ 

s’especialitza amb la premsa groga, especialment en cases reials, moda, bellesa, 

celebrities i bellesa. La següent secció és la ‘Gentleman’, un portal especialitzat en la 

‘gentlemanía’, en allò Gourmet, en l’emprenedoria, en articles de luxe, etc. Única i 

exclusivament dedicada als homes i a l’aspecte més viril. La penúltima secció 

‘Alimentació’ tracta temes com la nutrició, el consum, la gastronomia, receptes, 

benestar, etc. Finalment, la secció ‘EC Laboratori’ com bé indica el seu nom és un 

laboratori d’innovació del producte i nous formats. 

 

Volum de producció o contingut 

Al ser un diari d’actualitat i d’informació general, les actualitzacions són constants, 

sobretot pel que fe els indicadors de l’IBEX35, EURO STOXX50, S&P 500, NIKKEI, 

EUR/DÓL, P.RIESGO i EURÍBOR. En aquests casos, disposa informació de cada 

indicador al minut i de diferents països, entre els quals es troba Espanya.  

Pel que fa a la resta d’informació, s’actualitza constantment, sempre depenent de 
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l’última hora. Les seccions amb un major moviment són la d’economia (Cotizalia) i 

totes les relacionades amb informació internacional, amb una mitja d’entre 50 i 60 

notícies per dia en cadascuna d’elles.  

 

Client objectiu 

El tipus de lector de El Confidencial, tal com indica el seu eslògan, pretén ser molt 

concret i selecte. A l ‘especialitzat en economia, el lector és d’un perfil liberal i 

empresari, sobretot directius de la banca i d’empreses.  

 

Canal de distribució i promoció 

El principal canal de distribució de El Confidencial és el portal web 

www.elconfidencial.es . En segona instància, fa difusió del seu contingut a través de 

l’aplicació, la newsletter i les seves xarxes socials: Facebook que compta amb 869.749 

seguidors, Instagram amb 49.400 seguidors, Twitter amb 789.000 seguidors i 

finalment Youtube amb 53.502 subscriptors.  

Pel que fa al canal de promoció, també és a través de les seves xarxes socials i de 

l’organització d’esdeveniments. A diferència dels altres mitjans analitzats, El 

Confidencial utilitza un recurs de promoció específic, els vals i codis de descompte en 

diferents marques de pes com Adidas o Camper. Aquesta també és una forma 

d’autopromocionar-se.  

 

Relacions internes 

Segons diferents fonts, existeix una falta de connexió entre el capital humà i els 

comandaments directius de l’empresa, al que s’ha de sumar un profund malestar a la 

redacció pels baixos sous. Han incorporat una nova figura que abans no existia que és 

la directora de Recursos Humans. (Prnoticias, 2019) 

  

Relacions externes 

El Confidencial manté múltiples relacions amb tercers, ja que un dels punts més 
potents del mitjà es basa en serveis externs, principalment assessorament de 
comunicació, a altres empreses com SEUR, McDolald’s, Adidas, etc.  
 

Competències essencials 

Les competències essencials de El Confidencial són principalment les informacions de 

caràcter econòmic, ja que disposa d’una secció especialitzada anomenada ‘Cotizalia’ i 

les fluctuacions d’indicadors com l’IBEX35 amb informació molt detallada. No obstant, 

també destaca en el periodisme d’investigació, ja que col·labora amb el Consorci 

Internacional de Periodistes d’Investigació publicant en exclusiva, juntament amb La 

Sexta, els noms de la Llista Falciani o els Panamà Papers. Així doncs, aquests tipus 

d’investigacions també deriven a un periodisme de dades i a una xarxa més aviat 

internacional. Pel que fa a les xarxes socials, destaca sobretot per generar contingut al 

seu canal de YouTube ‘El Confidencial Televisión’, un tret diferencial de la resta de 

mitjans espanyols.  

http://www.elconfidencial.es/
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Amb el temps, la competència essencial de El Confidencial ha estat el periodisme de 

marques. EC Brands és una agència de continguts de El Confidencial especialitzat en 

estratègia, content i digital que ajuden a les marques a aconseguir els seus objectius 

de posicionament, reputació i influència. Són un equip de consultors, periodistes, 

dissenyadors, creatius i desenvolupadors treballant en innovadors formats.  

 

A diferència d’altres mitjans, El Confidencial disposa de fins a cinc aplicacions mòbils: 

El Confidencial, una aplicació d’accés a reportatges i notícies exclusives i alertes 

d’última hora, amb una navegació intuïtiva i fluida. També es caracteritza pel 

contingut multimèdia i formats narratius innovadors que ordenen les grans quantitats 

de dades. El Radar és una aplicació que permet al lector formar part de la informació a 

través de la fotografia, és a dir, si tens una fotografia relacionada amb algun fet actual, 

la pots compartir a través d’aquesta aplicació i fins i tot poden sortir publicades al 

diari. Al mateix temps, participes en concursos on pots guanyar algun premi. Vanitas 

és l’aplicació de la crònica social de El Confidencial, informa sobre les últimes 

tendències, moda, bellesa i gastronomia. En aquesta aplicació hi ha les últimes 

exclusives en temps real dels famosos i de les Cases Reals. L’aplicació Elecciones és 

aquella per no perdre’s res de les pròximes eleccions del 26 de maig: tests, enquestes i 

escrutini en temps real. Finalment, han posat en marxa una nova aplicació, El 

Confidencial crucigrames, dedicada a encreuats sobre temes d’actualitat.  

 

Xarxa de socis 

La propietat de El Confidencial es reparteix entre varies persones o empreses. Jesús 

Cacho, exdirector i fundador de El Confidencial, controla quasi un 30% del capital de 

l’editora, en aquest cas Titania Companyia Editorial. Jose Antonio Sánchez aglutina 

més del 50%. Els socis minoritaris, entre els quals es troba Alberto Artero i Juan Perea 

Sáenz de Buruaga, formarien el tant per cert restant. 

 

Estructura organitzativa/plantilla 

Per una banda, l’estructura organitzativa de l’empresa que edita El Confidencial, 

Titania Companyia Editorial S.L, estaria formada per:  

- Editor i conseller delegat: José Antonio Sánchez 
- Director general: Alberto Artero 
- Director d’estratègia i tecnologia: Alejandro Laso 
- Director de marca i branded: Antonio Aporta 
- Directora comercial: Libe Bilbao 
- Directora d’RRHH: María Mellado 

Per altra banda, l’estructura de la redacció és la següent:  
- Director: Nacho Cardero 
- Director adjunt: Carlos Sánchez 
- Adjunts al director: Carlos Hernández, Agustín Marco, Jorge Zuloaga i Ángel 

Villarino 
- Subdirectors: Miquel Roig, Alberto Pérez Giménez i Antonio Sánchez Maeso 
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- Corresponsal econòmica: Ruth Ugalde 
Responsables de les seccions:  

- Coordinació: Raquel Benito 
- Tekautas: Manuel Ángel Méndez 
- Món: Ángel Martínez 
- Esports: Victor García 
- Aliments: Patricia Matey 
- Reportatges: Ángel Villarino 
- Unitat de dades: Jesús  
- Cultura: Daniel Arjona 
- Alma, Corazón i Vida: Esteban Hernández 
- Vanitatis: Rebeca Fernández 
- Cap de setmana: Enrique Lavilla 

L’any 2016 la companyia editorial de El Confidencial, Titania, tenia en plantilla a 118 
treballadors.  
 

Vies d’ingressos 

No es té informació concreta de les vies d’ingrés de El Confidencial. No obstant, 

navegant pel seu portal web, en podem treure una visió general. Les principals vies 

d’ingressos són tres: la publicitat, l’organització d’esdeveniments i el servei de 

branded que ofereixen a diferents marques de pes com SEUR o McDonald’s, a banda 

de les aportacions dels socis, dels quals no en tenim informació.  

Segons les vies d’ingrés, el model de negoci de el Confidencial és de gratuïtat o 

advertiser-supported que permet el consum gratuït de tot el contingut gràcies a la 

publicitat.   

 

L’any 2017 el Confidencial va facturar 2,7 milions d’euros segons fons del mateix 

mitjà.  

 

Política de transparència 

El Confidencial disposa de l’apartat ‘Política de transparència’, on fan esment dels 

principis de tractament de les dades personals i dels drets dels lectors. En aquest 

sentit, es mesclen dos conceptes: la transparència i la privacitat. 

 

‘Cada vegada que necessitem les teves dades personals, t’informarem en el mateix 

formulari de la manera més transparent i objectiva possible sobre la finalitat del 

tractament, la base legal que ens permet tractar les teves dades, els destinataris de les 

dades si fos el cas, els teus drets de protecció de dades, i de la possibilitat d’ampliar la 

informació que et facilitem accedint a la política de privacitat de El Confidencial’, 

afirmen des del seu portal web.  

 

Ni al web ni en serveis externs es dóna algun tipus d’informació econòmica. així doncs, 

la transparència no és el seu punt més fort.   

 



 

60 
 

 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

La major part dels ingressos procedeixen de la 

publicitat, sobretot de grans marques.  

Sí  

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, 

actes culturals, premis i gales, actes sobre 

educació i jornades de formació, actes sobre el 

sector viatges. 

Realitzen fòrums en obert, taules rodones, 

trobades informatives i organització d’events 

SÍ 

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

 

Sí  

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries No  

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants 

No  

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

Part dels ingressos de El Confidencial 

procedeixen de EC Brands, una agència de 

continguts de El Confidencial. Especialitzats en 

l’estratègia, content i digital, de posicionament, 

reputació i influència. És un equip de consultors, 

periodistes i dissenyadors. Treballen per 

marques com CaixaBank, Metro, SEUR, Cepsa, 

Ferrovial, El Corte Inglés, etc. 

Sí  

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

Aquest apartat és molt semblant a l’anterior. 

Part dels ingressos de El Confidencial 

procedeixen de EC Brands, una agència de 

continguts de El Confidencial. Especialitzats en 

l’estratègia, content i digital, de posicionament, 

reputació i influència. És un equip de consultors, 

periodistes i dissenyadors. Treballen per 

marques com CaixaBank, Metro, SEUR, Cepsa, 

Sí  
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4.4.1.3. Infolibre  

InfoLibre va néixer l’any 2013 a Madrid i està compost per periodistes de mitjans 

com el Público, entre d’altres. S'inspira en el model de negoci de Mediapart, el seu 

soci editorial, el qual lluita per la pervivència d'un periodisme lliure i independent, 

alhora que aposta per la investigació. Tal com figura en els seus principis 

fundacionals, el mitjà aspira a sostenir-se amb les aportacions econòmiques que 

realitzin els seus socis i sòcies. El diari digital combina les informacions exclusives 

a les quals únicament tenen accés els socis, amb continguts en obert per a tots els 

lectors.  

La major part de la informació exposada a continuació s’ha extret del portal web 

del mateix mitjà digital. (infoLibre, 2019) 

Ferrovial, El Corte Inglés, etc. 

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies 

locals (sortides, gastronomia...) 

