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Resum Executiu
Com a manera d’analitzar l’efecte de les innovacions que contínuament
experimenta el món actual, hem cregut interessant analitzar l’impacte del
diaris gratuïts o premsa gratuïta sobre els diaris de pagament o premsa
tradicional, ja que creiem que, tot i que tan sols representa un petit canvi
en un àmbit molt concret com és el de la premsa, pot significar un mirall en
el que fixar-se per altres sectors d’àmbit tradicionalment privat.
Avui dia, des de fa ja uns anys, quan agafes el metro o l’autobús cada matí
per anar al treball o a la universitat veiem que gairebé tothom té un
d’aquests diaris gratuïts a la mà (Qué!, Metro, 20 Minutos, ADN...) que els
hi acaben de donar a l’entrada de l’estació. Veient això s’ens van plantejar
una sèrie de preguntes: la gent que llegeix diaris gratuïts, llegeix també la
premsa tradicional? L’aparició dels diaris gratuïts, ha fet reduir el nombre de
lectors de premsa de pagament? El que volem esbrinar és si aquests nous
tipus de diaris són una amenaça o més aviat són complementaris als diaris
de pagament. La pregunta que volem respondre és: Quin ha estat l’impacte
dels diaris gratuïts sobre els diaris de pagament.
Al llarg del treball veurem que l’entrada al mercat d’aquest nou tipus de
premsa no ha suposat una amenaça pels diaris tradicionals, com pot
semblar en un principi. Podrem comprovar que pel que fa al nombre de
lectors l’impacte és gairebé nul, és a dir, és veritat que els diaris de
pagament han patit un estancament en quant a nombre de lectors però no
ha afectat quasi bé gens als beneficis d’aquests. Tambè veurem, que és en
el terreny de la publicitat on realment competeixen els dos tipus de diaris
així com tambè, que la situació és diferent al nostre entorn respecte a la
resta del món.
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Introducció:
La premsa impresa tradicional no es troba en molt bon estat, si més no això
és el que es pensa quan s’observen els següents símptomes que presenta el
sector: un descens de la seva difusió a nivell global, la caiguda de les tarifes
de publicitat, la pèrdua de la fidelitat del lector, la fragmentació de
l’audiència, el fet de resultar informació repetitiva i sovint amb hores de
retràs respecte a altres mitjans d’informació, la aparent necessitat de
finançar-se mitjançant promocions...
No obstant el sector es resisteix a desaparèixer i així ho demostren una
sèrie de canvis i renovacions, que des de fa uns quants anys han pres molta
força, per tal de poder fer front als nous tipus de comunicació que avui dia
es mostren, sens cap dubte, més propers o, en tot cas, més accessibles al
públic.
El món de la premsa ha experimentat modificacions des dels seus inicis fins
a l’actualitat, però, com acabem de dir, aquest gran volum de canvis s’ha
produït sobretot durant la darrera dècada. A part de l’aparició de noves
tecnologies com internet, que ha suposat clarament una nova via cap a la
comunicació, cal destacar la importància de la premsa gratuïta que ha
significat una alternativa a les formes de premsa més tradicionals.
La premsa gratuïta, que de manera més ben adequada hauríem d’anomenar
com a premsa de distribució gratuïta, la formen aquells exemplars
periodístics distribuïts al públic de manera que no suposin cap cost per a
aquest.
L’existència de la premsa gratuïta deriva de segles ençà, però no va ser fins
al 1995 a Suècia, de mans de l’empresa Metro Internacional, que va sorgir
la premsa gratuïta com la coneixem avui dia. Per aquells temps Metro
International era una subsidiària del major grup de comunicació audiovisual
(privat) de Rússia i els països escandinaus: Modern Times Group. En vistes
de l’èxit dels primers anys, des de Metro International es decidí una
expansió progressiva cap a altres països europeus. Alhora, tambè en vistes
de l’èxit començaren a aparèixer noves empreses com ara Multiprensa y
Más (que elabora el principal diari gratuït que avui dia hi ha al mercat
estatal) que esdevingué la primera en elaborar un diari gratuït a Espanya:
20 Minutos que es publicà per primer cop el 3 de Febrer del passat any
2000.
A partir del nou mil·leni, tant Metro Internacional com les noves empreses
que entraven a formar part del sector (tant a Espanya com a la resta del
món) començaren a deixar de ser subsidiàries d’empreses privades i
passaren a ser independents i autosuficients; i es que, la premsa gratuïta,
s’havia convertit en una nova via de negoci.
Fins a dia d’avui, la premsa gratuïta ha anat guanyant presència
progressivament a un bon grapat de països, bàsicament pertanyents al que
podríem anomenar com a primer món, arribant a convertir-se en una
presumible amenaça vers a les empreses privades del sector.
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Evolució de la tirada diària d’exemplars del diari Metro des del seu inici l’any 1995
fins l’any 2006 (en milers d’exemplars diaris).

