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JORNADA PREMSA DIGITAL DE NACIÓ DIGITAL 
 

Vic, 4 d’abril de 2008 
 
 
1. El Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 

 

- 48,4% dels catalans de totes les edats s’han connectat a Internet els últims 30 dies. 

 

- D’aquests, un 61,5% ho fa gairebé diàriament. 

 

- Un 17% navega per webs de mitjans generalistes. 

 

- Un 9,3% ho fa per mitjans estrictament digitals. 

 

- “El pastís de l’audiència, doncs, és d’un 9,3% de la meitat de la població catalana en el 

cas dels mitjans digitals estrictes i d’un 17% en la versió digital de mitjans tradicionals”. 

 

- L’ús de la llengua a Internet (llegir, escriure). 

 89,4% en castellà. 

44,3% en català. 

 9,2% en anglès. 

 

- Dieta mediàtica dels joves. 

 Entre 14 i 25 anys: 2 hores de TV, 1 hora de ràdio i 1 hora d’Internet. 

Els joves consumeixen menys mitjans tradicionals que els adults i més Internet (40 

minuts diaris més). 

Castellà és molt superior al català en el consum jove de mitjans de comunicació. 
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2. L’espai català de comunicació. 

 

- Internet i el ciberespai donen una nova dimensió a l’espai català de comunicació que ha 

popularitzat el professor Josep Gifreu. 

 

- Internet és una gran oportunitat per a aquest espai, en la mesura que genera un nou 

espai, que és el ciberespai, sense fronteres ni entrebancs clàssics dels mass media. 

 

- Els mass media són cada cop menys mass, i el paper de media està amenaçat per la 

xarxa. Internet obliga els mitjans tradicionals a revisar-se. 

 

- En aquest context, els mitjans digitals, la premsa digital, hi juga un paper clau. 

 

Certa desorientació dels mitjans tradicionals en les seves apostes a la xarxa. 

 - Allò que no acceptarien en el paper o a la televisió ho permeten a la web. 

 - Frivolitat i sensacionalisme. 

 - Participació ciutadana i consum del web mal entès (insults als comentaris). 

 - Llenguatge tradicional trasllat al web sense entendre el món ni les eines Internet. 

 - Poca aposta per la línia editorial, i immediatesa per damunt del rigor. 

 

 

 La premsa digital seriosa té uns reptes importantíssims en aquests moments. 

 - Contrapunt a la desorientació de les webs dels mitjans tradicionals. 

 - Contrapunt a l’excés d’informació (que sovint és desinformació) de la web 2.0. 

- Aprofundiment del llenguatge periodístic digital, del format autèntic no de la 

reconversió del paper al digital (continguts propis, mentalitat de xarxa, mediació 

respectuosa amb l’esperit d’Internet, foment d’un discurs diferenciat, etc). 

-  Complementarietat amb la web 2.0 i les eines socials (el boom dels blocs). 

- Aposta desacomplexada per la llengua pròpia i pels referents de país. 
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 Amenaces del boom de nous mitjans digitals en català. 

 - Intrusisme (tothom s’hi veu en cor, no criteri periodístic, manca de projecte). 

 - Instrumentalització (arma d’influència, erosió o contaminació). 

- Soroll i confusió (saber destriar el gra de la palla, la generalització ens mata). 

 

- Optimisme: Internet com a oportunitat per a l’espai català de comunicació. 

 

88a llengua parlada al món i 23ena llengua a Internet. 

Google 40 llengües. 

Domini .cat (tots els territoris de parla catalana, els Països Catalans 2.0). 

 

 

3. El context de la premsa digital i el paper de l’ACN. 

 

- El paper de la premsa comarcal (El 9 Nou, El Punt) en la normalització del català als 80 

ara és la proliferació de premsa digital en la llengua pròpia (Vilaweb, Nació Digital). 

 

- La informació de proximitat, valor en alça. Concepte glocal. Personalització dels temes. 

 Mitjans generalistes que sí tenen espai al web per temes locals, però no al paper. 

 Mitjans digitals d’àmbit comarcal o nacional, però amb atenció a la proximitat. 

 L’opinió i la participació passa per la proximitat. 

 

- Falta per veure quina és l’aposta en els propers anys de la premsa local i comarcal. 

tradicional a la xarxa: el salt de la presència testimonial al model de negoci (publicitat puja 

i el pastís es diversifica). 

 

- Què és ACN? Agència pública informació del país, nascuda el 1999 a i des de la xarxa. 

 

- ACN dóna suport als mitjans locals i comarcals, i ara afronta el repte d’àmbit nacional. 
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- Informació de proximitat és l’aposta de l’ACN, amb mig centenar de periodistes repartits 

pel territori fent informació local i comarcal. 

 

- Aposta pel periodisme multimèdia, un model que ara tothom vol imitar (especialment els 

mitjans digitals). Continguts RSS: complement ideal per a la dinamització de webs, 

informació bàsica. 

 

- Aposta per la descentralització: producció 2007: 76.503 notícies (33.924 Barcelona i 

àmbit metropolità comptant fins a segona corona, i 42.576 de la resta de Catalunya). 

 

- ACN pretén ser un suport al sector de la comunicació, una infraestructura de país. 
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