No 

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament  

No  

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google 

No  

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic 

No  

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions  No  

13 Altres  No es té més informació  Sí   
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Infolibre (www.infolibre.es) 

Variables i Resultats 

El lema 

‘Información libre e independiente’ 

 

Valors / Tipus de periodisme 

Infolibre dedica tot un apartat en definir els valors i el tipus de periodisme que el 

caracteritza: '¿Quién somos?’ –> ‘Nuestros principios’. Segons fonts del mateix diari, 

infoLibre és una proposta informativa i cívica que neix en el moment en què la crisi 

econòmica amenaça tant a la democràcia com al periodisme, subordinats cada vegada 

més als interessos del poder econòmic i financer. Aquests són els principis 

d’infoLibre:  

- Periodisme professional: tots els continguts seran decidits pels professionals. 
El projecte està impulsat per un grup de periodistes que tenen una participació 
substancial en l’accionariat de l’empresa editora. Això assegura que els criteris 
informatius prevaldran sobre qualsevol altre.  

- Periodisme independent: tant dels poders polítics com dels poders econòmics i 
empresarials.   

- Periodisme lliure: rebutgen qualsevol forma de finançament opaca que pugui 
amagar condicions editorials i només allotgen publicitat a tarifes públiques; 
mai acceptaran subvencions o acords que ocultin contrapartides dels 
interessos dels lectors i de la veritat. 

- Periodisme honest i rigorós: assumeixen l’obligació de diferenciar fets 
d’opinions i es comprometen a respectar la confidencialitat de les fonts i a 
contrastar les dades. El sensacionalisme no tindrà lloc a les publicacions 
d’Infolibre; tampoc els eufemismes ni els encobriments.  

- Periodisme de qualitat: InfoLibre creu en un periodisme que aporta 
coneixement per contribuir a formar l’opinió dels seus lectors. Que busca 
qualitat en la forma de presentar els continguts i que està convençut de què 
una ciutadania ben informada és més lliure.  

- Periodisme progressista i compromès: amb la democràcia, amb els drets 
humans i amb els valors cívics de la solidaritat, la igualtat i la llibertat. Infolibre 
defensarà l’interès públic per damunt del privilegi i recolzarà els drets 
individuals i de les minories quan es vegin amenaçades. Promouran el 
reconeixement del mèrit com a única font de distinció. Impulsaran les reformes 
que precisen el sistema democràtic perquè la política sigui exercida i 
reconeguda com un espai noble de servei públic. 

- Periodisme participatiu: Infolibre considera que una informació valuosa és 
insostenible en el temps sense la contribució dels periodistes. Però la seva 
qualitat i valor creixen si es nodreix de la col·laboració i participació de 
subscriptors i lectors. Infolibre pretén crear una Comunitat que canalitzi les 
seves aportacions informatives i les seves opinions, sempre subjectes a una 
supervisió periodística amb criteris de qualitat i independència.  

- Periodisme amb esperit internacional: la causa de la llibertat de premsa i de la 
informació de qualitat reclama la unió dels seus defensors per damunt de les 
fronteres.  
 

http://www.infolibre.es/
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Seccions 

InfoLibre compta amb 11 seccions. De les més tradicionals com ‘Política’, ‘Economia’, 

‘Opinió’, ‘Cultura’ i ‘Medi Ambient’ fins a les més pròpies com ‘Mitjans’, una secció que 

parla sobre la situació de la professió, ‘Igualtat’ dedicada a articles amb caràcter de 

gènere, ‘Veritat o mentida’, aquesta secció classifica les informacions o declaracions de 

persones públiques en cinc estats: veritat rotunda, veritat amb matisos, mitja veritat, 

falsedat amb matisos i falsedat rotunda. La secció ‘Club infoLibre és on es mostra el 

feedback entre el diari i els seus socis, ja que tenen l’oportunitat d’opinar sobre temes 

d’actualitat a través de xats, comentaris o una bústia. La secció ‘Mediapart’ fa un recull 

dels millors articles sobre temes de màxima actualitat, alguns només estan 

disponibles per als socis i sòcies. Finalment, la secció tintaLibre és exclusiva per als 

socis del diari i fa un recull dels reportatges d’investigació i articles d’opinió de la 

revista mensual tintaLibre. Les úniques seccions que tenen subseccions, en aquest cas, 

són la de cultura (‘Los diablos azules’) i la d’opinió (‘Blogs’, ‘Blogs temàtics’, ‘Plaça 

Pública’ i ‘Columnes’). 

 

Volum de producció o contingut 

InfoLibre és un diari digital d’actualitat i, com a tal, s’actualitza freqüentment. En 

comparació amb el panorama de diaris digitals d’actualitat, InfoLibre no elabora una 

gran quantitat de notícies al dia. A la secció de ‘Política’, per exemple, del dia 13 de 

maig només va elaborar 11 notícies. De cultura, no n’hi ha cap del dia 13. A més, gran 

part dels articles només estan disponibles pels socis i sòcies del diari. Per tant, estem 

parlant d’un volum de producció o contingut no molt elevat.  

 

Client objectiu 

El client objectiu d’infoLibre és principalment aquell que està disposat a pagar per 

informació i d’ideologia progressista o d’esquerres.  

 

Canal de distribució i promoció 

El principal canal de distribució del mitjà és el seu portal web (www.infolibre.es) i 

les  xarxes socials d’Infolibre, que està present a: Instagram (17,2 mil seguidors) amb 

una publicació per dia, Facebook (352.472 seguidors) amb 35 publicacions de mitjana 

diàries, Twitter (261.000 seguidors) i amb una mitjana de 40 posts i Yotutbe (193 

subscriptors), tot i que aquesta última fa més d’un any que es va publicar per última 

vegada. El canal de distribució de la revista tintaLibre, editada per infoLibre, es pot 

adquirir a les llibreries i als quioscos.  

Pel que fa al canal de promoció del diari digital, és principalment a través de les xarxes 

socials esmentades anteriorment. També disposa de diferents promocions i 

descomptes pel que fa les subscripcions i també es pot regalar una subscripció amb un 

missatge personalitzat.  

 

 

http://www.infolibre.es/
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Relacions internes 

L’equip de treballadors d’infoLibre és relativament petit. Cada sis mesos es celebra 

una Junta General Ordinària i Extraordinària on es convoca als socis i les sòcies del 

diari, on gairebé tots els treballadors d’infoLibre són socis. En aquesta reunió es 

revisen i s’aproven diverses coses com els pressupostos, la gestió desenvolupada pel 

Consell d’Administració durant el passat exercici, entre d’altres.(Ediciones Prensa 

Libre, 2018)  

La majoria accionarial és dels periodistes, recolzats per petits inversors que 

comparteixen els principis editorials del diari, i per la Societat d'Amics de infoLibre, 

via de participació ciutadana en el capital de l'empresa. Les decisions editorials i 

empresarials d’infoLibre tenen la garantia que responen als criteris decidits per la 

majoria formada per periodistes i lectors accionistes, sense interferències de tercers. 

 

Dels treballadors en plantilla, 16 tenen un contracte indefinit i 2 un contracte de 

redactor en pràctiques (perceben un 85% del sou mínim d'un periodista de plantilla).  

A la redacció treballen, cinc becaris dividits en tres torns: dos de matí, dos a la tarda i 

un el cap de setmana. Tots ells cobren 300 euros mensuals i estan assegurats a la 

Seguretat Social. Aquestes dades definirien les relacions internes del mitjà digital.   

 

Relacions externes 

infoLibre estableix relacions externes amb el seu impulsor d’origen francès, 
Mediapart.  
  

Competències essencials 

InfoLibre és l'únic diari digital espanyol on les principals informacions i investigacions 

són només accessibles per a les sòcies i socis que donen valor al periodisme, i que 

poden compartir cada mes amb qui desitgin fins a trenta històries exclusives del seu 

periòdic. Es publiquen en obert tots els articles d'opinió, les entrevistes i aquells 

continguts que formen part de l'agenda del conjunt dels mitjans, així com seccions de 

caràcter cultural i participatiu com la revista de llibres ‘Els Diables Blaus’, la capçalera 

especialitzada en cinema ‘Inserts’ o blocs temàtics com ‘Al Revés i al Dret’, 

‘Insostenible’ (sobre sostenibilitat), ‘Fòrum Milícia’ i ‘Democràcia’. Així doncs, les 

competències essencials d’infoLibre és la creació de contingut exclusiu pels seus socis 

i sobretot d’investigació. 

  

Xarxa de socis 

InfoLibre està compost per una àmplia xarxa de socis i sòcies. El nombre de socis el 
febrer del 2019 ascendeix a 9.302. Són 407 socis menys que en el mateix mes de 2018, 
fet que suposa un descens del 4,1%. D'aquest total de 9.302 socis, 7.409 tenen una 
subscripció anual, 1.614 1 mensual i 279 s'havien acollit al febrer a l’oferta de fer-se 
soci durant 15 dies per 1 euro. És a dir, el 79,6% dels socis són anuals, opció que creix 
més de dos punts sobre l'any anterior (77,3%). Es tracta del percentatge més alt en els 
sis anys de vida d’infoLibre (el 2014 se situava en el 57%). (Maraña, 2018) 
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Els subscriptors del diari tenen accés a una selecció dels millors articles publicats per 

Mediapart, que solen ser informacions en exclusiva, així com l'accés al Tuitómetro, 

una secció que recull els millors debats del dia a la xarxa social. En definitiva, els 

avantatges de ser soci en aquest diari suposa principalment l'accés a continguts de 

qualitat, rebre la portada amb les informacions que seran notícia l’endemà a través del 

correu electrònic, formar part dels continguts del diari a través del xat (tots els 

divendres s'ofereix als seus lectors la possibilitat de fer preguntes al director) i estar 

informat en tot moment sobre els comptes del mitjà digital.  

 

Estructura organitzativa/plantilla 

L'equip que forma InfoLibre està compost per un grup de periodistes encapçalats per 
l'exdirector de Público Jesús Maraña. Aquest grup de professionals va arribar a un 
acord amb el digital francès Mediapart, l'accionariat també es troba en mans de 
periodistes, i amb el president de l'editorial Edhasa, Daniel Fernández, per crear 
Edicions Premsa Lliure S.L., empresa editora del diari. L’equip d’infoLibre està format 
per:  

Director editorial: Jesús Maraña 

Director: Manuel Rico 

Subdirector: Juan Carlos Ortiz de Elguea 

Cap de redacció: Fernando Varela 

Corresponsal política: Yolanda González 

Cap d’investigació: Alicia Gutiérrez 

Redactors: Begoña P.Ramírez, Elena Herrera, Clara Morales, Daniel Ríos, Ibon Uría, 
Álvaro Sánchez Castrillo, Sabela Rodríguez Álvarez 

Club infoLibre: Mariola Moreno 

Andalusia: Ángel Munárriz 

Xarxes socials: Alba Precedo 

Editor tintaLibre: Miguel Á. Villena 

Redactora tintaLibre: Saila Marcos 

Conceller delegat: Juan Pescador 

Subscripcions: Sara Pinillos 

Desenvolupament de negoci: José VicenteGonzález 

InfoLibre disposa d’un estructura empresarial peculiar, ja que té quatre nuclis 
d’accionistes: els periodistas fundadors, el diari digital francès Mediapart, el president 
de la editorial Edhasa i els lectors. Per canalitzar la inversión dels lectors s’ha creat la 
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Societat d’Amics d’infoLibre SL. Aquesta iniciativa veu la llum amb el propòsit de 
reunir, mitjançant la venda de participacions que oscil·len des dels 400 fins als 12.000 
euros, una quantitat total de 150.000 euros, que representaran un percentatge 
aproximat del 10% del capital social d'Edicions Premsa Lliure. Pilar del Río, Pedro 
Almodóvar, Joaquín Sabina o Miguel Ríos són algunes de les personalitats que van 
impulsar la creació d’aquesta Societat.  