Però, com és que aquesta nova manera de fer premsa ha aconseguit
instaurar-se amb una facilitat tan evident? Quines són les claus de l’èxit que
ho han permès? Com s’ho fan les empreses de premsa gratuïta per
sobreviure? és degut a les seves estratègies, ja siguin de finançament,
d’estructuració o d’organització? I, quina repercussió ha significat la creació
d’aquest nou tipus de premsa sobre la premsa tradicional? Ha implicat
pèrdues, tant en beneficis com en nombre de lectors? O, per el contrari, no
ha afectat, i només ha significat un augment del nombre de lectors arribant
a gent que no té costum de comprar premsa?
Aquestes preguntes són algunes de les que ens sorgeixen quan pensem
detingudament en l’efecte de la premsa gratuïta sobre la premsa privada i
ens condueixen a la pregunta central del treball: quin ha estat l’impacte
de la premsa gratuïta sobre la premsa privada?
Nosaltres intentarem donar resposta a aquestes i altres preguntes intentant
dur a terme una comparativa entre ambdós tipus de premsa, privada i
gratuïta (a Espanya i Catalunya), i ho farem centrant-nos principalment en
aspectes com ara les seves estratègies comercials, la tipologia dels lectors i
les xifres respectives, el seu finançament, la importància que té la publicitat
en aspectes claus com el finançament, quins són els efectes indirectes que
hi sorgeixen, una comparativa amb la situació mundial, les perspectives de
futur i, per últim, les conclusions extretes del nostre estudi.
La premsa gratuïta és per tant un dels darrers escalafons de l’evolució del
món de la comunicació i nosaltres hem volgut analitzar aquest tema perquè
presenta un rerafons molt més important com és l’aplicació d’estratègies de
mercat basades en la gratuïtat, ja que, de forma pionera un àmbit
tradicionalment lucratiu, com es en aquest cas el de la premsa, s’obre cap a
la gratuïtat vers al públic i, pot arribar a ser la porta d’entrada per a que
molts d’altres sectors tradicionalment de caire privat puguin esdevenir
d’àmbit públic.
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Estratègies comercials
Comencem el nostre estudi analitzant un dels aspectes que sol ser clau per
a qualsevol tipus de negoci: les estratègies comercials o de mercat.
En aquest apartat definirem quines són les estratègies que han seguit
ambdós diaris (gratuïts i de pagament) per conquistar el mercat i
aconseguir satisfer les necessitats dels consumidors amb l’objectiu de
guanyar quota de mercat, número de lectors, presencia...
Per tal de fer-ho de la manera més còmode possible, hem decidit classificar
les diferents estratègies seguides segons diferents aspectes quotidians de la
premsa escrita, tal i com podem veure a continuació:
ESTIL
Per estil ens referim a tot allò relatiu amb l’aspecte físic i la forma que
presenta qualsevol diari que trobem al mercat. Si analitzem i comparem
l’estil que presenten els diaris gratuïts amb el que mostren els diaris
tradicionals o de pagament podem comentar el següent:
Pel que fa als diaris tradicionals cal començar dient que aquests solen
destacar, en primer lloc, per estar composats d’un gran nombre de pàgines
(que sol situar-se entre les 80 i les 100) i, en segon lloc, per presentar uns
articles molt densos i profunds que, de vegades, no es troben acompanyats
d’un suport visual suficient com per facilitar la informació. Un altre tret
característic de la premsa tradicional sol ser la poca presència de pàgines
impreses a tot color a l’interior del dirari.
El temps mitjà de lectura ronda els 38 minuts, amb variacions segons els
diferents diaris. I, és que aquests diaris estan dedicats a llegir-se amb més
deteniment i, per això predominen entre un tipus de lector específic, com
analitzarem més endavant.
Per contra, els diaris gratuïts es basen en un model informatiu basat en la
concisió. Són diaris que disposen de totes les seccions però que no ocupen
més de 28-32 pàgines i que estan pensats per llegir-se ràpidament, en un
període de temps que oscil·la entre els 20 i els 25 minuts. Per això es
redacten mitjançant textos breus i concisos, amb espais ordenats i ben
distribuïts i que, en tot moment, es troben ben acompanyats amb abundant
material gràfic.
A més, la utilització d’informació breu és una constant: pràcticament s’hi
inclouen únicament les entrades de les noticies que s’ofereixen al lector.
Aquestes, alhora, presenten un disseny on predomina el color, els grans
titulars, les fotografies i les il·lustracions (que tenen com a objectiu ajudar a
captar l’atenció del lector).
Aquestes diferencies contribueixen en part a evitar que la premsa gratuïta
s’assembli als diaris de pagament que, segons el subdirector de 20 minutos,
Ricardo Villa, “se trata de mastodontes que para editar un periódico
necesitan rotativas propias que están paradas todo el día, redacciones
desorbitadas respecto al número de personas...Se mueven con criterios que
no tienen que ver con el mercado ni con las necesidades de lector”.
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CONTINGUTS
La informació que presenta un diari també pot ser una estratègia de
mercat. És per això que el segon anàlisi diferenciador que fem és el que
correspon als continguts informatius que presenten ambdós tipus de
premsa.
D’una banda, els diaris tradicionals destaquen per un periodisme polític, és
a dir, la premsa de pagament esta sotmesa a la política del poder i, de
vegades, deixen de banda alguns aspectes que poden interessar als
ciutadans.
Per altra banda, els diaris gratuïts es basen en un periodisme que presenta
temes d’interès humà i cerca sobretot la difusió d’informacions properes al
lector, algunes de les quals no trobem a la premsa tradicional. Així doncs,
s’aposta per les edicions locals, per un model de periodisme de proximitat
que reflecteix també altres aspectes, com ara el tractament personalitzat de
la informació (amb el que es busca una identificació abundant del lector
amb els protagonistes de les notícies ja sigui mitjançant la utilització de
“protagonistes” o imatges locals...). A més, la premsa gratuïta evita caure
en el posicionament polític, ja que com sosté Ramón Pedrós, director
editorial de Metro Internacional a Espanya, “yo no quiero que nadie me
rechaze el periódico por cuestiones ideológicas”. Així s’aconsegueix evitar
que un determinat sentiment polític pugui fer al lector decantar-se per un
diari o per un altre.
Un exemple d’això que hem explicat ara, o sigui de la diferencia de
continguts, és el que presentem a continuació: Durant el 2006 van tenir lloc
uns esdeveniments importants: un cúmul de disputes nacionalistes i la
creació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquests fets van marcar
l’agenda dels diaris de pagament i, segons les dades del baròmetre del
Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), aquests esdeveniments
únicament representaven el 2,7% i el 4,4% de les respostes dels ciutadans
sobre quins temes eren els principals a Espanya. Doncs bé, mentre que els
diaris de pagament o tradicionals centraven el gruix informatiu en aquests
temes, els gratuïts no ho feien; per tant seguien altres temes als que la
gent hi donés una major importància.
Amb aquest simple exemple queda contrastat doncs que, mentre els diaris
tradicionals s’allunyen dels temes que realment interessen més als
ciutadans, els diaris gratuïts s’hi apropen i, això és una de les claus de l’èxit
de la premsa gratuïta. Així ho afirma Ricardo Villa, subdirector de 20
Minutos, segons el que “el secreto de los periódicos gratuitos es saber
adecuarse a las necesidades del mercado y del lector”.

