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Desè aniversari d'un model innovador 

 

Multiformat, noves tecnologies i polivalència. Aquests són els trets que defineixen sense matisos 

l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i que ja n'eren l'essència quan es va fundar, a Internet, fa 

exactament deu anys. El desè aniversari de l'ACN confirma que l'aposta nova i agosarada que es va 

fer l'any 1999, enfront de l'escepticisme de molts, va ser encertada. Deu anys permeten parlar de 

consolidació d'un projecte periodístic ferm i seriós, amb una vocació clara de servei públic. És la 

història i el triomf  d'una agència, però també  —i sobretot— d'un model basat en la innovació que va 

ser molt qüestionat i que ara és un referent per a moltes empreses tradicionals que s'adonen que han 

d'evolucionar en aquesta línia per sobreviure.  

 

L'ACN és des dels seus orígens una agència moderna i avançada tecnològicament, però també 

desacomplexadament catalana, que serveix les informacions en català i en clau nacional, i vol explicar 

Catalunya al món amb aquesta mateixa visió pròpia. És l'agència nacional d'un país sense Estat on 

conviuen mitjans de comunicació en català i en castellà, que es reparteixen l'espai ideològic esquerra-

dreta i alhora estan pensats o en clau catalana o amb visió espanyola. Fins al moment en què es va 

fundar l'ACN, no hi havia l'opció d'una agència escrita i pensada en català, sinó que tots els mitjans, 

tant de dins com de fora de Catalunya, podien accedir només a continguts concebuts a partir de 

paràmetres estatals i en llengua espanyola.  

 

Superada la transició a la democràcia, Catalunya s'ha convertit en un país europeu i modern, de set 

milions i mig d'habitants1, que ha organitzat uns Jocs Olímpics (Barcelona' 92) i que s'ha consolidat 

aquests darrers deu anys com un país avançat i amb personalitat pròpia: ha experimentat canvis 

polítics propis d'una etapa de maduresa democràtica i ha aprovat un nou Estatut, ha avançat amb la 

construcció de grans infraestructures —com ara l'arribada de l'alta velocitat ferroviària o la nova 

terminal de l'aeroport de Barcelona— i ha estat present en la informació internacional per temes com 

el Fòrum de les Cultures o la victòria recent del Barça a la Champions League. L'ACN és l'agència 

pública que explica aquesta evolució amb una visió pròpia, que deixa testimoni de la realitat catalana, 

però que també informa de fets rellevants de fora de Catalunya com l'atemptat de l'11-M a Madrid, el 

desastre ecològic del Prestige o el primer canvi de govern al País Basc en 30 anys. 

 

Anant més enllà, i amb l'objectiu d'explicar Catalunya al món i de poder donar continguts rellevants de 

l'actualitat global en clau catalana, el director, Saül Gordillo2, destaca entre els reptes més imminents 

la internacionalització i el multilingüisme en un marc de col·laboració: "L'ACN ja té periodistes propis a 

Berlín, Brussel·les, Londres, París i Nova York, i amb aliances amb altres agències podrà donar 

informació global", afirma. De moment, gràcies a un conveni signat amb Ansamed, l'ACN és l'agència 

                                                           
1 La població arriba a 13 milions si s'inclouen els habitants de tots els territoris on el català és llengua 
oficial, més enllà de les fronteres estrictes de Catalunya.  
2 Entrevista a Saül Gordillo, 15/VI/09. Les següents cites de Gordillo que apareixen al text es 
refereixen a aquesta mateixa conversa. 
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de referència a l'Estat per aquesta associació que agrupa 17 agències de notícies de l'àrea del 

Mediterrani i el Golf. Així mateix, ha signat un acord amb l'agència Efe que li permet distribuir 

continguts audiovisuals a l'Amèrica Llatina i als Estats Units. "La idea és compartir informació i 

plataforma, de manera que puguem arribar als clients d'Efe a través de la seva plataforma i viceversa. 

A Catalunya som competència, però a fora no: podem establir aliances i anar de la mà", assenyala 

Gordillo.  

 

En aquesta mateixa línia, l'ACN ha creat el portal www.catalannewsagency.com, en anglès, amb 

l’objectiu de facilitar una versió pròpia de la realitat catalana a l'exterior i de convertir-se en l'agència de 

referència a l'hora de tractar els temes catalans.  

 

 

Multiformat i multiplataforma 

 

La polivalència, entesa en un sentit ampli, era ja un dels eixos centrals en la filosofia fundacional de 

l'ACN i, al llarg d'aquests anys, s'ha consolidat com la base del sistema de treball de la Redacció de 

l'agència: no es tracta només del domini tècnic per afrontar un model multimèdia, sinó que la 

polivalència implica també assumir qualsevol temàtica informativa i tenir capacitat per adaptar la 

informació a diferents mitjans i plataformes.  

 

Amb les millores tecnològiques, avui dia, una agència amb vocació de servei públic no pot pensar 

només a servir textos, i cal aprofitar el nou mercat de negoci que ofereix aquesta oportunitat. En 

l'actual panorama comunicatiu, els diaris de format tradicional comparteixen espai amb els digitals, els 

quals poden incloure també documents audiovisuals, i les ràdios i les televisions, per la seva banda, 

reclamen que se'ls facilitin talls de veu o imatges de vídeo, perquè les noves tecnologies ho fan 

perfectament factible.  

 

L'ACN, per tant, ofereix les notícies en diversos formats: text, talls de veu, fotografies i vídeos (la 

majoria en brut i alguns, des de fa poc, locutats), per donar servei a la diversitat de mitjans que té 

abonats i tenint en compte que cada cop més les empreses periodístiques inclouen entre els seus 

productes formats digitals amb tot tipus de complements audiovisuals. I no només ha diversificat els 

formats amb què s'enriqueix el producte original (la notícia en text) sinó que -a més- trenca el model 

tradicional que presentava cada notícia com a unitat autònoma i separada, i vincula cada peça amb 

els seus adjunts, en una mateixa unitat informativa, encara que s'hagin servit per separat. Aquest 

concepte també s'ha aplicat per enllaçar les diverses fases d'una seqüència informativa, de manera 

que si s'entra a qualsevol de les parts es pot recuperar tot el grup. 