Segons LinkedIn, hi han 35 persones registrades que treballen a infoLibre, però no 
tots tenen un compte propi a LinkedIn.  

Vies d’ingressos 

InfoLibre basa el seu model de negoci en un finançament mixt. Aquest finançament es 
sustenta principalment en els ingressos publicitaris i de les subscripcions. Com 
aquests no solen ser suficients per mantenir els ideals d'independència i honestedat 
que proclamen, necessiten una altra via d'ingressos que obtenen a partir de les 
aportacions que realitzen els seus socis.  
 
L’any 2018, els ingressos nets de les dues capçaleres, infoLibre i tintaLibre, van 
ascendir en total a 1.037.581 euros, la qual cosa suposa un descens del 9,3% respecte 
a l'any anterior. 
 
La distribució dels ingressos nets va ser la següent: 503.436 euros per subscripcions, 
459.614 euros per publicitat i 42.623 euros de la venda en quiosc de tintaLibre. En 
altres paraules, els ingressos de socis i compradors del mensual ja suposen el 52,6% 
del total d'ingressos nets, mentre que la publicitat només el 44,3% dels ingressos 
totals. 
Els ingressos bruts per subscripcions van ascendir a 592.397 euros. D'aquesta 
quantitat cal descomptar el 21% d'IVA en el cas dels abonaments a infoLibre i el 4% 
del preu corresponent a tintaLibre.  
 
infoLibre permet escollir entre aquestes subscripcions: 
1 euro durant els primers 15 dies (es pot accedir a tot el contingut exclusiu) 
6 euros al mes o 55 l’any (Cada nit es rep la portada d’infoLibre i es pot accedir a tots 
els continguts exclusius) 
8 euros al mes o 75 a l’any (Cada mes es rebrà un exemplar de la revista tintaLibre, a 
més de la subscripció al portal web) 
60 euros l’any (Promoció especial per a persones jubilades, a l’atur o menors de 26 
anys amb tots els avantatges de les subscripcions anteriors) 
 

Política de transparència 

infoLibre té un fort compromís amb la transparència, tal com indiquen els seus 

principis bàsics. Per aquest motiu, inclou la publicació en el web dels comptes anuals 

d’Ediciones Prensa Libre S.L, l’empresa editora del diari.  
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 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

Quasi un 50% dels ingressos provenen de la 

publicitat   

Sí  

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, actes 

culturals, premis i gales, actes sobre educació i 

jornades de formació, actes sobre el sector 

viatges. 

 

No  

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

Cada setmana envien, als seus socis, una 

newsletter de les notícies més rellevants de la 

setmana.  

Sí 

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries... 

infoLibre ofereix la oportunitat de regalar 

periodisme fent soci o sòcia a la persona 

afortunada.  

Sí   

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants. 

infoLibre ofereix tot un conjunt d’avantatges i de 

descomptes i ofertes pel fet de ser soci o sòcia 

del diari. 

Sí 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

No 

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

No  

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies locals 

(sortides, gastronomia...). 

infoLibre disposa d’una revista pròpia que 

publica cada mes, d’aquesta via extreuen un tan 

per cent dels ingressos totals.  

Sí  

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament. 

No  

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google. 

Sí   
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No tot el contingut d’infoLibre és lliure, sinó que 

determinats articles requereixen ser soci o sòcia 

del diari digital. 

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic. 

No  

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions. 

Es poden realitzar qualsevol tipus de donació i 

de qualsevol quantitat. En aquest cas, passaries a 

ser accionista del diari digital 

Sí 

13 Altres No especifica quin tipus d’ingressos són Sí  

 

4.4.2.  Models que sorgeixen a partir de l’activisme social i 

militant  

4.4.2.1. El salto 

El Salto va sorgir l’any 2016 per iniciativa del diari Diagonal, però no es va fundar 

fins l’any 2017. El Salto és un mitjà de comunicació descentralitzat que compta 

amb edicions pròpies en diverses comunitats autònomes. De manera que el seu 

abast és nacional i, a la vegada, autonòmic.  El valor d’aquest mitjà resideix en la 

seva forma de fer periodisme. Es tracta d’un mitjà col·lectiu que s’organitza de 

forma horitzontal i democràtica que, sobretot, respon a una reivindicació social. 

Tracta exigències feministes, socialistes, localistes i d’ètica periodística, 

normalment oblidades pels mitjans més convencionals. Destaca pel seu disseny 

tant en format web com, sobretot, pel seu format en paper, amb una estètica  

reivindicativa.  

Pràcticament tota la informació s’ha extret del portal web del mitjà digital (El Salto, 

2019).  
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El Salto (www.elsaltodiario.es) 

Variables i Resultats 

El lema 

No té un eslògan o lema  

 

Valors / Tipus de periodisme 

Es presenta com un mitjà democràtic en el qual qualsevol persona pot participar i 

assistir a les assemblees. El seu gran segell és la independència econòmica que els 

permet fer un periodisme realment lliure. Les empreses que violen els drets humans, 

social , ambientals o laborals no es poden anunciar. Tampoc es permeten continguts 

patrocinats ni publicitat invasiva. Així doncs, destacaria tres valors o pilars: 

finançament ètic, democràcia interna i qualitat periodística.   

 

Seccions 

El Salto divideix les seves seccions en tres estrats: en primer lloc, distingeix entre les 

vuit edicions territorials que es combinen entre sí: ‘Edició General’, ‘Andalucía’, 

‘Extremadura’, ‘Galiza’, ‘Hordago’ (Navarra), ‘La Rioja’, ‘Madrid’ i ‘País Valencià’. En un 

segon pla, distingeix entre les següents seccions: ‘Actualitat’, ‘El Salmón 

Contracorriente’ (informació d’economia), ‘Global’, ‘Opinión’ i ‘Radical Magazine’ 

(sobre cultura, pensament i acció). Finalment, la barra principal està composta per: 

‘Seccions; ‘Blogs; ‘Media’ amb les subseccions ‘Vídeo’ i ‘Radio’; ‘El Salto’ amb les 

subseccions ‘Què és el Salto’, ‘Per què fer-se soci/a’, ‘Troba el teu exemplar’, ‘Anunciat’ 

i ‘Socis col·lectius; ‘Zona socis’ amb les subseccions ‘Inici’, ‘Últim número’, 

‘Hemeroteca’, ‘Llibres’, ‘Videos recomanats’, ‘Arxiu digital’, ‘Botiga’, ‘Forum’ i 

‘Documentació. 

 

Volum de producció o contingut 

El Salto és un mitjà relativament petit, per tant, el volum de contingut no serà 

excessivament elevat. Al portal web fan una mitja de 5 publicacions al dia, comptant 

totes les seccions i la majoria són d’actualitat. Pel que fa a les xarxes socials, estan 

presents principalment a Twitter, Instagram i Facebook (i a Telegram i Menéame). A 

la primera fan una mitja de 20 publicacions al dia, al Facebook una i a Instagram entre 

2 i 3 posts. Així doncs, el gran volum de contingut es troba al portal web i en fan 

difusió, sobretot, a través de Twitter.  

 

Client objectiu 

El lector objectiu de El Salto és d’ideologia d’esquerres i militant o activista social. És 

un públic que busca informació ‘alternativa’, és a dir, aquella que no sol estar a les 

agendes del dia dels diaris més habituals i tradicionals.  

 

Canal de distribució i promoció 

El principal canal de distribució de El Salto és el seu portal web 

http://www.elsaltodiario.es/
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(www.elsaltodiario.es) i els quioscos i llibreries que venen la versió mensual en 

paper. Per altra banda, i com ja s’ha comentat anteriorment, el Salto està present en 

cinc xarxes socials, el principal canal de promoció del mitjà: Twitter (136.000 

seguidors), Instagram (10.200 seguidors), Facebook (només la versió territorial 

d’Andalusia amb 3368 seguidors), Telegram i Menéame. Però també en les 

presentacions de llibre i les festes que organitza i a través Radio Salto i Salto Tv.  

 

Relacions internes 

La propietat del Salto és col·lectiva. Les grans decisions es prenen de forma 
assembleària, han de ser consultades amb totes les sòcies subscriptores a través d'un 
referèndum vinculant. L’equip està format per 20 persones amb el mateix sou: 1.114 € 
bruts per jornada completa, des del meu punt de vista, molt ajustats.  
 

Relacions externes 

Col·labora amb empreses externes a través de la publicitat ètica i sostenible. A més, 
participa en projectes de diferents temàtiques i suports. Alguns d’aquests són mitjans 
formats per desenes de persones, altres són personals. En són un exemple: ‘Mapas’, ‘El 
Salto de carro’, ‘Revista Soberanía Alimentaria’, ‘Colectivo Burbuja’, ‘Alkimia’, ‘Canela 
en surco’, etc. 
A la secció de ‘Botiga’ venen articles i llibre d’altres editorials.  
 

Competències essencials 

Les competències essencials de El Salto radiquen en els temes de reivindicació social i 

aquells que no solen estar a l’ordre del dia dels principals mitjans de comunicació. 

També destaca en articles de crítica social i reportatges d’investigació sobre una 

temàtica social. Forma part de les principals xarxes activistes d’Espanya.  

 

Xarxa de socis 

El Salto compta amb 7.000 socis i sòcies. Un mitjà diferent també s'organitza de 
manera diferent. El Salto és un projecte col·laboratiu en el qual participen més de 20 
mitjans de comunicació de l'Estat. És també un mitjà horitzontal, de propietat 
col·lectiva, en el qual els socis i sòcies -també les organitzacions i col·lectius socials- 
tenen l'oportunitat de participar en les decisions estratègiques. Funciona a través de 
socis col·lectius, l'aportació mínima aquests és de 300 euros.  
 

Estructura organitzativa/plantilla 

No hi ha caps ni directors. Les 20 persones ocupades cobren el mateix salari. Tots els 
càrrecs són elegibles i revocables. Així doncs, no hi ha una estructura organitzativa 
vertial, com havíem vist fins ara, sinó que es tractaria d’una estructura horitzontal.  

Vies d’ingressos 

El Salto és un mitjà amb criteris ètics de finançament, descentralitzat, amb forma de 

cooperativa, propietat de les persones subscrites, de la plantilla i de les sòcies 

col·laboradores. Els 70% dels ingressos que reben  provenen dels socis/subscriptors. 

Tot i això, també reben ingressos de ‘publicitat ètica’, actes, edició de llibres, venda 

http://www.elsaltodiario.es/
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d’exemplars i marxandatge.  