SEGMENTACIÓ DEL MERCAT
La segmentació, que és una de les eines més importants del marketing,
consisteix en agrupar individus amb característiques similars i satisfer les
seves necessitats específiques de manera conjunta.
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Tal i com hem explicat anteriorment els diaris tradicionals es basen en un
periodisme polític, i per tant, fan ús d’una segmentació basada en
diferenciar a la gent que compra el diari segons les seves preferències
polítiques i, per tant, la informació deixa de ser del tot objectiva. No
obstant, la segmentació s’ha de dur a terme correctament ja que, sinó,
planteja un problema: el fet de limitar l’audiència del diari a un sector
específic de la població. Podríem deduir d’aquí el perquè de la no utilització
d’aquesta estratègia per part dels diaris convencionals, és a dir, podríem
conjecturar que per això defugen els diaris gratuïts d’aquest ús no gaire
adequat de la segmentació per part de la premsa tradicional.
En canvi, els diaris gratuïts han fet un bon ús de la segmentació, cosa que
els ha permès arribar a un major nombre de lectors. I això ho han
aconseguit gràcies a fets com centrar-se en aspectes més específics amb els
quals es sentin més identificats els lectors, creant-se diaris gratuïts per a
grups específics de la població (immigrants, joves...), fent servir informació
apolítica (com ja hem dit abans)...
I, és que, la segmentació és una de les estratègies més importants per a la
premsa gratuïta tal i com podem comprovar amb el següent exemple:
Segons un estudi elaborat per Nielsen (empresa líder mundial en estudis de
mercat) sobre els hàbits dels immigrants i el seu consum de medis de
comunicació, la premsa gratuïta és una de les grans preferències dels
immigrants: Metro es col·loca com a líder destacat (35% dels consultats), el
segueix 20 Minutos, amb el 32%, tot seguit venen altres diaris com Latino,
Gol...; mentre que pel que fa als diaris de pagament reben màxima
importància en un 9% El País, i un 8% Marca i El Mundo.

ALTRES EINES
Els diaris també utilitzen altres eines per tal d’arribar a una major part del
públic així com també amb la finalitat de fer que augmentin els ingressos:
es tracta de les promocions, els suplements i els col·leccionables.
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És ben sabut que aquesta tècnica és
utilitzada pels diaris de pagament que, des
de sempre, aprofiten els caps de setmana
per
vendre
suplements,
productes,
col·leccions...
Tot i que tradicionalment, aquesta eina la
utilitzaven els diaris de pagament, els
diaris gratuïts han començat a plantejar-se
la possibilitat de fer un ús d’aquestes
tècniques; és el cas de 20 Minutos. Aquest
diari ha estat el primer diari gratuït en
llençar una promoció de pagament, que es
tracta d’una col·lecció de DVD’s infantils.
El problema es troba en que al ser un diari gratuït, amb això neix una
contradicció si, de cop, s’ha de pagar. A més també planteja una sèrie de
dubtes sobre la manera apropiada de distribuir aquests suplements ja que
l’actual distribució dels diari gratuïts (que veurem més avall) no permet
aquesta transacció. Per aquest motiu es provarà en principi a Sevilla i a
València i la venda s’ha decidit que s’efectuarà en quioscos, es tractarà
d’una prova pilot i, per tant, no sabem encara quina podrà ser l’actitud tant
dels consumidors com dels venedors que poden ésser contraris a aquesta
situació.

INTERNET
El següent aspecte que tractarem serà internet. És diu que junt amb el
diaris gratuïts internet està posant en perill a la premsa de pagament
perquè és el medi preferit pels joves i pels més exigents, interessats en la
informació actualitzada i oberta a la participació.
Nosaltres però, en aquest apartat el que farem serà considerar internet com
una eina estratègica i no pas com a un rival de la premsa escrita. De fet, els
diaris també ho fan així (sobretot els de pagament): distribuir i
comercialitzar per internet genera menys costos i suposa una actuació més
eficient que no pas fent-ho mitjançant transaccions normals i, és per aquest
motiu que, cada cop els diaris pensen més en millorar les prestacions
servides des de les seves pàgines webs.
És fàcil veure com les pagines webs dels diaris de pagament estan molt ben
elaborades amb noves seccions sobre el tràfic, buscadors de notícies, jocs
online.... A més, des de la premsa tradicional, també s’estudien noves
formes, relacionades amb el món d’internet i les noves tecnologies, per
arribar a la població. Per exemple, El País amb la finalitat d’adaptar-se a la
demanda ofereix actualment un nou producte per als joves “EP3” basat en
paper, internet i mòbil (s’ofereixen contínuament continguts interactius,
agenda d’esdeveniments, reportatges, entrevistes i concursos). També cal
destacar el tema relacionat amb la participació del lector mitjançant
enquestes, blogs, foros, cartes... ja que darrerament això va guanyant
importància al món virtual.
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En canvi, els diaris gratuïts no gaudeixen d’unes pagines webs molt
elaborades amb l’excepció de 20 Minutos. A més, aquest diari està portant a
terme una estratègia que s’aventura com una de les estratègies claus per a
la premsa de cara al futur. Es tracta de la integració redaccional, és a dir, la
unificació de les redaccions de paper i internet. 20 Minutos tindrà una sola
redacció amb una única direcció i utilitzarà la mateixa plataforma tècnica.
Tots els periodistes del diari crearan continguts informatius i de oci per les
dues plataformes amb el que s’aconseguirà una reducció de costos i una
major connexió entre ambdues parts.