 

L'any 2009, l'ACN va produir 51.000 notícies en format text; 47.600 fotografies; 32.928 talls de veu, i 

14.812 vídeos. La xifra general és lleugerament inferior a la de l'any anterior perquè, d'acord amb el 

que l'ACN considera que ha de ser la tendència d'una agència del segle XXI, s'ha optat per un canvi 

en el criteri de producció: es prioritza l'elaboració pròpia dels temes, en detriment de la publicació 



ACN: DESÈ ANIVERSARI D’UN MODEL INNOVADOR 
 

 4

indiscriminada de notes de premsa, amb un increment substancial de la producció de vídeo (en un 

any s’ha triplicat) i l'increment de productes acabats. Els primers balanços indiquen que, tot i disminuir 

la producció, ha augmentat la xifra de consums per part dels abonats. Cada vegada que un abonat 

entra a una notícia a partir del titular, queda comptabilitzat, cosa que permet controlar quines notícies 

han generat més interès i conèixer el nombre concret de consums: l'any 2007 va ser de 861.153, 

mentre que el 2008 van pujar a 967.851, i el 2009 es va superar llargament el milió. No queden 

comptabilitzats els consums que s’han fet a partir de les línies directes instal·lades en alguns mitjans i 

que s’haurien de sumar al balanç.   

 

Des del principi, l'ACN ja va apostar pel model de periodista multimèdia, i els professionals que van 

treballar en aquesta primera etapa —any 1999-2000— van ser testimonis de la perplexitat que encara 

generava aquest nou model de treball dins el món periodístic: des de l'expectació que despertaven 

quan treien de la bossa tot el material que portaven fins a  les bromes de què eren objecte quan 

prenien les notes de la roda de premsa directament a l'ordinador portàtil o quan es feia pedagogia 

perquè les convocatòries i els comunicats de premsa no arribessin per fax sinó per correu electrònic. 

El corporativisme dels fotògrafs o el recel de les productores de televisió, que interpretaven aquesta 

iniciativa com una intrusió que els prendria la feina, van dificultar la implantació inicial del model. 

 

Un periodista de l'ACN s'incorpora a la feina amb una motxilla que conté totes les seves eines de 

treball: un ordinador portàtil, un telèfon mòbil, una gravadora per enregistrar so digital, un micròfon, 

una càmera de fotos i una càmera de vídeo. Cal una etapa inicial d'adaptació per conèixer el sistema i 

el material, però complementàriament, l'ACN ofereix formació continuada als redactors per garantir la 

qualitat del producte audiovisual.  

 

La generació actual de periodistes que surt de les facultats de comunicació ja s'ha format en l'era 

digital (ICOD network, 2006) i, per tant, adquireix amb una facilitat sorprenent la destresa tecnològica. 

Es converteixen ràpidament en redactors multiformat, capaços d'elaborar i adaptar la informació als 

diferents suports (escriure un text, adjuntar un tall de veu i unes fotos i, si s'escau, enregistrar un 

vídeo, editar-lo i posar-lo també a la xarxa). Tots ells són capaços de fer front a qualsevol format amb 

absoluta naturalitat, doncs, i d'assumir també funcions que fa un temps corresponien als tècnics 

(Bandrés, E., García Avilés, J.A., Pérez, G.& Pérez, J., 2000), ja que l'opció digital ha facilitat moltíssim 

els processos tecnològics i permet assumir sense grans dificultats aquestes tasques. L'ACN és una 

empresa jove que no ha hagut de reciclar periodistes de generacions predigitals perquè des dels 

inicis ha fitxat treballadors que, per generació, ja eren nadius digitals o bé es van reciclar sense cap 

trauma en els moments inicials d'Internet.  

 

Tots els redactors han de ser polivalents. Llavors s'haurà de determinar quan cal fer tots els formats i 

quan no, quan ho farà tot un sol redactor i quan tindrà suport, quan és raonable aprofitar un senyal 

institucional de vídeo o quan això en qüestionaria el resultat. Saber-ho fer tot no vol dir haver-ho de fer 

tot sempre, vol dir poder assumir qualsevol rol en el procés informatiu i estar disposat a fer-ho. I això 

té un valor infinit: dóna un marge de maniobra i una llibertat d'acció exemplars. Tenir capacitat per 
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poder servir una informació en tots els formats —si convé— dóna una autonomia envejable, i 

multiplica enormement la potencialitat d'un periodista.  

 

Com s'ha dit, però, la polivalència no es limita només a dominar la tècnica. Cal preparar mentalment el 

periodista perquè aquesta adaptació sigui també expressiva, amb domini i consciència del llenguatge 

de cada mitjà (Micó, J.L., 2006). L'objectiu és que la feina del periodista es rendibilitzi al màxim i que 

l'esforç intel·lectual del redactor es difongui llavors de la manera més completa (en tots els formats) i a 

través del màxim de plataformes possible. Per això cal que el Departament de Tecnologia estigui al 

servei dels continguts i invertint esforços perquè el procés que ha de seguir el redactor o l'editor sigui 

al més senzill i àgil possible. Els automatismes han d'evitar que els periodistes inverteixin temps en 

duplicar processos o en fer feines rutinàries que no requereixen talent humà i que, en canvi, són 

desmotivadores. I això requereix voluntat i recursos, i la plena consciència que és una inversió 

ineludible per garantir la permanent innovació i l'excel·lència professional.  