 
L’any 2018, el Salto va tenir uns ingressos de 492.985 euros i unes despeses de 

453.354 euros. El 64,6% dels ingressos totals corresponen a les subscripcions. Les 

vendes i el marxandatge un 9%, la publicitat un 7,9%, igual que els bonus de 

recolzament (venda de marxandatge sota el nom de ‘bono apoyo’, aquesta venta 

permet escollir el destí dels diners, és a dir, de suport a la ràdio, al repartiment 

ecològic, al diari digital...), el 5,1% Edita (serveis de disseny editorial, gràfic, web, 

fotografia...) i el 2,4% promocions (llibres i festes).  

Segons les vies d’ingrés, el model de negoci de El Salto és el Freemium, que combina el 

consum en obert amb l’accés a informacions dotades d’un alt valor afegit. 

 

El Salto ofereix múltiples modalitats de subscripció: 
Soci / a digital: 3 € / mes 
Inclou accés a la versió digital de la publicació amb la qual pots accedir en línia a tots 

els continguts de la web i el paper, a tota l'hemeroteca del Salt i Diagonal, a vídeos i 

llibres per descarregar en línia, i a tota una àmplia gamma d'ofertes, sortejos i 

descomptes especials per a socis / es. També dóna dret a participar en les decisions 

clau del projecte. 

Els socis i sòcies de El Salto poden accedir amb una clau pròpia a un espai 

especialment reservat per a ells, on es poden visualitzar i descarregar-se totes les 

edicions del mensual en PDF, amb accés a tota l'hemeroteca de El Salto i Diagonal.  

 
Soci / a paper: 6 € / mes 
Inclou 12 revistes a l'any en paper d'anàlisi, investigació, reportatges en profunditat i 

humor. A més, inclou tots els avantatges del soci / a digital. 

 

Soci / a incondicional: 10 € / mes 
Inclou tots els avantatges dels socis/es en digital i paper i es presenta com una tarifa 

per als qui volen donar un suport especial al projecte periodístic.  

 

Política de transparència 

La política de transparència de El Salto l’encarna la publicació detallada dels comptes 

de l’exercici anterior. (El Salto diario, 2018) A part de les assemblees comunes entre 

els socis/es i els socis col·lectius. 
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 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

Dels comptes de l’exercici anterior, només 

representa un 8% dels ingressos totals, i no és 

qualsevol publicitat, sinó que només és publicitat 

ètica, com altres mitjans alternatius (la Directa o 

Pikara), alimentació sostenible, esdeveniments 

d’economia social i solidària, etc. 

Sí  

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, actes 

culturals, premis i gales, actes sobre educació i 

jornades de formació, actes sobre el sector 

viatges. 

Presentacions de llibres i festes  

 

Sí   

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

Cada setmana envien, als seus socis, una 

newsletter de les notícies més rellevants de la 

setmana.  

Sí 

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries... 

El Salto disposa d’una tenda online on es pot 

comprar: la resta El Salto, Lllibres, DVDS, 

subscripcions, armilles, etc.  

Sí   

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants. 

El ‘bono apoyo’ es podria considerar com un 

programa de fidelització per als subscriptors 

Sí 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

Una part molt ínfima dels ingressos prové de 

serveis de disseny web, comunicació, fotografia, 

etc. 

Sí  

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

No  

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies 

locals (sortides, gastronomia...). 

Sí  
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El primer cap de setmana de cada mes, la 

publicació del Salto arriba a les bústies de prop 

de 7.000 socis / es, i milers de quioscos i 

llibreries. El Salto arriba a 5.300 quioscos i 200 

llibreries de tot l'Estat. En una aposta per 

l'economia social i el transport ecològic, el 40% 

dels enviaments a socis i sòcies es realitza a 

través de cooperatives. 

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament. 

La versió digital de El Salto disposa d’una secció 

exclusiva per als socis i sòcies del diari. Aquesta 

permet consultar l’hemeroteca, veure vídeos 

recomanats, participar a un fòrum, consultar 

l’arxiu de Diagonal, etc. 

Sí   

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google. 

Tot i que el contingut de El Salto és 

completament lliure, el soci manté certs 

privilegis.  

Sí   

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic. 

No  

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions. 

Sí, el ‘bono apoyo’ és un tipus de donació 

Sí 

13 Altres - No   

 

4.4.2.2. La directa  

El Setmanari de Comunicació Directa, també anomenat senzillament La Directa, és 

un mitjà informador en llengua catalana en format paper i digital. Tot i que 

originalment es tractava d'un setmanari, des del setembre de 2015 s'edita 

quinzenalment. La redacció es troba al barri barceloní de Sants, al carrer Riego, 

juntament amb la llibreria cooperativa La Ciutat Invisible. Disposa de quatre 

versions territorials: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya Nord, 

en resum, gairebé tots els territoris de parla catalana.   
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És membre de la cooperativa de serveis financers Coop57 així com de la Xarxa 

d'Economia Solidària (XES). La Directa tracta temes d'actualitat, d’investigació, 

debat, i anàlisi i té una clara tendència d'esquerres i de vocació independentista. 

No està lligat a cap grup econòmic, sobreviu quasi únicament de les subscripcions, i 

la seva línia editorial acostuma a ser crítica amb els poders polítics i econòmics. 

Tendeix a visualitzar les pràctiques dels moviments socials i aquells projectes 

polítics que plantegen un model alternatiu a l'actual. Compta amb una xarxa de 

corresponsals i col·laboradors als Països Catalans, així com als llocs importants de 

la resta del món. 

Quasi tota la informació s’ha extret del mateix portal web del mitjà digital. (la 

Directa, 2019) 

La Directa (www.ladirecta.cat) 

Variables i Resultats 

El lema 

Periodisme cooperatiu per la transformació social   

 

Valors / Tipus de periodisme 

‘Entenem la comunicació com a EINA DE TRANSFORMACIÓ social i no com a simple 
mercaderia o negoci. Apostem per les llicències lliures i per un llenguatge no sexista i 
no androcèntric, així com per incloure de forma transversal la perspectiva de gènere. 
Practiquem l’AUTOGESTIÓ per construir un projecte que creix des de la base. Les 
subscriptores són l’espina dorsal del projecte. Ni la publicitat, ni les subvencions són 
les principals fonts d’ingressos. Advoquem per la cooperació amb altres col·lectius i 
entitats amb qui compartim valors per augmentar la incidència social del projecte 
Creiem en sistemes de presa de decisió col·lectius i en l’assemblea com a mecanisme 

de radicalitat democràtica.’ (la Directa, 2019) 

 

Per tant, la Directa compleix els principis de periodisme alternatiu i transformador, 

procedent d’una certa militància i activisme social.  

 

Seccions 

 La Directa es resumeix en sis seccions: ‘Actualitat’, ‘Reportatge’, ‘Investigació’, 

‘Entrevista’, ‘Opinió’ i ‘Galeries’, que la formen quatre subseccions: ‘Fotografia’, ‘Vídeo’, 

‘Docs Directa’ i ‘Interactius’, una secció reservada al periodisme de dades que explora 

http://www.ladirecta.cat/
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la interacció i els múltiples formats per aprofundir en el procés d’informar en la 

transformació social. 

 

Volum de producció o contingut 

La Directa és un diari que tracta temes d’actualitat, però dóna prioritat abans a la 

investigació i a l’anàlisi que a la immediatesa. Per això, el volum de producció de 

contingut no és tan elevat com els diaris purament d’actualitat, sinó que al dedicar un 

treball més profund d’anàlisi a un tema, fa que al dia, només es publiquin entre dos o 

tres notícies.  

  

Client objectiu 

El lector objectiu de la Directa és principalment de parla catalana i d’ideologia 

d’esquerres, nacionalista català i que defensa el catalanisme. Sol estar vinculat amb 

alguna militància o en algun moviment activista social. És un públic que busca 

informació ‘alternativa’, és a dir, aquella que no sol estar a les agendes del dia dels 

diaris convencionals.   

 

Canal de distribució i promoció 

El principal canal de distribució de la informació de la Directa és a través del seu 

portal web (www.ladirecta.cat) . En una segona instància, també distribueixen els 

reportatges, notícies i articles a través de la versió en paper de la Directa cada 15 dies. 

Aquesta, es pot trobar en diferents punts de venda: quioscos, restaurants, llibreries, 

associacions... 

El principal canal de promoció són les xarxes socials. La Directa està present en quatre 

xarxes: Instagram (4.269 seguidors), Facebook (63.044 seguidors), Twitter (98.600 

seguidors) i Youtube (6.021 subscriptors). Així doncs, Twitter és la més popular i la 

més activa de totes, amb més de 70.000 tweets, i el que genera més feedback entre els 

lectors. Per altra banda, el canal de Youtube es troba relativament inactiu, ja que 

l’última publicació d’un vídeo va ser fa un any.  

 

Relacions internes 

Les relacions internes de la Directa es veuen molt ben reflectides en els consells i 

assemblees periòdiques que se celebren, entre sòcies i treballadores del mitjà: 

 

Assemblea general: és l’òrgan sobirà d’expressió de la voluntat social. El tret 
diferencial de la cooperativa vers altres formes jurídiques es troba en el fet que les 
decisions a l’Assemblea General es prenen segons el principi general d’una persona un 
vot, sense tenir en compte la participació en el capital. 
 
Consell rector: és l’òrgan d’administració de la cooperativa i té atribuïda la 
representació i el govern de la societat. Està compost per un mínim de 5 i un màxim de 
19 persones, amb representació de totes les tipologies de sòcies. 
 
Consell social: vetlla perquè les entitats i persones que vulguin incorporar-se com a 

http://www.ladirecta.cat/
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sòcies estiguin alineats amb els criteris ètics i socials de la cooperativa. Les persones 
que l’integren no poden formar part de l’estructura laboral de la Directa. 
 
Consell periodístic: vetlla perquè els continguts que difon la Directa estiguin d’acord 
amb els criteris periodístics (no discriminació, promoció d’alternatives, defensa dels 
drets humans, llenguatge no sexista…). Està format principalment per les sòcies 
col·laboradores i treballadores, amb la representació de les consumidores. 
 
A banda, la cooperativa es podrà dotar de les comissions que consideri oportunes per 

al bon funcionament del projecte. 

 

Comissions de funcionament:  
Comissió de comunicació: Té l’encàrrec de vetllar per l’estratègia comunicativa de la 
Directa, desenvolupant, en la temporalitat establerta pels eixos de treball, les 
campanyes generals i la difusió del projecte amb xerrades i presentacions arreu dels 
Països Catalans. Estableix el vincle amb entitats de l’economia social i solidària, a 
banda de participar en altres espais de la xarxa local, com en la intercooperació al 
barri de Sants. 
 
Comissió de cures: S’ocupa d’abordar la dimensió emocional del projecte, que inclou el 
tractament de problemàtiques relacionades amb la resolució de conflictes tant a nivell 
col·lectiu com individual. Aplica els coneixements de dinamització d’assemblees, 
facilitació de grups i comunicació no-violenta als diferents espais participatius.  
 