DISTRIBUCIÓ i LOCALITZACIÓ
La impressió i la distribució són els
principals costos de la premsa
impresa.
En el cas dels diaris gratuïts, la
distribució es fa mitjançant un
expositor o repartidors al carrer;
això els hi permet una major
accessibilitat i apropament cara al
lector.
En canvi, els diaris de pagament
efectuen la seva distribució per mitjà
d’establiments
com
quioscs
o
papereries, cosa que presenta l’avantatge d’assegurar al lector el lloc on pot
trobar l’exemplar que desitgi però alhora, l’inconvenient de basar les seves
vendes en el que podríem anomenar “la voluntarietat del lector” (el lector
haurà de desplaçar-se expressament fins a l’establiment per adquirir el
diari).
Tornant a l’estratègia seguida pels diaris gratuïts, últimament s’ha plantejat
la necessitat de disminuir aquests costos ja que, això, suposaria una millora
en el compte de resultats. Ja es va discutir a l’últim Congres Nacional
d’Editors de Premsa i Publicacions Gratuïtes sobre això, però de moment no
es van saber trobar alternatives a la que de moment és considerada
l’estratègia de distribució més adequada de la premsa gratuïta: la rotació.
Els gratuïts busquen el mètode de distribució més barat, aquest es basa en
la rotació, és a dir, en que els propis lectors es passin els exemplars els uns
als altres. Quan més rotació, menys exemplars impresos i distribuïts, més
lectors i millora de rendibilitat. Aquesta estratègia és l’objectiu de l’última
campanya de 20 Minutos: “¡Búscalo, léelo y cuando termines pásalo!”.
Veiem un cop més aquí com aquest diari s’ha convertit en un dels pioners
en estratègies comercials, fet que sens cap dubte l’ha ajudat a situar-se
com el diari més llegit de tot l’estat (com ja veurem a continuació)
20 Minutos, Què! i ADN distribueixen més de 900.000 exemplars diaris
cadascun a tota Espanya. Metro està per sota amb més de 760.000.
Cal esmentar aquí que pel que fa a la premsa convencional, seria gairebé
impossible dur a terme aquesta estratègia de rotació, doncs al ser un bé
adquirit de manera privada no està destinat a ser compartit anònimament.
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Tornant a altres aspectes claus trobem la localització. Mentre els diaris
convencionals els trobem en punts de venda específics (com ja hem dit
anteriorment), els diaris gratuïts es distribueixen estratègicament en punts
neuràlgics de les ciutats com ara: llocs propers a transports públics, llocs
d’elevat trànsit peatonal, a centres comercials i lúdics... això suposa que el
lector no hagi d’anar a buscar el diari i s’eviti per tant el “cost” addicional
que suposa haver-se de desplaçar expressament per aconseguir un diari
(com és el cas dels diaris de pagament).
A continuació veiem les principals zones on es solen distribuir els diaris
gratuïts. El més important que podem observar és el fet que la premsa
gratuïta es situa de manera quasi bé exclusiva a les principals ciutats
mentre que, a diferència de la premsa convencional, s’allunya de les petites
poblacions no tan properes als grans nuclis urbans.

.

ADN

En aquest apartat hem pogut veure quines són les principals estratègies
comercials que són utilitzades tant per la premsa gratuïta com per la
premsa tradicional. Hem pogut observar quines diferències mantenen entre
sí i quins avantatges o inconvenients presenta la seva utilització. En el
proper apartat passarem a analitzar tot lo referit al nombre de lectors, sens
dubte un dels apartats que millor ens podrà ajudar a veure quina és la
situació real.
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Lectors de la premsa impresa
En aquest apartat analitzarem el tipus i el nombre de lectors tant de la
premsa gratuïta com de la premsa privada. Després analitzarem
concretament s’hi ha hagut algun impacte d’aquesta sobre els lectors des
diaris convencionals.
Tipus de lector de la premsa impresa
Com hem vist a l’apartat de distribució de la premsa gratuïta, aquesta
premsa la trobem en el transport públic (metro, autobusos…), en els bars i
en les universitats. Així doncs, aquest fet, juntament amb que es distribueix
de manera gratuïta, fa que els lectors habituals d’aquest tipus de premsa
siguin gent que utilitza diàriament el transport públic i gent que no compra
habitualment diari (gent d’un baix poder adquisitiu com per exemple els
joves) o que només ho fan els caps de setmana.
A continuació, analitzarem més detalladament el perfil dels lectors fent una
comparació amb els dos tipus de diaris.