 

La plataforma principal amb què l'ACN difon la informació als seus abonats és el portal www.acn.cat, 

amb notícies en format text complementades amb documents adjunts: talls de veu, fotografies i 

imatges en vídeo en qualitat alta i baixa3. El portal gratuït mostra només una selecció de les notícies 

més importants del dia, amb la possibilitat d'incloure fotografies i vídeos. A partir d'aquest primer 

aparador —que inclou informació corporativa— es pot accedir a través d'una clau al web d'abonats, 

que mostra tots els titulars cronològicament, amb unes icones a la dreta que indiquen quins 

documents adjunts incorpora. L'usuari pot triar si vol veure tot el que s'ha publicat o si filtra les notícies 

d'acord amb un criteri temàtic o territorial, i accedir al contingut complet fent un clic a cada notícia de 

la graella. Les notícies queden incorporades a mesura que es creen, i llavors apareixen vinculades si 

formen part d'un conjunt: l'ordre habitual és que es pengi primer el text, i el segueixin els talls de veu, 

les fotografies i el vídeo. També a partir del portal gratuït es pot accedir a la web de fotografia i a la 

web de vídeo.  

 

Paral·lelament, l'agència té un servei de línia directa pel qual els abonats no han d'entrar al web de 

l'agència, sinó que reben directament les notícies al seu sistema de recepció; alimenta altres webs 

d'abonats, a través d'un automatisme que col·loca en diaris digitals els titulars i les entradetes de les 

seves informacions (totes o les que responen a un perfil concret i pactat); pot fer arribar aquestes 

mateixes notícies per correu electrònic, en butlletins generals o específics, i envia determinats titulars a 

telèfons mòbils, a través de SMS, a un nombre determinat d'usuaris. Precisament en aquesta última 

línia, l'ACN està treballant en diversos projectes basats en la difusió de continguts periodístics en 

terminals mòbils. De moment, s’envia un SMS amb un flash quan es produeix un fet informativament 

potent i avança cada vespre per aquest mateix sistema els titulars de portada dels principals diaris. 

 

L'avanç tecnològic indica que aquest panorama de plataformes s'enriquirà —més que no pas es 

reduirà (Salaverría, R.& Negredo, S., 2008)—, i la lògica empresarial impedeix pensar en duplicar 
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esforços i segregar equips de professionals en funció d'una demanda cada cop més diversificada. No 

seria rendible ni lògic empresarialment que un equip es fes càrrec de les notícies que s'hauran de 

distribuir per SMS, al marge dels professionals que han generat originàriament la informació. També 

seria insostenible, des d'aquest punt de vista, que una persona es dediqués exclusivament a fer una 

cerca de totes les notícies que s'han publicat en un dia per empaquetar-les i enviar-les a través dels 

butlletins específics. Cal pensar, doncs, sistemes que tinguin en compte aquesta diversificació del 

producte i facilitin al màxim la seva difusió segmentada.  

 

A l'ACN, el mateix redactor de la notícia és qui codifica cada informació, de manera que es distribueixi 

per les plataformes adients en cada cas, a partir d'un programa informàtic que ho fa possible i senzill. 

Aquest sistema trenca l'esquema clàssic de l'agència de notícies, en què el paper del periodista que 

elaborava la informació era aliè al procés d'edició i de distribució (Gordillo, S.&Nogué, A., 2008)4.  En 

aquest sentit, l'ACN és una agència moderna, amb una visió innovadora, del segle XXI, que viu en 

l'era digital sense tenir les hipoteques de l'època del teletip. 

 

En aquesta mateixa línia de donar altes responsabilitats als redactors, des del principi es va 

determinar que tots signessin les peces elaborades: reivindicar l'autoria de les informacions sota el 

paraigües de la marca contribueix a donar credibilitat a les informacions i a combatre l'anonimat 

històric i sovint injust dels periodistes d'agència.  

 

Per tant, un periodista de l'ACN quan cobreix un fet informatiu no només ha d'exercitar la seva habilitat 

tecnològica per servir amb professionalitat la informació en els formats que calgui en cada cas, sinó 

que també ha de preveure quin títol hi posarà i avaluar si estarà justificada una alerta informativa via 

SMS, amb la urgència que això suposa (imaginem que en una roda de premsa s'anuncia per 

sorpresa una dimissió important); ha de tenir present quin tall de veu adjuntarà per ser útil als mitjans 

radiofònics i pensar quina imatge il·lustrarà adequadament la informació; ser conscient que les ràdios 

marquen els horaris de lliurament perquè han de disposar del text i del tall de veu amb l'antelació 

suficient per incloure-ho als informatius, i, depenent de la magnitud de la notícia, tenir present que les 

fotos tampoc poden trigar gaire perquè els diaris digitals ja no poden esperar com els de paper. En 

coordinació amb l'editor, el redactor és responsable de seguir un procés correcte per ser útil en 

l'amalgama d'abonats que esperen la informació de l'agència. 

 

La immediatesa sempre ha anat lligada als continguts periodístics, però ara ha arribat a l'extrem. El 

periodista de l'agència ha de marxar de la roda de premsa, del fet imprevist o de l'acte que ha cobert 

a punt de passar la informació amb agilitat. La tecnologia ho fa possible i els mitjans ho exigeixen. Un 

periodista pot estar en contacte amb la Redacció, des d'una roda de premsa, una conferència, un 

incendi o la lectura pública d'una sentència, i en temps real comunicar la notícia a través del telèfon 

                                                                                                                                                                          
3 La qualitat alta, en format .avi, permet l'emissió per televisió; mentre que la baixa, en format .wmv o 
.flv, és només apta per difondre a través d'un web. 
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mòbil, un programa de xat o un simple SMS; fins i tot, un redactor de l'ACN pot publicar-la en temps 

real, a través de l'ordinador portàtil —amb una targeta de telefonia mòbil de tercera generació (3G) o, 

si no pot ser, a través del mòbil, amb cable o per infrarojos.  