Espais de treball:  
Consell de redacció: És un espai col·lectiu de periodicitat setmanal (cada dijous), on es 
proposen i es debaten la majoria de temes, que es publicaran tant al web com al paper. 
Es projecten els llançaments de reportatges i articles, amb la presència de les 
persones coordinadores del web i de les diferents seccions del paper, així com 
col·laboradores. També s’acorda la cobertura fotogràfica, audiovisual i d’il·lustració. A 
més, es realitzen les valoracions de la publicació quinzenal. 
 
Grup d’investigació: La investigació és un pilar fonamental per a la Directa, per 
aquesta raó, un grup de persones es reuneix setmanalment per fer seguiment de certs 
temes, compartir dubtes i coneixements per tirar-los endavant. Sovint, són temes que 
requereixen el treball en equip. 
 
Trobades de col·laboradores: Espai de participació amb periodicitat bianual. Té com a 

finalitat la millora del funcionament, a través de la xarxa de col·laboradores, arreu del 

territori. Per una banda, reforçant la cohesió entre els diversos nuclis de treball i 

xarxes de col·laboradores i, per l’altra, millorar les dinàmiques de producció de 

continguts i la resolució de necessitats del nucli. 

 

Relacions externes 

No s’aprecien serveis externs.  
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Competències essencials 

El periodisme d’investigació per tractar temes silenciats pels grans mitjans de 
comunicació és la principal competència de la Directa. Davant la informació de 
l’espectacle i allunyada de les persones, la Directa ofereix informacions de qualitat, 
més reposades i arrelades al territori i els moviments socials dels Països Catalans 
Solen difondre continguts que serveixin per denunciar les injustícies i les vulneracions 
dels drets humans en totes les seves vessants 
Potencien la visibilitat dels col·lectius i les organitzacions que treballen per la 

transformació social, especialment les que tenen dificultats per fer sentir la seva veu, 

com els col·lectius LGTBIQ+.  

Són unes competències més de caràcter territorial o regional. La política, el medi 

ambient i la problemàtica social ocupen un lloc primordial en la seva agenda.   

 

Xarxa de socis 

Actualment La Directa, SCCL compta amb més de 200 sòcies de consum, entre 

persones físiques i jurídiques que reben la publicació periòdicament i participen dels 

òrgans de presa de decisió; 40 sòcies col·laboradores, que elaboren continguts i 

aporten l’expertesa en diferents àmbits, i 9 sòcies de treball encarregades de tirar 

endavant les tasques estructurals i les decisions preses segons el mandat de 

l’Assemblea i dels consells Rector, Social i Periodístic. 

 

 
Font: La Directa (2019). Acta. Assamblea general la Directa, SCCL. [En línia] 

https://cooperativa.directa.cat/wp-content/uploads/2019/01/Acta-assemblea-

Directa-9-de-juny-2018.pdf [05/2019]  

 

Estructura organitzativa/plantilla 

La Directa no té una estructura organitzativa jeràrquica, no disposen ni de caps ni 
directores. Creuen en la decisió col·lectiva i el debat com a mecanismes de decisió. La 
participació militant en els espais de decisió i debat és a la base del projecte des dels 
seus inicis. 
 
S’organitzen de forma horitzontal: cada secció del paper i del web (coordinació web, a 

fons, miralls, contrast, impressions, cruïlla, roda el món, expressions i indirecta) i cada 

àrea de treball (disseny, fotografia, audiovisuals) té una o més d’una persona que 

https://cooperativa.directa.cat/wp-content/uploads/2019/01/Acta-assemblea-Directa-9-de-juny-2018.pdf
https://cooperativa.directa.cat/wp-content/uploads/2019/01/Acta-assemblea-Directa-9-de-juny-2018.pdf
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coordinen les col·laboradores d’aquella secció o àrea i que tenen el compromís de 

dinamitzar allò que es decideix en l’assemblea de redacció i que té a veure amb 

aquella àrea/secció. 

 

Actualment, hi ha 9 sòcies treballadores, no se sap en certesa si aquest és el nombre 

de treballadors i treballadores de la Directa.  

 

Vies d’ingressos 

Els ingressos de la Directe provenen d’aquestes fonts. L’any 2017 va tenir uns 

ingressos de 223.443 € gràcies a:  

- Subscripcions (73%) 
- Suplements i edicions especials (11%) 
- Publicitat (8%) 
- Vendes (5%) 
- Altres: ingressos de tallers, marxandatge i festa d’aniversari (3%) 

Segons les vies d’ingressos, el model de negoci de La Directa és el Freemium, que 
combina el consum en obert a les notícies amb el cobrament per l’accés a 
informacions dotades d’alt valor afegit. 
 
La Directa disposa d’un programa amb diferents tipus de subscripcions:  

- Solidària (140 Es rep la Directa quinzenalment a l’adreça indicada i també  es 
tindrà accés als continguts digitals del paper. Aquesta tarifa és de caràcter 
solidari.  

- Paper web (80 €): Es rep la Directa quinzenalment a l’adreça indicada i també 
es tindrà accés als continguts digitals del paper.  

- Web (50 €): Es té accés als continguts digitals del paper.  
 

Política de transparència 

La política de transparència de la Directa és molt clara. Cada any publiquen un resum 

de les despeses, els ingressos, la distribució d’aquests i la projecció del pròxim any. Els 

comptes anuals de la Directa es presenten i s’aproven a l’Assemblea General de la 

cooperativa. Creuen que l’origen del finançament del mitjà ha de ser una informació 

pública i disponible per a tothom.  

 

 

 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

No és un percentatge significatiu i només 

compren publicitat ètica i sostenible.  

Sí  

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, actes 

culturals, premis i gales, actes sobre educació i 

Sí   
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jornades de formació, actes sobre el sector 

viatges. 

Organitzen festes i actes populars.  

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

Cada setmana envien, als seus socis, una 

newsletter de les notícies més rellevants de la 

setmana.  

Sí 

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries... 

Disposen d’una botiga en línia amb articles com 

samarretes, números anteriors, bosses, llibres, 

etc.  

Sí   

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants. 

La Directa disposa d’un programa amb diferents 
tipus de subscripcions. A més, si ho desitges, 
també pots regalar una subscripció d’un any a la 
Directa.  

Sí 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

No 

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

No  

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies 

locals (sortides, gastronomia...). 

La Directa a part de la versió digital, també treu 

cada dues setmanes una versió en paper.  

Sí  

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament. 

Si estàs subscrit a la Directa tens dret a veure el 

contingut exclusiu per als subscriptors.  

Sí    

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google. 

Sí   

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de 

contingut antic. 

Una part del percentatge total d’ingressos és per 

la venta d’edicions especials i/o suplements  

No  

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions. No  
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13 Altres  No  

 

4.4.3. Models completament diferents  

4.4.3.1. Fundación CÍVIO 

Segons Peiró i Guallar així es defineix el periodisme de dades: “Especialitat o 

pràctica del periodisme que utilitza dades (i no altres fonts d’informació) com a 

matèria prima i fonamental per crear productes informatius diversos, com: articles 

amb dades, infografies o visualitzacions interactives amb dades, i conjunts de 

dades en obert”. (Guallar, 2015: 153-160) Qui encarna aquest tipus de periodisme 

és la Fundación CIVIO amb les seccions ‘Tu derecho a saber’, ’El indultómetro’, 

‘Dónde van mis impuestos’ o ‘España en llamas’. 

Fundación CIVIO és un dels casos analitzats més particulars. Va néixer l’any 2012 i 

és una organització sense ànim de lucre l'objectiu principal de la qual és promoure 

la transparència i el lliure accés a la informació pública de governs i empreses. El 

concepte d'informació pública es refereix a l'elaborada per l'Administració i la que 

aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de 

les seves funcions, inclosa la que li subministren els ciutadans i empreses. Espanya 

és un dels països amb més barreres en l'accés a la informació pública si ens 

comparem amb altres nacions de la Unió Europea, com Anglaterra, o els Estats 

Units. Tota la informació s’ha extret del portal web del mitjà digital. (Fundación 

CIVIO, 2019) 
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Fundación CÍVIO (www.civio.es) 

Variables i Resultats 

El lema 

Datos que cuentan contra la opacidad 

 

Valors / Tipus de periodisme 

El mateix mitjà diu sobre els seus principis i valors: 
‘Civio es regirà per l'ordenament jurídic vigent en matèria de fundacions, pels seus 
estatuts i per les disposicions que decideixi el seu patronat i el seu equip. 
Civio serà independent. No tindrà filiació política ni dependència organitzativa, 
financera o una altra amb cap organització política, ens públic ni empresa privada. La 
nostra tasca només s'emmarcarà en la missió i els valors de Civio. 
Civio serà transparent i oberta. Tot el coneixement que adquirim i generem estarà al 

servei de la societat, ja siguin articles, metodologies, eines, recomanacions o dades.’ 

 

Per tant, els seus principals valors són la independència, tan financera com política, i 

la transparència.  

 

Seccions 

 El portal web de Fundación CÍVIO es divideix en tres apartats principals: ‘Projectes’, 

‘Àrees’ i ‘CÍVIO’. El mitjà compta amb set projectes: ‘El BOE nuestro de cada día’ 

(notícies i investigacions basades en la lectura diària del Butlletí Oficial de l’Estat), 

‘Medicamentalia’ (investigació periodística sobre l’esquerda global en l’accés a la 

salut), ‘El indultómetro’ (investigacions sobre els indults concedits a Espanya des del 

1996) , ‘Quién cobra la obra’ (un mapa de la contractació de l’obra pública a Espanya), 

‘España en llamas’ (investigació sobre els incendis forestal a Espanya), ‘Quién manda’ 

(mapa del poder públic i privat a Espanya i els seus vincles) i ‘Tu derecho a saber’ 

(notícies basades en el dret a la informació). Per altra banda, el mitjà es divideix en set 

subseccions: ‘Poder’ (investigacions i articles sobre conflictes d’interès, portes 

giratòries, nomenaments, lobby i alts càrrecs), ‘Justícia’ (investigacions i articles que 

tracten els indults, la independència –o no- de la justícia, l’accés a ella i les decisions 

judicials més rellevants), ‘Contractació’ (investigacions dels contractes públics a fons: 

irregularitats, corrupció i detalls sobre el seu funcionament), ‘Lo públic’ 

(investigacions i articles sobre el funcionament de les administracions públiques, les 

despeses (pressupostos i subvencions) i sobre polítiques públiques i com afecten als 

ciutadans), ‘Sanitat’ (investigacions i articles sobre el mercat farmacèutic, l’accés als 

medicaments i les polítiques públiques de la salut), ‘Transparència’ (investigacions i 

articles sobre la transparència i rendició de comptes –o l’absència d’ella- i el dret a 

l’accés a la informació) i ‘Medi Ambient’ (investigacions i articles sobre energia, 

incendis forestals i ecologia, centrats en com es tracta el medi ambient des de la 

vessant pública). Finalment, l’últim apartat és informació pròpia de la Fundación 

CÍVIO.   