Font: EGM segon acumulat 2005

Pel que fa al sexe, no hi ha una gran diferenciació d’homes i de dones que
llegeixen diaris gratuïts. Concretament un 51% dels homes i un 49% de
dones en fan ús de dita premsa. On hi trobem una diferenciació important
és als diaris de pagament; aquí hi ha una major proporció d’homes que
llegeixen diaris que no pas de dones, un 62% i 38% respectivament. La raó
principal que explica aquest fet són les preferències de les dones, ja que
aquestes alhora de pagar un diari prefereixen fer ús de revistes temàtiques
(ja siguin de moda, de manualitats, de premsa del cor...).
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Pel que fa a l’edat observem que la població compresa entre 14 i 34 anys
són els que llegeixen més diaris gratuïts. Les causa principal d’aquest
fenomen és l’escassetat de recursos econòmics i/o la falta d’interès per
temes polítics. Per a la població jove comprar la premsa diàriament suposa
una despesa força important al final del mes degut a les despeses que ja
contrauen com poden ser hipoteques, lloguer, residències, ús diari del
transport públic, etc. A més, els diaris tradicionals no ofereixen els serveis
necessaris per satisfer les seves necessitats (música, cinema, esports...),
tot i que, com hem vist a l’apartat anterior no deixen de dur a terme
iniciatives dirigides per assolir aquest objectiu.
En canvi, la premsa de pagament té més presencia entre la gent més gran
(dels 35 als 65 anys). Això, entre d’altres raons, és degut a que el cost
d’adquirir el diari de pagament no és tan elevat com el de la població jove
degut a que la majoria tenen estabilitat laboral així com per altres factors
com poden ser: reticència informar-se mitjançant noves tecnologies, motius
tradicionals, qüestions ideològiques...
A partir dels 65 anys hi ha una major preferència pels diaris de pagament
(un 13%) que per la premsa gratuïta (un 9%). Això pot ser degut a
qüestions ideològiques, costums (des de joves compraven la premsa),
major confiança en la premsa de pagament que en la gratuïta, més temps
lliure...
I per últim, pel que fa al lector estranger, aquest fa un major ús del diari
gratuït (un 17%) que del de pagament (un 5%). Aquest sector en concret
l’hem citat abans per explicar la segmentació que fan aquest tipus de diaris
i ha quedat demostrat. Una de les causes d’aquest ús dels diaris gratuïts, a
part de la segmentació, podria ser per qüestions de comprensió del
llenguatge o sensació de proximitat vers a la persona.
Si passem a analitzar la classe social podem afirmar que la classe alta i
mitra-alta fan una mica més d’ús del diari de pagament (un 12% i un 19%
respectivament) que del gratuït (un 11% i un 16% respectivament).. En
canvi aquelles persones amb una classe social mitja baixa i baixa fan una
mica més d’ús dels gratuïts ja que si volen més informació d’alguna notícia
tenen altres medis com la televisió i la ràdio. No obstant les diferències són
força minses i, per tant, podem afirmar que l’ús de diaris gratuïts i de
pagament és força independent del nivell de renda.
Ara passarem a analitzar la lectura de la premsa, tan gratuïta com de
pagament, segons el nivell d’ocupació del lector.

Font: EGM
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Pel que fa als estudiants i administratius observem que hi ha un major
nombre de lectors en premsa gratuïta que en privada. Pel que fa als
estudiants, les possibles causes poden ser les descrites anteriorment (per
qüestions econòmiques, per preferències...) i en el cas dels administratius
pot ser per manca de temps; i segurament aquests últims utilitzaran altres
tipus de font d’informació com poden ser la televisió o internet.
Si passem a analitzar aquells lectors que fan major ús de la premsa
tradicional hi destaquen: els obrers especialitzats, les mestresses i els
jubilats. Pel que fa als primers, segurament compren més premsa
especialitzada (com pot ser diaris esportius, o diaris propers al seu sector
de treball) que premsa d’informació general; pel que fa a les mestresses,
aquestes fan un major ús de la premsa tradicional cosa que, per exemple,
podem atribuir al fet que al no desplaçar-se per treballar, no fan un ús tan
abundant de transport públic (lloc principal a on es distribueix la premsa
gratuïta); i per últim les causes del perquè els jubilats fan major ús de la
premsa de pagament són les esmentades anteriorment.
Com acabem de veure, tot es troba en una gran consonància respecte els
resultats esmenats anteriorment.

Número de lectors
Un cop fet l’anàlisi de la tipologia bàsica de lectors, tant pel que respecta als
diaris gratuïts com als de pagament, procedirem a analitzar un dels punts
claus per a comparar ambdós tipus de premsa: el número de lectors.
Si comencem analitzant la premsa escrita en general, tal i com podem
observar en la taula i el gràfic mostrats a continuació, veiem quina
importància representa la premsa privada respecte el total dels mitjans de
comunicació (excloent-ne la premsa gratuïta).

Audiència que representa la premsa escrita
respecte el total dels mitjans
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Font: Estudi General de Mitjans E.G.M. (dades dels tercers anys mòbils)

-11-

Prenent com a base les dades i el gràfic observem que en els darrers sis
anys s’ha produït un increment del percentatge d’audiència total format per
la premsa escrita de pagament (ja que l’Estudi General de Mitjans [E.G.M.]
no engloba en aquest estudi a la premsa gratuïta), arribant al 2006 fins a
un 41,8%. Malgrat aquesta tendència, a partir del 2004 observem un punt
d’inflecció i un canvi de tendència encarat cap a l’estancament. Això es
degut, en part, a l’efecte ascendent de les noves tecnologies, així com
també a la difusió de la premsa gratuïta.
Un cop analitzat el percentatge d’audiències de la premsa impresa respecte
el total de mitjans, passarem a estudiar el nombre de lectors en els dos
tipus de premsa impresa, tan gratuïta com de pagament, i farem una
comparació sobre el creixement de lectors que han experimentat aquest dos
tipus de premsa al llarg dels últims anys.
Per començar hem elaborat el següent gràfic que fa referència al nombre de
lectors de les principals capçaleres de la premsa de pagament i, ens permet
observar l’evolució del nombre de lectors en aquest tipus de premsa en els
darrers anys.
Si l’observem amb deteniment, podem concloure que el nombre de lectors
s’anà incrementant de forma progressiva fins a l’any 2004; fou a partir
d’aquest any on la premsa tradicional experimentà un descens significatiu
en el nombre de lectors. A l’any 2005 es produí un descens general en
nombre de lectors d’aquest tipus de premsa, ocasionat en part, pel continu
creixement de nombre de lectors de la premsa impresa (degut a la creació
de noves capçaleres gratuïtes com veurem tot seguit).