 

El periodista ha de saber que el seu treball arribarà directament als consumidors dels mitjans abonats 

que publiquen informació de l'ACN amb automatisme (via línia directa o notiweb), als lectors del propi 

portal de l'agència (periodistes, bàsicament, però també internautes en una època en què els 

ciutadans volen estar hiperinformats) o als que reben el servei de SMS al seu terminal. 

 

 

Organització descentralitzada: teletreball 

 

L'ús d'Internet i el sistema digital han permès també des del principi concebre un nou model de 

treball: el periodista pot estar al circuit des de qualsevol connexió telefònica, fins i tot des del telèfon 

mòbil. Això permet que els redactors estiguin desplegats pel territori amb les mateixes condicions que 

des d'un centre de treball, sense la necessitat de tenir una xarxa de seus físiques: n'hi ha prou amb 

ordinadors portàtils i connexions a Internet per crear una redacció virtual que substitueixi les oficines 

tradicionals 

 

A partir d'un organigrama de funcionament de l'agència encapçalat pel director –Saül Gordillo—  i el 

gerent —Emili Mata—, l'ACN té actualment una redacció d’una vuitantena de periodistes, la gran 

majoria dels quals estan en plantilla i amb contracte estable. La resta del personal de l'agència (una 

dotzena de persones) es reparteix entre les àrees de Gerència i Producció i la de Tecnologia, un 

departament aquest últim que ha hagut de créixer per estar al servei de la Redacció i mantenir 

l'agència al capdavant de la innovació.  

 

L'empresa té la seu a Barcelona, on treballen una quarta part dels periodistes de la plantilla, a més de 

la direcció, comunicació, gerència, edició, serveis tècnics i administració. A banda, compta amb 

delegacions a les principals capitals catalanes (Girona, Tarragona i Lleida) i no descarta tenir altres 

punts de suport arreu del territori.  

 

Les seus de l'agència estan pensades per ser molt funcionals: pocs despatxos, alguna sala polivalent 

per a reunions i visites, i espais diàfans amb taules de lliure ocupació –no assignades a ningú en 

concret— que permetin que cada redactor tingui espai suficient per col·locar el propi ordinador portàtil 

i els aparells amb què ha capturat la informació en els diferents formats. S'ha fugit expressament dels 

models tradicionals que afavoreixen la inactivitat i les hores mortes. Habitualment, el redactor ja haurà 

passat una primera part del material des del mateix lloc on ha recollit la informació i a la seu només hi 

                                                                                                                                                                          
4 Un dels primers a estudiar un procés d'aquest tipus a l'Estat va ser Díaz-Arias, tot i que ho va fer 
centrant-se a la televisió (Díaz Arias, R., "La redacción automatizada, un sistema de información". 
Mensaje y medios, n.15, 1990. 
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anirà a completar la feina o a fer gestions de taula. Els redactors territorials que no estiguin a prop de 

la seu de suport acabaran aquest procés des de casa seva.  

 

De fet, són majoria els redactors que estan repartits pel territori, perquè la distribució dels periodistes 

no respon a una lògica centralista ni proporcional a la població. L'opció fundacional de garantir que tot 

el territori estigués cobert informativament, per contribuir a l'equilibri territorial, és vigent. Està en l'ideari 

de l'agència combatre els buits informatius i garantir que tot allò d'interès que passi a qualsevol punt 

del territori arribarà als diversos mitjans. I cobrir-ho bé i amb independència requereix cobrir-ho 

directament, amb periodistes que coneixen el lloc i les circumstàncies, i no fent de simples 

distribuïdors d'informacions ja elaborades per gabinets de premsa de les pròpies fonts o per grups 

d'interessos particulars que cada dia tenen més presència i que, tot i poder ser molt professionals, 

donen sovint una versió esbiaixada dels fets. En un moment en què les noves tecnologies permeten 

que els comunicats arribin a tothom, bé a través de correu electrònic o bé accedint als webs de les 

fonts, no ha de ser missió d'una agència de notícies pública distribuir-los sense fer-ne una elaboració 

pròpia, encara que això suposi una reducció del nombre de notícies publicades.  

 

Garantit aquest servei de proximitat, però, l'evolució de l'agència cap a un model nacional que el 

complementi dibuixa un camí de creixement a la capital catalana, Barcelona, on hi ha tots els grans 

centres de generació d'informació d'interès general i al voltant de la qual es concentra prop d'un 80% 

de la població. Es tracta de compatibilitzar l'oferta de proximitat, ja consolidada, amb un model de 

gran agència nacional que pugui complir amb els objectius propis d'una agència pública de qualsevol 

país. I això ha de passar per reforçar la cobertura a Barcelona de manera que, sense perdre l'equilibri, 

una nova distribució permeti assolir els reptes que es planteja l'ACN en aquesta nova etapa de 

creixement, avalada per la salut amb què afronta el desè aniversari.  

 

Els redactors es divideixen bàsicament en territorials (tenen assignada una àrea geogràfica), 

especialistes temàtics i de taula. La categoria que tenen assignada, el tipus de contracte i el sou que 

cobren no depèn del lloc on treballen, sinó de la funció i la responsabilitat que tenen. Així, tots tenen 

el mateix sou base i aquest es complementa amb un plus si el territorial esdevé delegat de zona o si 

l'especialista és nomenat cap de secció, per exemple. Amb aquesta mateixa filosofia es determinen 

els privilegis d'edició: la tendència és que cada redactor s'editi i es publiqui els seus textos per  

agilitzar el procés, i aquesta autonomia no depèn de si treballa en una seu o a molts quilòmetres de 

distància, sinó de la qualitat de la seva feina i de la confiança que generi als seus caps. Fins i tot en el 

propi llenguatge de l'ACN no es parla de corresponsals, com passa als mitjans de tradició centralista 

quan es refereixen a periodistes del territori, sinó que en tots els casos es parla de redactors, perquè 

Internet no té centre geogràfic i la distància no justificaria una consideració diferent. 