 

http://www.civio.es/
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Volum de producció o contingut 

A diferència dels altres mitjans analitzats, Fundación CÍVIO no és un mitjà de notícies 

diàries, sinó que treballa principalment temes d’investigació que requereixen un 

treball molt més extens i acurat. Per aquest motiu, pot ser que al dia faci una nova 

publicació o cap. No obstant, pel fet d’estar especialitzat en periodisme de dades, el 

mitjà compta amb un immens volum de dades ordenades i classificades.  

 

Client objectiu 

El lector objectiu de Fundación CÍVIO són sobretot acadèmics o investigadors i 
estudiants universitaris, ja que disposa d’un programari de dades molt útil i específic. 
No obstant, també és una molt bona font d’informació per altres mitjans.  
A l’apartat ‘re-publica’ explica que molts dels seus continguts estan sota llicència 
Creative Commons. Per a això, permeten copiar i enganxar les seves publicacions en 
qualsevol mitjà sempre que respectin les condicions de la llicència. Tots els articles 
són re-publicables. Alguns mitjans que comparteixen i respecten les informacions de 
Civio són La Marea, El Confidencial, El Mundo o eldiario.es. 
 

Canal de distribució i promoció 

Els canals de distribució (i promoció) de Fundación CÍVIO són el portal web 

(www.civio.es) i les xarxes socials. El mitjà està present a Facebook (9.403 seguidors) 

i Twitter (21.400 seguidors), la xarxa amb més moviment i presència. També es 

promocionen a través dels cursos i assessories que imparteixen.  

 

Relacions internes 

El 82% dels ingressos s’han destinat als sous de l’equip intern de Fundación CIVIO.  
Han mantingut les escales salarials de la plantilla en un rang que va oscil·lar entre els 
21.000 euros, en l'escalafó inferior, fins als 28.000 euros en el superior, als quals es va 
afegir una remuneració variable total de 15.000 euros entre tot l'equip per resultats 
obtinguts al final de l'any. A més, van tenir una estudiant en pràctiques que va cobrar 
700 euros al mes. La remuneració del director executiu també es va mantenir igual 
que el 2016, en 39.500 euros.  
Detallen totes i cadascuna de les reunions que tenen amb representants públics per 
influir en una norma o en una política pública.  
Civio és una organització apartidista que col·labora amb totes les formacions 

polítiques amb representació institucional. Quan intenten influir en una norma o en 

una política pública, per norma general, no reuneixen únicament amb un partit. 

Sempre que sigui possible, Civio trasllada les seves propostes a totes les forces amb 

capacitats executives i legislatives. 

 

Relacions externes 

La principal via de finançament de la Fundación CIVIO són els serveis prestats a 
tercers. Entre ells es troba l’assessorament de transparència a empreses, institucions 
públiques i partits polítics. A més ha establert diversos convenis de col·laboració amb 
el Consell de Transparència i Bon Govern, Fíltrala, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, Access Info Europe sobre Tu derecho a saber, conveni amb 
Iurismática i amb la Fundación Astic.  

http://www.civio.es/
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També col·laboren amb dissenyadors web, traductors, advocats i investigadors com 
Hugo Garrido, Julio Hernández, Fabiola Czubaj, Reyes Montiel... 
  

Competències essencials 

Són especialistes en anàlisi d'informació i periodisme de dades (tal i com podem veure 

en les seccions ‘El indultometro’ o ‘El BOE nuestro de cada día’), desenvolupament i 

disseny de programari (com el programa ruby), comunicació, relacions institucionals i 

desenvolupament de negoci. 

 

Xarxa de socis 

A l’apartat ‘Muro de donantes’ es visualitzen els 487 socis i sòcies habituals i l’any que 
van començar a formar part de la comunitat Fundación CÍVIO. També els noms dels 
que han realitzat donacions puntuals i dels que van ser socis en el passat. A més, si ho 
desitgen, aquests socis i sòcies poden preguntar o dir la seva a través de l’apartat 
‘Buzón de socios’. Si comences a formar part d’aquesta xarxa de socis, tens un regal de 
benvinguda: Españopoly, un llibre que parla de com aconseguir el poder a Espanya 
firmat i dedicat per la seva autora.  
 
CIVIO és una organització sense ànim de lucre, per tant, els socis poden deduir fins a 
un 75% de la seva donació en la declaració de la renda. Als primers 150 € donats a 
qualsevol organització durant l'any, se'ls aplica una deducció del 75% i un 30% a la 
resta, al que es pot sumar un 5% addicional a partir del tercer any consecutiu en el 
qual es fa donació més de 150 € 
 

Estructura organitzativa/plantilla 

L’equip de Fundación CÍVIO està format per: 

Director i Co-Director: David Cabo 

Co-Directora: Eva Belmonte 

Comunicació: Javier de Vega 

Disseny i desenvolupament: Raúl Díaz 

Periodista: Miguel Ángel Gavilanes  

Relacions Institucionals i Aliances: Amir Campos 

Desenvolupament Web: Eduardo Sebastián  

Periodista: Ángela Bernardo 

Periodista: María Álvarez del Vayo 

Col·laboradors: 

Col·laborador en España en Llamas: Marcos García Rey, Hugo Garrido 

Desenvolupament de España en llamas i El indultómetro: Juan Elosua 

Asesoría en Dret de Noves Tecnologies: Iurismática  

 

Patró fundador i President de CÍVIO: Jacobo Elosua 

Vocal: Rodrigo Tena, Javier de la Cueva, Marisol García, José Luis Marín, Olivier 

Schulbaum 

Consell assessor: Nathaniel Heller, Víctor Lapuente, Luis Marín Cabiedes, Momi 

Peralta, Chris Taggart, Helen Darbishire, François Derbaix. 
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La plantilla de Fundación CIVIO està formada per les persones esmentades 

anteriorment.  

 

Vies d’ingressos 

Els últims comptes anuals publicats són de l’any 2017. Fundació CÍVIO es defineix com 

una organització sostenible1 que va finalitzar l’any 2017 amb un benefici de 15.345 

euros. Segons els gràfics que presenten a l’apartat de ‘Cuentas claras’ el 56,5% dels 

ingressos provenen de prestacions de serveis professionals, el 34,6% prové de 

recolzaments institucionals i premis i el 8,9% de donacions de particulars.  

 
Font: Box (2017). Cuentas CIVIO 2017 [En 

línia]https://civio.app.box.com/s/bqjlsrksj8ukvaqsiuj99mouvts10zuf  

[05/2019] 

 

Socis de Civio i donants puntuals (36.115 euros, el 9% del total): El suport dels socis 
de Civio, amb la seva aportació regular, i d'altres persones que han donat 
puntualment: van augmentar gairebé un 18% respecte a l'any anterior, tanquen l'any 
amb 308 socis. Per aconseguir més socis, han incorporat a un nou membre de l'equip, 
encarregat -per primera vegada a temps complet- de plantejar i executar accions per 
millorar la base social de Civio amb nous donants. 
 
Prestació de serveis professionals (228.789 euros, el 56% del total): Els ingressos per 
serveis de suport tècnic a la transparència de les institucions (basats en l'eina On van 
els meus impostos?) van augmentar un 77% respecte l’any anterior, i són un 
important pilar de la seva sostenibilitat. Han implantat l'eina en quatre comunitats 
autònomes i 13 ajuntaments, i iniciat l'execució d'altres projectes el 2018. A això se 
suma la formació, que va generar 5.656 euros.  
 
Suports institucionals i premis (139.990 euros, el 35% del total): Els ingressos basats 
en suports institucionals i grans (beques) van procedir en la seva totalitat, com altres 
anys, de fora d'Espanya. La participació en el projecte europeu OpenBudgets (61.435 
euros), el suport d’OSIFE (Open Society Initiative for Europe, 66.575 euros) i la beca 

                                                           
1
 És aquella que crea valor econòmic, mediambiental i social a curt termini, contribuint d’aquesta 

manera al augment del benestar i al progres de les generacions presents i futures 

https://civio.app.box.com/s/bqjlsrksj8ukvaqsiuj99mouvts10zuf
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de l'European Journalism Center per realitzar Medicamentalia (11.980 euros) van 
aportar aquesta part del finançament. (Box, 2017) 
 
Les quotes de subscripció a Fundación CIVIO són de 6, 12, 24, 32 o 60 euros al mes.  
 

Política de transparència 

El propòsit de Civio és aconseguir una transparència real i efectiva, amb lliure accés a 

les dades públiques per a qualsevol ciutadà i organització. Ho fan perquè volen 

contribuir a aconseguir una societat construïda per una ciutadania activa i 

participativa que es beneficiï d'un debat públic basat en l'evidència i que demani la 

rendició de comptes des de les institucions. Per contribuir a aquest fi, desenvolupen 

eines que treuen a la llum el valor cívic de les dades i que permeten tant a ells com a 

tercers, investigar i generar informació rellevant sobre la gestió pública. Per 

l'assoliment d'aquesta activitat fonamental i primordial s'han desenvolupat diferents 

projectes mitjançant el recurs de la tecnologia, la comunicació i la investigació i el 

desenvolupament.  

Aquesta política de transparència, es veu reflectida amb la publicació dels comptes 

anuals del mitjà, tot i que, a dia d’avui (maig del 2019) encara no han publicat els 

comptes de l’exercici de l’any 2018. Per tal de fomentar, encara més aquesta política 

de transparència, publica els noms i els cognoms de les persones que han fet algun 

tipus d’aportació o donació econòmica.  

 

 

 VIA D’INGRÉS MODALITATS  

1 Publicitat  Banners, directoris, recomanacions de 

continguts, patrocinis, anuncis... 

A diferència dels altres mitjans analitzats, CÍVIO 

no obté cap benefici econòmic de la publicitat.  

No  

2 Organització d’actes  Conferències professionals, festival d’idees, 

panels polítics, actes socials, actes de moda, actes 

culturals, premis i gales, actes sobre educació i 

jornades de formació, actes sobre el sector 

viatges 

Una part dels ingressos que rep Fundación CÍVIO 

provenen de la formació a través de cursos, sota 

el concepte de: ‘Formar a periodistes, funcionaris 

i altres públics en el maneig i gestió de dades’. 

Aquest tipus d’ingrés s’inclou dins l’apartat de 

‘Serveis’. També han impartit formació en el 

Màster d'Investigació i Periodisme de Dades 

d'Unitat Editorial i Màster de Periodisme de 

Sí  
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Dades de la Universitat de Villanueva. I han 

participat en trobades internacionals com el 

Dataharvest, el Global Media Forum, Green 

Changemakers, CAPSSI o la Fira Internacional del 

Llibre de Guadalajara, en una recerca sempre 

activa d'aliances. 

 

3 Newsletters Contingut web i comissariat, contingut 

especialitzat, butlletí patrocinat. 

Si ho desitges, t’envien el BOE de cada dia al 

correu electrònic.   

Sí 

4 Marxandatge Roba, accessoris, ofertes diàries... No    

5 Afiliació Programa per a subscriptors, programa de 

fidelització per als subscriptors, programa de 

fidelització per als anunciants. 

Fundación CÍVIO dóna la oportunitat d’afiliar-se i 

fer-se sòcia de mitjà realitzant una petita 

donació. Hi ha cinc tipus de quotes: 6 €, 12 €, 24 

€, 32 € i 60 €.  