Número de lectors per dia
(expressat en milers)
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Font: E.G.M. tercer any mòvil (2002-2006)
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El Periódico

La vanguardia

A continuació passarem a estudiar el nombre de lectors de la premsa
gratuïta al llarg dels últims anys. Per tal de fer-ho ens basarem en el
següent gràfic:

Número de lectors per dia
(expressat en milers)
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Font: E.G.M. tercers anys acumulats (2002, 2003, 2004, 2005, 2006)

Podem observar un creixement progressiu del nombre de lectors al llarg
dels cinc anys.
A l’any 2004 el diari tradicional “El País” comptava amb 2.155.000 lectors,
mentre que al 2005 aquests es reduïren a uns 2.048.000; aquest fet
provocà que el diari gratuït “20 Minutos”, que en aquest mateix any
disposava de 2.298.000 lectors, superés a “El País” i es situés com el diari
amb major nombre de lectors de tot l’estat espanyol.
El bon estat que, per tant, experimentava la premsa gratuïta encara es veu
més clarament amb l’entrada de noves capçaleres gratuïtes a l’any 2005 i
2006 de la mà de “Què!” i “ADN” respectivament.
Comparant els dos gràfics observem un creixement en els dos tipus de
premsa. Malgrat tot això, la premsa gratuïta ha crescut més ràpidament
que no pas la premsa privada. Destaquem, doncs un creixement moderat
de la premsa privada i un creixement intens en la premsa gratuïta en quant
a número de lectors. Cal també esmentar l’observació de l’any 2006 en que
tant capçaleres de pagament com capçaleres gratuïtes perden o
s’estanquen pel que fa en nombre de lectors. Això va ser degut a, tal i com
hem dit anteriorment, l’entrada de noves capçaleres en aquests anys al
sector que, per tant, comença a demostrar símptomes de saturació del
mercat (en quant a potser un excès d’oferta de la quantitat de premsa
impresa).
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Ara passarem a comparar el nombre de lectors en els dos tipus de premsa.
Per poder observar millor la seva trajectòria ens hem ajudat amb el següent
gràfic que fa referència a la ponderació total del nombre de lectors en les
diferents capçaleres, ja siguin gratuïtes o de pagament.

Ponderació del total de lectors i creixement global experimentat

Font: E.G.M. (anys mòbils 3er’02 fins 2º’05) (dades en milers de lectors)

Si analitzem adequadament el gràfic veiem que al segon trimestre de l’any
2005 hi va haver una audiència de 2.606.000 lectors diaris en la premsa
gratuïta, mentre que al tercer trimestre del 2002 només comptava amb
929.000 lectors. Per tan s’ha produït un creixement del 180,52%; xifra
només comparable amb l’evolució de les dades d’internet en els últims
anys.
Pel que fa a la premsa de pagament, al segon trimestre del 2005 comptava
amb 13.781.000 lectors diaris, a diferència del tercer trimestre del 2002 en
que tenia una audiència de 12.450.000 lectors. La premsa de pagament
només ha experimentat un creixement del 10,70%. Per tant no es pot
afirmar que la premsa tradicional no hagi crescut, sinó que ho ha fet a un
ritme més moderat que no pas la gratuïta. Queda ratificat doncs el que ja
havíem comentat anteriorment.
Un altre fet important a estudiar, és saber si aquest lector a més de llegir
premsa gratuïta també fa ús de la tradicional. Per poder donar resposta a
aquesta afirmació hem considerat interessant la utilització dels següents
dos gràfics.
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Número de lectors i audiència exclusiva

Font: E.G.M. (2n acumulat 2005)

En aquest primer gràfic podem observar que el 84% de l’audiència
correspon als diaris de pagament, mentre que només un 16% correspon als
gratuïts. Pel que fa al gratuït 20 minutos, només el 25 % és audiència
exclusiva, és a dir, 540.000 dels 2.129.000 lectors només llegeixen aquest
diari; pel que fa a Metro aquest només compta amb un 20% d’audiència
exclusiva (en ambdós casos pel que fa a l’any 2005).
En el segon gràfic observem el nombre de lectors de diferents diaris de
pagament, i dins de cadascun d’ells hi trobem representat el percentatge
d’audiència exclusiva de cada diari.

TOTAL de LECTORS de diferents capçaleres (en milers)
i % dels que també LLEGEIXEN DIARIS GRATUÏTS

Font: E.G.M. (any 2005)
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Podem veure que la premsa gratuïta no gaudeix d’un gran nombre de
lectors exclusius i, per tant, podem afirmar, amb certa precaució, que la
premsa gratuïta ha passat a ser un complement de la premsa de pagament,
sobretot per a aquells que compren habitualment premsa de pagament o
tradicional.
També hem considerat força interessant estudiar l’evolució del percentatge
de lectors exclusius de la premsa gratuïta; i per poder observar millor la
seva trajectòria hem elaborat el següent gràfic.

Evolució dels lectors exclusius de premsa gratuïta
per províncies
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Font: E.G.M.

Veiem clarament reflectida l’evolució dels lectors exclusius d’aquest tipus de
premsa. Un fet a destacar és que en els quatre anys mostrats el
percentatge de lectors exclusius d’aquest tipus de premsa s’ha quadruplicat.
Tal com hem estudiat en l’apartat anterior, el qual feia referència al perfil
del lector, els individus representatius que llegeixen aquests diaris tenen
una edat inferior als 44 anys i són d’una classe social baixa i mitra-baixa.
Un anàlisi pel que respecta al nombre de lectors per cada tipus de diari, ja
sigui d’informació general, econòmics, d’esports, gratuïts... seria el
representat a continuació:

Diaris per
gènere

3º Any
acum. 2006

1º Any
acum. 2007

Info. General

14.221.000

14.284.000

Econòmics

221.000

226.000

Esports

3.880.000

3.790.000

Gratuïts

3.168.000

3.280.000
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N o m b re lecto rs
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Tot i que només podem observar les dades representatives dels darrers dos
trimestres anuals, ens proporcionen una idea de l’evolució actual en aquests
àmbits.
Pel que fa a les taxes de creixement, els diaris d’informació general només
han crescut un 0,4%; els econòmics, tot i que en el gràfic no s’aprecia, han
experimentat un creixement del 2.3%; els d’ esport han patit una reducció
del 2.3%; mentre que els gratuïts són els que més han crescut (un 3.5%).
Un fet menys important, però a tenir en compte és la relació que hi ha entre
els dies de la setmana i un major o menor ús en els dos tipus de premsa.
Per poder estudiar aquesta relació hem elaborat el següent gràfic i d’aquest
hem extret unes conclusions.
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4%