 

Actualment, es cobreix informativament Catalunya, així com els altres territoris de parla catalana (País 

Valencià, les Illes, la Catalunya del Nord i la Franja de Ponent), i el país veí dels Pirineus, Andorra, que 

té el català com a llengua oficial. També es dóna informació d'allò que afecta directament Catalunya 

però que passa a altres centres de decisió, bàsicament Madrid i Brussel·les, on l'ACN hi té personal 
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propi amb dedicació plena. I l’impuls de la internacionalització de l’agència s’ha concretat a principis 

d’aquest 2010, amb la incorporació de periodistes a les principals capitals europees i Nova York. 

 

No només la plataforma de distribució de continguts de l'ACN és a través d'Internet, sinó que l'entorn 

de treball dels periodistes és també una redacció virtual, que inclou les eines i els espais necessaris 

per al funcionament diari de l'agència en una dinàmica no presencial. Per exemple, el consell de 

redacció es fa diàriament a partir de les convocatòries i proposta de temes propis que els redactors, 

després d’haver-ho acordat amb els seus caps, han introduït a la web interna dissenyada 

expressament per a aquesta funció. Els responsables dels continguts confirmen cada tarda al mateix 

espai del web les propostes que es cobriran l'endemà i en quins formats, de manera que cada 

redactor té un full de ruta concret aprovat amb la feina assignada i pautada. Quan aquestes previsions 

estan tancades, es genera automàticament una notícia amb les previsions, que es publica al web i 

s'envia per correu als abonats. Els imprevistos informatius es gestionen sobre la marxa 

presencialment, via xat o telèfon, en coordinació amb els caps de Redacció. 

 

 

Orígens digitals 

 

L'ACN va néixer a Internet: no ha hagut de fer cap transició cap a l'era digital perquè ja es va 

concebre per a les noves tecnologies i amb la clara intenció de contribuir a la revolució no només 

tecnològica, sinó —sobretot— democràtica que implicava l'ús d'Internet. L'índex de connexió a 

Internet a Catalunya era del 7,1% al febrer de 1999, quan l'ACN va començar a funcionar en fase de 

proves (AIMC, 2000); les redaccions tenien un únic ordinador connectat a la xarxa, i eren molt pocs 

els que utilitzaven el correu electrònic per fer arribar convocatòries i notes de premsa en detriment del 

fax. Amb aquest panorama, molts van pensar que aquest model era una extravagància que acabaria 

en no-res. Però els impulsors del projecte tenien clar que el futur havia de passar ineludiblement per 

aquí. "La tecnologia ens anava a favor. Feia possible convertir en realitat la vella reclamació d'una 

agència nacional catalana", explica el primer director de l'ACN, Carles Puigdemont5. 

 

La reivindicació d'una agència nacional catalana era una vella aspiració que, tot i ser minoritària, sorgia 

de manera recurrent. La persona que més va insistir en aquesta reivindicació va ser Ramon Barnils, 

periodista, columnista i guionista que va marcar una generació de professionals, sobretot durant la 

dècada dels 80. Barnils va liderar un corrent d'opinió que basava la petició d'una agència catalana 

sobre una premissa bàsica: tots els països normals tenen una agència de notícies que explica el món 

des de la seva òptica (Barnils, 1986). "Barnils ja va veure la necessitat de qualsevol país de tenir una 

agència nacional que formi part de la seva estructura: d'acord amb la seva visió, crèiem essencial que 

                                                           
5 Entrevista a Carles Puigdemont, primer director de l'ACN, 16/II/2009. Les següents cites de 
Puigdemont que apareixen al text es refereixen a aquesta mateixa conversa.  
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la base de la creació periodística estigués pensada des de Catalunya i per a Catalunya. Calia 

normalitzar l'espai català de comunicació", explica el fundador de l'ACN, Xavier Fornells6.  

 

Es tractava bàsicament d'una aposta tecnològica capdavantera, que ja aleshores feia possible el 

multiformat, però comportava dues innovacions més. D'una banda en l'àmbit estratègic: el mercat i la 

comercialització a Internet eren diferents. I, de l'altra, en el professional: flexibilitzava les opcions 

d'organització. "Malgrat les dificultats culturals que es veien a curt termini per convèncer de les 

bondats de la tecnologia, teníem clar que les possibilitats de l'eina eren inqüestionables. Volíem fer 

una eina de  futur i de modernitat, i això entroncava amb la tradició del catalanisme", afirma 

Puigdemont. 

 

L'ús de la xarxa, com el temps ha demostrat, era l'oportunitat perfecta per evitar les grans inversions 

que requerien les infraestructures tradicionals per a la transmissió de teletips, i permetia arribar a tot 

tipus de mitjans: també al mosaic de mitjans locals i comarcals —molt ric a Catalunya— que fins 

aleshores no tenien possibilitat d'accedir a una agència de notícies pel cost que suposava. Amb 

Internet, una connexió telefònica era suficient per rebre les notícies de l'agència i esdevenia l'eina 

perfecta per a la democratització de la informació.  

 

D'entrada es va partir d'un supòsit de màxims: l'ideal seria una agència nacional, amb informació de 

tots els àmbits i de tots nivells (local, nacional i internacional), en diversos idiomes i en tots els formats. 

Però com que ni la tecnologia ni els recursos econòmics ho permetien al cent per cent, es va decidir 

començar per la informació de proximitat, perquè era on es detectava la necessitat més peremptòria, 

on hi havia un mercat de continguts en llengua catalana més evident i on no hi havia competència. 

"Ens vam plantejar objectius assumibles, sense perdre ambició, però amb una estratègia molt clara: si 

érem forts al territori local, érem genuïns, érem la diferència, no hi havia dubte que el creixement 

posterior seria més fàcil. En canvi, fer el viatge al revés no hauria estat possible", justifica Puigdemont. 