Sí 

6 Serveis Consultoria de màrqueting digital per a negocis 

locals assessorament en SEO, acords de 

màrqueting, ofertes de feina i networking, 

serveis de vídeo i fotografia. 

Gairebé el 50% procedeixen de prestacions de 

serveis professionals.  

Sí 

7 Negocis complementaris Disseny de webs, consultoria de comunicació 

estratègics, cafeteria oberta al públic, espai de 

co-working, assessorament financer. 

Té certa relació amb l’apartat ‘Serveis’, ja que un 

dels serveis que presten és la de consultoria a 

institucions públiques o partits polítics. Entre 

d’altres, han ajudat al Govern de Navarra, la 

Judita de Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid, 

Ajuntament de Barcelona, etc.  

Sí   

8 Paper + digital Revistes pròpies, publicació mensual, guies locals 

(sortides, gastronomia...). 

No   

9 Contingut premium  Recerca, arxius i aplicacions pròpies de 

pagament. 

No  

10 Paywalls Mur de pagament, micropagaments, enquestes 

de Google... 

No    

11 e-books Edicions exclusives, empaquetament de No  
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contingut antic. 

12 Filantropia  Donacions, crowdfunding i fundacions. 

Totes les donacions que accepta tenen nom i 

cognoms, és a dir, CÍVIO no accepta donacions 

anònimes per complir amb les màximes 

exigències de transparències. Les donacions 

suposen casi un 10% dels ingressos de 

Fundación CÍVIO.  

Sí 

13 Altres Recolzament institucional i premis. Els ingressos 

basats en suports institucionals i grants 

(beques) van procedir en la seva totalitat, com 

altres anys, de fora d'Espanya. La participació 

del projecte europeu OpenBudgets (61.435 

euros), el suport de OSIFE (Open Society 

Initiative for Europe, 66.575 euros) i la beca de 

l'European Journalism Center per realitzar 

Medicamentalia (11.980 euros) van aportar 

aquesta part del finançament. Entre d’altres 

premis.  

Sí    
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5. DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI 

La cerca de nous models de negoci ja s’ha convertit en un objectiu clau de les 

empreses periodístiques per garantir la supervivència dels diaris en l’escenari de 

la convergència digital. 

L’anàlisi ens ha permès dibuixar la silueta de quins són i com són aquests nous 

models de negoci i dels news startups o nous actors a Espanya. La primera 

classificació entre ‘Els primers news startups dels nous models de negoci’, ‘Models 

que sorgeixen a partir de l’activisme social i militant’ i ‘Models completament 

diferents’ ja ens ha permès fer un mapa mental dels tipus de model de negoci més 

rellevants. A grans trets, en tots tens la possibilitat de subscriure’t- a canvi de 

diferents avantatges com rebre la versió en paper, ofertes, descomptes, continguts 

exclusius per als subscriptors, etc. Dels sis diaris analitzats, només en tres 

(elDiario.es, infoLibre i El Confidencial) la publicitat és la principal via de 

finançament. En el cas de la Directa, el Salto són les subscripcions i les aportacions 

dels socis i sòcies. Fundación CIVIO és un cas a part, ja que el seu principal ingrés 

prové de servis externs. No obstant, per extreure uns resultats més concrets i 

detallats, a continuació, es durà a terme una comparativa entre els sis diaris de 

cada variable d’anàlisi. 

El lema 

Tots els mitjans analitzats, menys el Salto, els defineix un lema o eslògan molt 

significatiu, podríem dir que engloba els ideals i el tipus de periodisme que 

exerceixen en una frase. En la majoria dels casos, es tracta d’un missatge 

contundent i que evoca dos conceptes principals: la independència i el valor de 
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recuperar el periodisme que explica fets objectius i que està al servei de la societat. 

Aquesta variable defineix un tipus determinat de model de negoci.  

Valors / Tipus de periodisme  

Tots els mitjans transmeten uns valors, però aquests en concret, dediquen bona 

part del seu contingut en posar èmfasi en el tipus de periodisme que desitgen fer. 

Generalment, davant del panorama actual del periodisme i dels mitjans de 

comunicació a Espanya i degut a la llarga crisi que arrossega el periodisme, els 

news startups espanyols estan marcats per una tendència, a excepció de El 

Confidencial: la transparència, la independència econòmica i política, la qualitat 

dels continguts, un periodisme participatiu i democràtic. D’alguna manera, aquesta 

variable descriu els valors del model de negoci dels mitjans de la mostra, i partint 

d’aquest punt, els ingressos, la política de transparència, les relacions internes, etc 

seran unes determinades.  

Seccions 

Les seccions dels diaris analitzats han marcat un canvi d’estil en les temàtiques. És 

cert que continuen havent-hi les seccions tradicionals com Política, Economia, 

Cultura, Esport... però han sorgit altres seccions de temàtiques molt diverses, 

adaptant-se a les noves necessitats socials, com la de gèneres, nutrició i diatètica, 

micromasclismes, etc. Però el més sorprenent no són tant les temàtiques sinó com 

han anomenat aquestes seccions. Les que més m’han cridat l’atenció són: les 

seccions d’opinió i blogs de eldiario.es on trobem subseccions sota el nom: 

‘barbijaputa, ‘micromachismos’, ‘Piedras de papel’, ‘Como y por qué’...; les seccions 

de El Confidencial són principalment d’economia i de xarxes internacionals. No 
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obstant, malauradament em crida l’atenció la secció ‘Gentleman’, un apartat definit 

com ‘el valor de la elegancia’ dedicat única i exclusivament a persones del gènere 

masculí, sinònim d’elegància, exclusivitat i emprenedoria. Per altra banda, la secció 

d’esports, limitada als esports més majoritaris i principalment als esports 

masculins. Si s’ha de destacar una secció d’infoLibre, aquesta és ‘Verdad o mentira’, 

que ja és un clar exemple d’adaptació a les noves necessitats dels lectors. 

Últimament s’escolta molt la paraula ‘fake news’ o ‘mitges veritats’ sobretot en 

l’àmbit polític. Doncs bé, el que ha fet infoLibre és classificar les declaracions de 

personalitats públiques en quatres estats: veritat rotunda, veritat amb matisos, 

mitja veritat, falsedat amb matisos i falsedat rotunda. En el cas de El Salto i la 

Directa, passen directament de les tradicionals seccions a seccions de collita 

pròpia. En si, ja són mitjans molt diferents dels convencionals, la majoria estan 

dedicades a reportatges d’investigació i articles d’opinió. Finalment, Fundació 

CIVIO revoluciona totalment els noms propis de les seccions personalitzant 

cadascuna d’elles: ‘El BOE nuestro de cada dia’ és una adaptació de l’oració 

religiosa ‘El pa nostre de cada dia’, ‘El indultómetro’ és una adaptació de 

termòmetre i al mateix temps fa una comparació amb la funció d’aquest estri, el 

nom de la secció ‘España en llamas’ també fa un joc de paraules o ‘Tu derecho a 

saber’ que apel·la directament al dret com a ciutadà a estar informat.  

En general, les seccions que formen el mitjà i el nom que se’ls atorga, un cop més, 

són un indicador de com serà el model de negoci de cadascun dels mitjans.  

Volum de producció o contingut 

Pel que fa al volum de contingut dels mitjans analitzats en podem extreure dues 

conclusions: els mitjans com eldiario.es, el Confidencial i infoLibre generen més 
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contingut immediat i del dia, tot i que moltes de les peces són actualitzacions de 

notícies ja publicades. Tot i així, el volum de producció és molt més elevat que el de 

la Directa o el Salto, ja que practiquen un periodisme d’investigació, on cada 

reportatge publicat ha requerit més treball i dedicació que una simple notícia 

d’actualitat. A més, també cal tenir en compte que són mitjans amb menys capital 

econòmic i, per tant, amb menys capacitat de producció. El cas de la Fundación 

CIVIO és diferent, ja que tot i que no és un mitjà de notícies diàries, el volum 

d’informació i contingut del portal web és elevadíssim. Aquest fet es deu al tipus de 

periodisme que practiquen, un periodisme basat en la recopilació i filtració de 

dades. 

Per altra banda, podem afirmar que, en gairebé tots els mitjans de la mostra, la 

producció de contingut polític i de societat és molt més elevat que el de la secció de 

cultura o salut.  

Client objectiu 

En la majoria dels casos, parlar de news startups és sinònim de novetat, progrés... 

Així doncs, el target o el tipus de públic que recorre a aquest tipus de mitjans són 

persones inconformistes i disgustades amb els mitjans convencionals o ‘de tota la 

vida’. Busquen noves realitats, nous formats, altres punts de vista... Tots aquests 

aspectes conformen un tipus d’ideologia progressista, d’esquerres, fins i tot, 

activistes, etc. Dels diaris analitzats, en gairebé tots el perfil del client seria  aquest, 

tret de El Confidencial. En aquest cas, el perfil del lector és molt concret, selecte, 

generalment del sexe masculí, empresari i, per tant, adaptat a uns certs 

convencionalismes.  
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Canal de distribució i promoció 

Els mitjans analitzats són tots digitals, per tant, el principal canal de distribució és 

el portal web propi de cada diari. En el cas de eldiario.es, cada tres mesos, es 

distribueix una revista de reportatges pels principals quioscos i alguna llibreria en 

concret. La Directa, cada quinze dies, també distribueix  la seva versió en paper a 

través de la venda en comerços (generalment cooperatius), llibreries, quioscos, 

universitats, centres... 

En general, la promoció dels mitjans analitzats es realitza a través de les xarxes 

socials, ja sigui des del seu propi compte o per tercers. Tots ells compten amb un 

perfil a Twitter, Facebook Instagram i Youtube, menys la Fundación CIVIO que 

només està present en les dues primeres. En general, són més actius i tenen més 

seguidors a twitter.  

Gairebé tots els mitjans, menys el Confidencial, compten amb un pla promocional 

de subscripció per atraure més clients i augmentar els ingressos en aquesta 

partida.  

Relacions internes 

La recerca de les relacions internes no ha estat fàcil en alguns casos. Fundación 

CIVIO, la Directa, el Salto, infoLibre i eldiario.es fan públics els sous dels seus 

treballadors, i els tres primers realitzen reunions periòdiques amb els socis i 

sòcies, molts dels quals són treballadors del mateix diari. A més, els consells de 

redacció de El Salto i la Directa són participatius i oberts.  
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Relacions externes 

Cinc dels sis diaris de la mostra mantenen relacions externes, d’una manera o 

d’altra amb tercers. Aquesta estadística mostra clarament la tendència d’oferir 

serveis externs de comunicació i la col·laboració amb altres mitjans va a l’alça i 

que, de cada vegada, va penetrant més entre les vies d’ingrés dels mitjans digitals 

escrits.    

Competències essencials 

Les competències essencials de cada mitjà analitzat són clares: el diario.es en 

actualitat política i reportatges d’investigació; el Confidencial en informacions 

d’economia i xarxes internacionals i reportatges d’investigació, però també centren 

molts dels seus esforços en la creació de marca d’altres empreses o branded 

content; infoLibre articles d’opinió i reportatges d’investigació exclusius per als 

socis i sòcies; el Salto en reporterisme activista, social i sobre temes silenciats pels 

grans mitjans de comunicació; la Directa en reportatges d’investigació sobre 

problemàtiques socials que normalment es troben fora de les agendes dels mitjans 

més convencionals, també sol cobrir únicament territoris de parla catalana (País 

Valencià, Catalunya i les Illes Balears); i Fundación CIVIO són especialistes en 

periodisme de dades i assessorament de transparència a partits polítics sobretot.  