El dia de major consum pels diaris de pagament és el diumenge, mentre
que pels gratuïts ho són el dimarts, dimecres i dijous. Probablement els
suplements dominicals siguin els majors responsables de la major audiència
entre els diaris de pagament. Un fet real és que és lògic que en els caps de
setmana no es llegeixin diaris gratuïts ja que aquests només es
distribueixen els dies laborables.
I per últim, hem considerat interessant estudiar l’ús dels dos tipus de diaris
en les diferents províncies espanyoles. Per poder realitzar aquest estudi
hem seleccionat sis províncies espanyoles per poder fer la comparativa d’us
dels dos tipus de premsa.

Font: E.G.M. (2º any acumulat 2005)

A través d’aquestes dades podem observar que la província de Madrid és la
que fa un major ús dels diaris gratuïts; mentre que en el cas de Barcelona
el diari més llegit és “El Periódico” seguit del gratuït “20 Minutos”. Pel que fa
a la resta de províncies estudiades anteriorment observem la importància
dels diaris de pagament enfront dels gratuïts.
Amb tots els estudis realitzats, en quan al que a nombre i tipus de lector es
refereix, podem afirmar que la premsa de pagament no ha perdut una gran
quantitat de nombre de lectors, sinó que ha sorgit un nou tipus de lector
que abans no llegia diaris, i qui sap, potser aquest lector de cara a un futur
acabarà fent ús de la premsa de pagament. Llavors, si en el nombre de
lectors no hi ha hagut un gran impacte, on s’ha produït aquest? En l’apartat
de finançament intentarem trobar resposta a aquesta qüestió.
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Finançament de la premsa escrita
En aquest apartat parlarem sobre tot el referent al finançament dels diaris
gratuïts i de pagament.
Per finançament entenem la forma adoptada per obtenir els suficients
ingressos que permetin que l’activitat surti rentable per a l’empresa. El
mode en que cada tipus de premsa tracta d’obtenir aquest benefici no és
exactament el mateix.
Pel que fa a la font d’ingressos dels diaris convencionals trobem:
•

•
•
•

El pagament per cada exemplar que realitzen els lectors. El pes dels
ingressos per venda és aproximadament el 20% del total dels
ingressos
Productes complementaris com: llibres, discs, col·leccions, etc (que
acompanyen al diari).
El pagament, per part dels anunciants, d’unes taxes en concepte de
publicitat
Subvencions o ajudes d’institucions públiques.

Per a la majoria de les empreses que editen diaris privats els ingressos es
limiten als 3 primers tipus que hem nombrat.
En un principi el finançament dels diaris privats es sostenia bàsicament amb
els ingressos publicitaris arribant-se a produir una certa saturació
publicitària en algunes pàgines. Ara quan molts lectors s’han acostumat ja a
llegir aquests productes a través de la xarxa, i a la vista de la dubtosa
eficàcia que sembla oferir la publicitat a Internet, algunes empreses
comencen a cobrar també al lector una quantitat per accedir al seu diari
online. S’estima que en el cas de diaris de pagament d’informació general el
pes dels ingressos publicitaris oscil·la entre el 60 i el 80% del total dels
beneficis. Cal dir que, encara que els diaris convencionals tenen una menor
dependència de la publicitat que els gratuïts, els quals només disposen
d’aquesta via d’ingressos, la seva major estructura de costos els fa
especialment sensibles a qualsevol retrocés en els seus sistemes de
finançament. Mentre que pels primers el cost de producció per cada mil
exemplars està en una mitja de 40 euros, en el cas de la premsa gratuïta
supera per molt poc els 25.
En canvi com hem dit, la premsa gratuïta només té una única via
d’ingressos: la publicitat. El fet que la publicitat sigui l’única via d’ingressos
va fer que al principi trobéssim les pàgines d’aquests diaris saturades de
publicitat, la qual cosa podia implicar un “cansament” del lector. Aquest
problema es va solucionar fixant un màxim de publicitat per diari del 35%
d’espai ocupat del volum total. El fet que la difusió d’aquests diaris sigui
molt elevada ha ajudat a que moltes empreses hagin decidit anunciar-s’hi.
A pesar d’això, hi ha empreses que segueixen preferint posar anuncis en els
diaris privats ja que aquests tenen més “renom o qualitat”. Per tal de
veure-ho amb més detall, a continuació, passarem a estudiar la tipologia
d’anuncis de cada tipus de premsa.
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Tot i això, hem de fer esmena a un fet que ja hem explicat a l’anterior
apartat, ens referim als suplements, col·leccions i promocions, que
comencen a representar també una petita part dels ingressos de la premsa
gratuïta .
En el següent gràfic s’il·lustra bé l’evolució de la inversió publicitària en
premsa gratuïta (que hem destacat anteriorment com a principal font
d’ingressos d’aquest tipus de premsa).

EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ PUBLICITARIA EN
LA PREMSA GRATUITA

Font: E.G.M.