 

Era, per tant, una bona ocasió per omplir un buit i donar resposta a una necessitat real dels mitjans de 

proximitat. Es tractava d'un mercat que encara no era negoci, però que existia i creixia, ja que cada 

vegada hi convivien més mitjans i plataformes: emissores de ràdio, diaris, setmanaris, televisions 

locals i primers portals d'Internet. Alhora, suposava una gran oportunitat per fer-se present en el 

panorama comunicatiu català i contribuir a l'equilibri territorial, el feia més plural i garantia un millor 

accés a la informació que es generava arreu del país per part dels mitjans que ho desitgessin, sense 

que la tecnologia o les raons econòmiques fossin cap obstacle insalvable. El temps ha consolidat 

aquesta base sobre un territori ampli, complex i divers, i la mateixa evolució permet i obliga ara l'ACN 

a afrontar nous objectius d'abast informatiu: créixer en informació d'interès general i convertir-se en 

instrument per explicar Catalunya a la resta del món. 

 

                                                           
6 Entrevista a Xavier Fornells, primer director general d'Intracatalònia, 2/I/2009. Les següents cites de 
Fornells que apareixen al text es refereixen a aquesta mateixa conversa. 
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La voluntat de servei públic obligava a aprofitar el canal, amb totes les seves potencialitats, i a abastir-

lo d'informació útil per a tot tipus de mitjans. Això s'havia de completar amb una política d'abonaments 

proporcional als recursos i a la difusió de cada mitjà. Si el servei no era assequible, l'oportunitat no era 

real. Inicialment, es pagava una quota de subscripció i es facturava en funció del consum concret. 

Aviat es va optar per oferir una tarifa plana de consum per al servei bàsic i es va començar a facturar 

en funció dels serveis contractats i dels usos que se'n fan, sempre d'acord amb la dimensió de cada 

mitjà. 

 

 

L'empresa 

 

L'empresa propietària de l'ACN és Intracatalònia SA, societat de capital públic de la Generalitat de 

Catalunya —que té el 70% de les accions a través del Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació—,  amb una participació minoritària de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 

l'ens públic que, sota el control parlamentari, gestiona la ràdio i la televisió públiques. 

 

Actualment l'ACN té un Consell d'Administració presidit pel secretari de Mitjans de Comunicació del 

Govern de la Generalitat, Carles Mundó, i compost per onze persones més, que no té funcions 

executives ni decideix en els continguts del dia a dia. Els membres del Consell d'Administració, alguns 

d'ells periodistes, provenen de diferents departaments del Govern de la Generalitat  i de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals. Té àmplies facultats per a la gestió de la societat i la seva 

representació en tots els assumptes que li són propis i elabora el pressupost de l'empresa, així com 

l'informe de gestió de cada exercici.  

 

L'ACN ja va arrancar als seus inicis amb capital públic, per la iniciativa d'institucions públiques de 

caràcter local que —a través d'un consorci— van crear l'any 1999 la societat anònima Intracatalònia 

per gestionar l'agència, amb un modest capital inicial de 480.000 euros i una vintena de periodistes.  

A més de tirar endavant una agència catalana, es pretenia aprofitar aquest projecte per dinamitzar i 

accelerar l'accés a la societat de la informació de Catalunya i dels mitjans de comunicació de 

proximitat, perquè es veia clar que, si es patia un retard i el sector no es reconvertia tecnològicament, 

podria tenir problemes de subsistència.  

 

Superada la primera etapa, apadrinada exclusivament per capital públic, es va decidir créixer i donar 

entrada a socis privats, en un moment en què l'agència ja havia despertat molta curiositat. En aquell 

moment, ja es veia que era un model de futur i estava demostrat que funcionava. "Al segon any ja es 

facturaven uns ingressos de 240.000 euros, que aleshores era molt per Internet", explica Fornells. Era 

un producte encertat i calia irrompre amb ambició al mercat per desenvolupar-lo en totes les seves 

potencialitats.  

 

Així, l'any 2000, Intracatalònia es va convertir en una societat d'economia mixta i es va donar 

participació a la iniciativa privada, concretament amb l'entrada de l'empresa Planeta 2010, que es va 
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fer amb el 75% del capital social. Posteriorment, aquesta vendria un 25% de les accions a la també 

privada Invercartera. El capital privat controlava la gestió de l'empresa —Intracatalònia— i l'explotació 

del producte. El consorci públic inicial mantenia només un 25% de les accions.  

 

Més endavant, l'any 2002, va entrar com a accionista l'empresa pública Corporació Catalana de 

Ràdio i Televisió (actualment CCMA) —a través de l'empresa filial TVC Multimedia—, fins que 

finalment es convertiria el 2005 en soci únic de la companyia, amb un capital social fixat en 850.000 

euros.  El Govern va signar al setembre d'aquest any un conveni amb la CCRTV per assegurar el 

finançament estable d'Intracatalònia per al període 2005, 2006 i 2007. El conveni preveia la presència 

al Consell d'Administració d'un membre designat per Presidència de la Generalitat:  seria el secretari 

de Mitjans de Comunicació  del Departament de Presidència.  

 

El següent pas, al febrer del 2007, va ser la transmissió gratuïta del 70% de la propietat de TVC 

Multimèdia a favor de la Generalitat, concretament al Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació.  

 

El període 2010-2013 es regeix per un nou contracte programa entre l'ACN i la Generalitat. L’objectiu 

d’aquest conveni, que preveu una aportació total de 13.800.000 euros, és la consolidació de 

l’activitat de l’ACN després del període de creixement dels exercicis anteriors, tant pel que fa a la 

producció de continguts com a la seva comercialització, i els aspectes tecnològics i de gestió 

associats. La missió, posar a disposició del més gran nombre possible de mitjans de comunicació i 

actors de l’espai comunicacional nacional i mundial una àmplia oferta de productes, serveis i 

solucions informatives a través d’internet que recullin la realitat des d’una òptica catalana i que alhora 

ajudin a millorar la qualitat dels continguts i, de manera general, del mercat dels mitjans de 

comunicació de Catalunya.  