En general, coincideixen amb una competència: el periodisme d’investigació.  

Xarxa de socis 

Menys el Confidencial, tots els altres mitjans de la mostra compten amb la 

possibilitat de fer-se soci o sòcia del diari. Aquest fet et permet formar part de 

forma activa i participativa de les decisions del mitjà digital. La quantitat la posa un 
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mateix, tot i que en alguns casos, hi ha un mínim. L’abundància d’aquest mètode de 

finançament és un clar indicador de compromís per part del mitjà amb els lectors i 

un alliberament econòmic respecte la publicitat, que tradicionalment havia estat la 

principal font d’ingrés dels mitjans de comunicació. En funció del mitjà, aquesta 

xarxa de socis és més o menys abundant, la més gran és la de eldiario.es amb més 

de 34.000 socis i sòcies.  

Estructura organitzativa / plantilla 

Gairebé tots els mitjans segueixen una estructura organitzativa jeràrquica i 

vertical, menys el Salto i la Directa que marquen la diferència en aquest sentit, 

Creuen en la decisió col·lectiva i el debat com a mecanismes de decisió. La 

participació militant en els espais de decisió i debat és a la base del projecte des 

dels seus inicis. 

Vies d’ingressos 

Aquesta és probablement la conclusió més interessant i ambigua, ja que són les 

vies d’ingressos el que acaba definint tècnicament el model de negoci d’una 

empresa, en aquest cas, mitjans de comunicació digitals. Tradicionalment, les 

principals font d’ingrés d’un mitjà han estat la publicitat i la venda d’exemplars. No 

obstant, el resultat que ens mostra l’anàlisi trenca per la meitat aquesta màxima. 

Per principis ètics, en cap dels mitjans analitzats, tret de el Confidencial que no 

mostra clarament d’on provenen els seus ingressos, la publicitat supera el 50 %. 

Eldiario.es i infoLibre són els dos mitjans on la publicitat té el percentatge més 

elevat pel que fa als ingressos, amb més del 40 %. En el cas de El Salto i la Directa, 

no superen el 10 % i Fundación CIVIO no rep cap tipus de recompensació 
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econòmica provinent de la publicitat. Un aspecte interessant pel que fa aquesta 

font, és el tipus de publicitat. És a dir, mentre eldiario.es i infoLibre – i El 

Confidencial – accepten publicitat de tot tipus (incloent-hi les grans marques), el 

Salto i la Directe només accepten publicitat ètica (aquesta inclou productes 

sostenibles, solitaris o amb una causa al darrere, etc).   

Mentre eldiario.es, infoLibre – i el Confidencial – sobreviuen de la publicitat, el 

Salto, la Directa i Fundación CIVIO ho fan gràcies a les aportacions dels 

subscriptors i subscriptores i dels socis i les sòcies. Aquesta teoria és sinònim 

d’independència econòmica de les grans marques i de les pressions polítiques?  

Entre les vies d’ingrés més destacades també són rellevants les  de El Confidencial. 

Tot i no són públiques, és evident que el branded content o la creació de marca és 

una font segura, l’extens desplegament web sobre aquest servei ho evidencia. Així 

doncs, és un servei extern que els permet tenir una alternativa a la publicitat. En 

aquest sentit, també destaca Fundación CIVIO, ja que també s’alimenta dels serveis 

que ofereix. En aquest cas són serveis relacionats amb l’assessoria de 

transparència a institucions públiques i partits polítics.  

En els mitjans digitals amb una versió en paper, com eldiario.es a través de la 

revista Cuadernos i la Directa, els ingressos provinents d’aquesta font són 

pràcticament insignificants.  

En resum, les principals conclusions en relació les vies d’ingrés són: 

- Els ingressos que provenen de la publicitat no representen més del 50 %, en 

alguns casos ni el 10 % o res. 
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- Cap mitjà dels analitzats només té una font d’ingrés, sinó que en són mínim 

3 o més.   

Polítiques de transparència  

Gairebé els sis mitjans defineixen molt clarament quina política volen assolir 

respecte la transparència. En primer lloc, la publicació dels comptes anuals de cada 

mitjà és un indicador de transparència. A excepció de El Confidencial, que no fa 

públics els seus comptes i confon el concepte de transparència amb privacitat, la 

resta de mitjans analitzats atorguen un paper essencial al fet de ser transparents. 

No obstant, la Fundación CIVIO només ha publicat els comptes de l’exercici de l’any 

2017. Un cop més el compromís amb la transparència compleix un rol dins del 

model de negoci, ja que obliga als mitjans de comunicació a fer públiques les dades 

que, en altres àmbits, són confidencials.  

Conclusions generals 

Abans de començar la recerca partíem de quatre hipòtesis inicials: en primer lloc, 

de l’evidència de què les noves tecnologies han afectat al sector de la premsa 

escrita, per aquest motiu, s’han vist obligades a reinventar-se. Per tant, el 

sorgiment dels news startups  va directament vinculat amb el sorgiment de nous 

models de negoci i de noves vies d’ingrés. Aquesta premissa es corrobora amb 

evidència, ja que la situació canviant que està vivint el sector del periodisme està 

directament vinculada amb el sorgiment de les noves tecnologies i la necessitat 

d’adaptar-s’hi.   

La segona hipòtesi es basa en el que comporta un nou model de negoci. Plantegem 

que no només es produeixen canvis pel que fa al sistema financer, sinó que també 
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comporta canvis de valors, de política, de llenguatge, d’estructura organitzativa, 

etc. Efectivament, no només existeix un sol model de negoci, sinó que en trobem de 

diferents tipus: de pagament, freemium, finançament mix, a base de donacions... 

tots ells es poden combinar entre si i dibuixar el model de negoci del mitjà. A l’hora 

d’analitzar-lo no només s’estudia la part econòmica, sinó que el model el formen 

moltes altres variables com les relacions internes i externes, la promoció i la 

distribució, etc. Entre tots, acabaran perfilant el model de negoci escollit pel mitjà 

en qüestió.   

En tercer lloc, partim de la hipòtesi que tot model de negoci va estretament 

vinculat amb el context social que l’envolta i amb els hàbits de consum dels lectors. 

Com consumim informació i a través de quins canals és primordial a l’hora 

d’entendre el model de negoci.  Tenint en compte que els usuaris o els lectors són 

l’objectiu final del mitjà de comunicació, és inevitable no vincular el model de 

negoci amb el context social i els hàbits de consum del receptor.  

Nous models de negoci = premsa alternativa / independent? 

Finalment, la quarta hipòtesi ni s’afirmarà ni es negarà, degut al seu caràcter 

reflexiu i subjectiu. Té a veure amb la relació entre els nous models de negoci i la 

premsa alternativa. El fet que una empresa adopti un nou model de negoci, 

normalment, se sol traduir a més independència dels grans grups mediàtics. Per 

tant, entraria a formar part d’un periodisme que seria l’alternativa als mitjans 

tradicionals.  

Després de realitzar l’anàlisi i d’investigar al detall el model de  negoci de cadascun 

dels mitjans digitals de la mostra, podem extreure algunes conclusions. Una d’elles 
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és la reflexió o debat si aquests mitjans són sinònims d’independència ideològica 

política i econòmica, i si es pot arribar a traduir com a mitjans alternatius.  

La facilitat d’accés a la informació i la voluntat de cooperació estructuren una base 

per al desenvolupament d’alternatives vàlides i viables en multitud de camps, per 

exemple, Viquipèdia. La informació és un bé públic que té implicacions 

econòmiques en diferents nivells gràcies a les tecnologies de la informació. La 

innovació, com la creació de nova informació, es pot veure afectada negativament 

per situacions de restricció o control, mentre que pot ser facilitada per l’obertura i 

la col·laboració en la producció de la informació, el coneixement i la cultura. 

Alguns d’ells, com el Salto, la Directa o la Fundación CIVIO reben una bona part 

dels ingressos de les subscripcions i de les aportacions dels socis i sòcies de la 

cooperativa. Aquest ja és un clar indicador diferencial pel que fa als mitjans 

convencionals, els quals són propietat de grans empresaris, de la banca i obtenen, 

una part molt significativa dels ingressos de la publicitat. Aquesta diferència 

permet una major independència en termes econòmics, comercials i ideològics. Pel 

que fa als continguts també marquen una certa alternativa, ja que tracten temes, 

sobretot socials i polítics, que els mitjans més convencionals no els dediquen ni 

una notícia. Són aquells temes ‘silenciats’ i que no tenen cabuda a les agendes dels 

diaris amb més vendes, com el País (a Espanya) i La Vanguardia (a Catalunya). El 

fet que els ingressos de publicitat a El Salto i la Directa no superin el 10 % va 

directament relacionat amb la capacitat de producció. Els que tenen més volum 

d’informació són també els que compten amb més ingressos publicitaris. Podem 

pensar que les aportacions de lectors són insuficients per mantenir elevats volums 

de producció (o plantilles elevades). I per tant, els que tenen menys publicitat, o 
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tenen una producció més disminuïda, o la fan comptant amb producció 

automatitzada (com CIVIO amb el periodisme de dades).  

Tot i aquesta relació entre el periodisme alternatiu o independent amb els nous 

models de negoci, cal fer esmentar que no necessàriament ha d’estar relacionat. El 

Confidencial innova en el model de negoci (branded content, periodisme més 

especialitzat), però no representa aquesta idea de major independència.  

Des del meu punt de vista, aquests són els dos trets més destacables que podrien 

evocar al periodisme més alternatiu.  

Línies de recerca obertes 

El món de la tecnologia i dels mitjans de comunicació és tan líquid que qualsevol 

descobriment, estudi o anàlisi publicat avui, demà ja no té cap validesa. La premsa 

es troba enmig d’un procés d’adaptació per sobreviure a la irrupció d’internet, i en 

aquest procés els models de negoci passen a ser els principals protagonistes, ja que 

determinaran la forma en com la premsa – o el mitjà de comunicació – enfrontarà 

les noves tecnologies. I no només es parla del sistema de finançament, sinó que 

també es veu profundament afectada la base teòrica i sociològica del periodisme: 

els valors,  la ideologia, el llenguatge, els gèneres, etc. El camp d’investigació és tan 

ample que és impossible tancar totes les línies de recerca. Els tipus de models de 

negoci moren, ressusciten i es reinventen constantment. Els serveis externs a 

tercers, una via d’ingrés per explotar? Aquesta pregunta plantejada pot ser una via 

de recerca molt interessant pel que fa el futur de la premsa.  
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Una altra possible via d’investigació és l’aplicació d’aquest mateix estudi, però en 

els mitjans tradicionals. Fora interessant veure com aquests sobreviuen quan la 

tecnologia ocupa un paper, i no el del diari, imprescindible en les nostres vides.  
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