 

 

Amalgama d'abonats 

 

L'ACN tenia al final del 2009 un total de 225 abonats i una trentena de clients esporàdics. El perfil de 

l'abonat de l'ACN és variat i complex: d'una banda es combinen els mitjans de comunicació petits i 

mitjans, dedicats a la premsa local i comarcal (molt rica a Catalunya), amb els grans mitjans de 

comunicació, tant públics com privats. Inclou tant mitjans d'àmbit català com l'Avui, El Punt, Televisió 

de Catalunya (TVC), Catalunya Ràdio, La Vanguardia o El Periódico com mitjans d'àmbit espanyol 

com TVE, Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), la Cadena Ser o el diari Público. A més, com que l'ACN 

ofereix tots els formats, comparteixen espai els mitjans escrits, les ràdios, les televisions i els digitals. 

D'altra banda, aproximadament un 30% del total d'abonats correspon a institucions, sindicats, 

empreses, gabinets de comunicació i partits polítics que també tenen interès a tenir accés immediat a 

l'actualitat informativa. Un percentatge molt petit —però en creixement— està integrat per particulars 

que volen rebre informació directa, bàsicament a través dels titulars en SMS. 
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Les necessitats i els recursos dels mitjans segons la seva dimensió són diferents: mentre que els 

mitjans de proximitat reclamen informació bàsicament de la seva zona, i com més elaborada millor, els 

nacionals necessiten informació de caràcter general i filtren molt més la informació local i comarcal. 

Tradicionalment, aquests últims no requereixen una informació tan finalista, perquè ja tenen recursos 

per elaborar-la i a més tenen interès a donar-hi el seu estil propi. Malgrat tot, la convergència de 

mitjans i especialment la immediatesa i la varietat de formats que exigeixen els webs fa que cada cop 

tingui més acceptació també entre els grans mitjans l'oferta de productes acabats.  

 

També l'ús que es fa de la informació servida requereix un tractament diferenciat: mentre que els 

mitjans de comunicació comercialitzen les notícies que els proporciona l'agència  —i per tant en 

treuen un potencial rendiment econòmic— les institucions, els partits o les empreses —i encara més 

els particulars— ho utilitzen internament. Alhora, cal valorar que no té la mateixa capacitat econòmica 

un ajuntament petit que el d'un gran municipi, per exemple, ni es poden homologar un partit polític 

nacional amb una associació local, ni una universitat amb un col·legi professional petit. Cada tipologia 

té una correspondència en les tarifes i aquest equilibri és essencial per compatibilitzar el servei públic 

amb el negoci. 

 

L'ACN va tenir l'any 2009 uns ingressos de 4,8 milions d'euros, dels quals un 30% van entrar per la 

venda dels serveis i la resta a través del contracte amb la Generalitat. La facturació s’ha triplicat entre 

els anys 2006 i 2009, cosa que fa preveure que a mesura que es consolida com a agència nacional 

anirà equilibrant  la proporció dels ingressos. L'objectiu no és que a mesura que augmenti la 

facturació disminueixi l'aportació pública, sinó que aquesta es mantingui i l'ingrés per via comercial 

contribueixi a augmentar el pressupost anual de l'agència.  

 

 

Perspectives per a les agències 

 

El context de crisi actual, que porta a tancaments d'empreses periodístiques i fusions de mitjans de 

comunicació, és un bon moment per replantejar el sentit i el servei que ha de donar una agència de 

notícies, i més encara si és de titularitat pública. Les dificultats que travessen els mitjans, amb un 

degoteig constant d'anuncis de reducció de plantilla, permet defensar que és una bona alternativa 

comptar amb el servei d'una agència de notícies que, a un preu raonable, compensi la manca de 

personal propi i de recursos. 

 

Cal tenir present que la crisi del negoci de la informació ja es perfilava abans de la crisi econòmica 

general, però les alarmes van quedar silenciades per la bonança d'una economia en creixement, amb 

importants augments de publicitat. No es va actuar amb previsió ni es va afrontar un canvi de model i 

de negoci informatiu necessari des de fa anys i que ara ja és ineludible: els mitjans de comunicació 

necessiten reinventar-se per al futur (Varela, J., 2009). No tota la culpa de la pèrdua de difusió i la 

baixada de la publicitat és atribuïble a la crisi econòmica. 
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L'ACN ha d'analitzar el futur amb aquesta perspectiva d'oportunitat, partint de la base que el desè 

aniversari l'empeny a fer un balanç molt positiu: no només s'ha consolidat un model que fa deu anys 

generava grans reserves i fins i tot incomprensió, sinó que a més s'ha convertit en exemple envejat i 

imitat per part dels seus competidors. Cada cop més és vista com una eina útil, valorada i molt 

competitiva en termes de costos, i s'accepta com a recurs inqüestionable per reforçar l'espai català 

de comunicació.  

 

El model de multiformat i polivalència aplicats a un entorn periodístic virtual ha triomfat i situa l'ACN per 

davant d'altres agències que tenen una marca més consolidada —per la seva antiguitat—, però que 

ara s'enfronten a problemes d'adaptació greus. L'ACN va néixer l'any 1999 a Internet, en l'entorn 

digital i amb caràcter multimèdia. Durant aquest temps ja ha desenvolupat el seu propi sistema de 

difusió de vídeo per IP. I no s'ha desmarcat de la filosofia web 2.0, amb iniciatives com la sindicació 

de continguts (RSS), un perfil propi al facebook i la difusió d'alguns vídeos a través d'un canal al 

YouTube. Ara ha de continuar explorant aquest horitzó i perfilar el producte adequat per a cada 

necessitat. "Caldrà ser molt sensibles a la nova realitat d'Internet, i estar especialment atents a la xarxa 

social", assenyala Gordillo.   

 

Aquest és el gran actiu de l'ACN i allò que la diferencia de la competència. La crisi no ha de provocar 

que perdi velocitat en aquest camí recorregut de manera pionera i gairebé en solitari al nostre país, 

sinó el contrari: la col·loquen en un lloc privilegiat per adaptar-se al dinamisme del panorama 

comunicatiu que continua evolucionant, captar les necessitats del mercat de la informació i aprofitar 

les oportunitats de negoci amb nous productes i noves estratègies sense por de trencar inèrcies. 

Internet obliga a una transformació permanent, perquè evoluciona constantment i passa per sobre 

dels que pretenen estabilitzar-se amb una fórmula segura.  

 

L'evolució d'Internet no respon a un model de centralització ni control del format i del contingut, sinó el 

contrari; i això xoca amb la visió tradicional dels mitjans de comunicació. Domínguez (2007) afirma 

que "ni la seva pròpia dinàmica ni la tecnologia ho permet, per tant és millor no resistir-s'hi. Si hi 

hagués un mantra web 2.0 podria ser comparteix, col·labora i deixa't adaptar”.  

 

Com a servei públic que és, resulta essencial tenir clar quin model de continguts s'ofereix i en quins 

formats, quin territori cobreix, com gestiona l' aportació ciutadana creixent i si el producte es concep 

com a matèria primera o s'elabora per ser producte final; però no es pot menystenir la importància del 

sistema de difusió per arribar de veritat a un públic que sí que té ganes d'estar informat, però potser 

d'una altra manera i a través de suports diferents.  

 

Es tracta de facilitar la distribució del missatge aprofitant la gran potencialitat de les noves tecnologies 

per respondre a l'evolució del mercat. Amb la filosofia 2.0 no és imprescindible que el lector potencial 

vingui al teu mitjà, sinó que el teu producte pot arribar a l'interessat en el format, l'aspecte i la 

plataforma que ell vulgui. Per això cal buscar la manera d'arribar que més s'adapti a l'audiència: 

deixar-se portar a altres llocs a través de la sindicació de continguts, la creació d'interfícies de 
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programació d'aplicacions (API) o els widgets o ginys. Facilitar a l'usuari la manera per accedir al servei 

a través d'un altre lloc. De fet, l'ACN ofereix una línia directa de recepció de notícies al propi sistema 

de cada abonat i ja fa anys que comercialitza el Notiweb, que permet la incorporació automàtica de 

continguts a les seves webs, a partir del perfil predeterminat de notícies que demanin, en temps real 

de publicació.  

 

El present —no pensem que és un repte de futur, perquè tornarem a fer tard— ha de passar per 

aquí. I així ho corrobora per exemple el fet que l'organització de premsa i mitjans internacionals Ifra ha 

editat una guia d'aplicacions, implicacions i consells sobre aquesta nova manera d'estar a Internet 

(Ifra, n.f.). 

 

El fet de ser una agència pública, a més, permet fer un plantejament generós alhora que compromès 

en aquests moments de dificultats. La política que inspiri aquest proper període s'ha de recolzar en 

una gestió eficaç i eficient, però sense que la rendibilitat econòmica determini el rumb: és precisament 

ara quan un servei públic com aquest ha de garantir que el dret a la informació no resulti ressentit per 

la crisi. "Cada euro que es gasti ha d'estar raonat, més que mai hem de buscar l'optimització dels 

recursos i la gestió professionalitzada, hem de ser l'empresa millor gestionada perquè ser públics no 

justifica un relaxament, però el dèficit no ha de ser una obsessió que impedeixi garantir el bon servei 

públic que ens dóna raó de ser", afirma amb contundència el president de l'ACN, Carles Mundó7.  

 

Malgrat tot, no seria saludable ni realista confiar només en el suport públic per mantenir el 

funcionament de l'agència, ni seria honest limitar-se a garantir que la despesa és racional: com manté 

Boczkowski (2004) és important buscar vies de negoci i diversificar les fonts de finançament. Primer, 

per augmentar la quantitat de recursos i contribuir a augmentar la dimensió de l'empresa; però també 

perquè entrar a competir al mercat, gestionar ingressos i aconseguir beneficis imprimeix credibilitat al 

producte. La vocació de servei públic obliga a garantir una informació plural i global, i a assegurar que 

hi tenen accés tots els mitjans. Però això no és incompatible amb el negoci: és essencial que les 

tarifes s'adeqüin als productes i als diferents usos que se'n fa, per tal de treure el màxim rendiment a 

la feina i als recursos que s'hi dediquen.  

 

A banda dels productes estrictament informatius en català i pensats des de Catalunya, Saül Gordillo 

destaca que l'ACN també vol contribuir a la consolidació de l'espai català de comunicació amb altres 

aportacions com la redacció i publicació d'un llibre d'estil propi, que pugui ser útil tant per als grans 

mitjans de comunicació d'àmbit nacional com per al conglomerat de petits mitjans de proximitat que 

no tenen recursos per a elaborar-ne un de propi. En aquesta mateixa línia, posa de relleu la 

permeabilitat i la proximitat amb les universitats, amb iniciatives i col·laboracions molt variades amb el 

món acadèmic "que converteixen l'ACN en un motor de l'àmbit acadèmic, empresarial i formatiu".  

 

                                                           
7 Mundó, Carles. Discurs d'inauguració de la trobada interna de Sant Hilari Sacalm, 14/II/2009. 
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L'ACN ha de consolidar la seva marca, ampliar el perímetre territorial i donar resposta al que el mercat 

demana amb una renovació flexible de l'oferta; sempre, però, fidel als tres pilars essencials que li han 

de servir de base sòlida per edificar l'estratègia: la qualitat, la innovació i la diferència8.  

 

                                                           
8 Conclusions de la trobada interna de Sant Hilari Sacalm, 14/II/2009 
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