Com es pot observar en el gràfic, el percentatge d’inversió en publicitat per
part dels gratuïts no ha deixat d’incrementar-se a un ritme mitjà d’un punt
percentual per any durant aquest període (2002-2005). Des de l’any 2002
fins al 2005 s’ha experimentat un creixement de la inversió en publicitat
d’un 104%.
Tal i com hem esmentat en l’apartat de lectors, la premsa gratuïta no
competeix plenament amb la premsa privada en nombre de lectors ja que
aquests solen ser nous lectors de premsa o també compren el seu diari de
pagament habitual cada matí. Així doncs, és en el terreny publicitari on la
competència es dóna en tota la seva cruesa.
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Havent senyalat això últim, passarem a analitzar quines diferències
existeixen pel que fa al tipus d’anunciants en ambdós tipus de premsa.
En la següent taula observem el Rànking per anunciants de diaris gratuïts
on figuren les 10 empreses amb major inversió en publicitat en aquest tipus
de premsa l’any 2004. Tal i com podem apreciar quasi bé tots els principals
inversors en publicitat de la premsa privada també ho son de la resta de
diaris, amb la qual cosa podríem concloure apressadament que no
existeixen masses diferències entre els inversors en publicitat d’un tipus de
premsa respecta als de l’altre.
Rànking d’anunciants de la premsa gratuïta

Posició

Inversió
2004 (€)

Anunciant

% d'inversió
respecte al total
de la premsa

1

Viatges Marsans S.A.

2.403.757

12%

2

Lidl

1.909.282

43%

3

Telefónica Móbiles S.A.

1.821.157

13%

4

Diageo España S.A.

1.474.795

40%

5

Iberia, Líneas Aéreas de España
S.A.

1.068.867

12%

6

Renault España Comercial S.A.

1.034.244

8%

7

Rio & Asociados Abogados y
Consultores

998.511

100%

8

Vodafone España S.A.

929.473

8%

9

General Motors España S.L.

903.586

8%

Telefónica S.A.

882.781

10%

10

Rànking per al passat any 2004 considerant els diaris Metro i 20 minutos
Font: Infoadex
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Inversió real per sectors (publicitat segons sectors en % sobre el total
d’inversió rebuda)
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Font: Infoadex (anàlisi realitzat als diaris Metro i 20 minuts l’any 2006)

Si analitzem la inversió real per sectors en ambdós tipus de premsa podem
veure que els diaris gratuïts presenten un major nombre d’anuncis
procedents de sectors com la distribució, la restauració i els viatges. D’altra
banda als diaris de pagament s’hi pot observar més presència de publicitat
de sectors com l’automoció, la cultura, l’ensenyament i els mitjans de
comunicació.
Tot això, serviria també per recolzar lo esmentat anteriorment sobre la
diferència del tipus de lector de la premsa tradicional envers al lector de la
premsa gratuïta i viceversa, i per tant, confirmar la diferència entre un tipus
de premsa i l’altre.
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Evolució de la inversió publicitària
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En el gràfic podem observar com la inversió en publicitat ha anat
augmentant al llarg dels últims anys. La inversió publicitària obtinguda en
el 2006 estava en un 7,5% per sobre de l’any precedent que fou de 1666,4
milions. Pel que fa al 2005 estava en un 5,3% per sobre de l’any
precedent; i pel que fa al 2004 estava en un 5,8% per sobre de l’any
precedent. Aquests increments de la inversió en publicitat són fàcils
d’explicar ja que al llarg d’aquests anys la premsa gratuïta s’ha anat
expandint, i com ja hem dit anteriorment, la seva font d’ingressos és la
publicitat. Tampoc no hem d’oblidar que la premsa de pagament també ha
contribuït a aquest increment, ja que encara que no es financi
exclusivament de publicitat, aquesta constitueix la seva font principal
d’ingressos. Veiem com el pes de la inversió publicitària en els diaris, tan
gratuïts com de pagament, és amb 1790,5 milions d’euros el 25% del total
de la inversió publicitària en els medis informatius.
El preu de la tarifa publicitària depèn del nombre i de les característiques
dels lectors de cada publicació. Hi ha organismes, com la OJD (Oficina per a
la Justificació de la Difusió) que es dediquen a mesurar les audiències dels
medis de comunicació per a que resulti més fàcil quantificar el preu
d’aquestes tarifes publicitàries. Per tant, l’augment d’aquests aspectes en
els darrers anys implica un augment d’aquestes tarifes i, explicaria també
una part d’aquest increment de la inversió publicitària.
Per tal de seguir comparant els dos tipus de diaris hem cregut convenient
analitzar el compte de resultats de 2 empreses: El País S.L., com a diari de
pagament, i Metro News S.L., com a diari de pagament. Per això vam acudir
al Registre Mercantil i allà ens proporcionaren els comptes anuals de 2004 i
2005 de les dues empreses.
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En primer lloc, veiem un resum dels Comptes de Pèrdues i Guanys (dades
en euros) de El País i de Metro de 2004.

Podem veure clarament com, tot i tenir més o menys el mateix nombre de
lectors, els beneficis de El País són molt més elevats que els de Metro.
Això es degut, com hem senyalat abans, a que El País obté uns ingressos
per la venda dels diaris, promocions i suplements que Metro, al ser un diari
gratuït, no obté. Però aquest no és el motiu principal de la gran diferència
de beneficis. Com es pot veure al compte de resultats detallat (a l’annex)
on trobem la major diferència d’ingressos és precisament en publicitat. Això
ens podria estranyar ja que les taxes que han de pagar els anunciants per
posar la seva publicitat són molt més elevades a Metro que a El País. El que
passa és que El País, al tenir un major nombre de pàgines, té un nombre
més elevat d’anuncis i, per tant, més ingressos.
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En segon lloc, presentem el resum respectiu als Comptes de Pèrdues i
Guanys de El País i de Metro de 2005.

Observem com El País ha augmentat els seus beneficis en més de 10
milions d’euros degut principalment a l’augment dels ingressos per
publicitat. Però, si observem el resultat de Metro veiem que va registrar
unes pèrdues de gairebé 5 milions d’euros.
Aquestes pèrdues tant significatives de Metro ens vans sorprendre, llavors
vam decidir sol·licitar al Registre Mercantil els comptes anuals de 2005 d’un
altre diari gratuït, 20 Minutos, i vam veure que curiosament també
registrava pèrdues superiors al milió d’euros aquell mateix any. Podem
parlar d’aquest fet com la “crisi de 2005”.
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Aquesta afectà de manera especialment significativa a les dues capçaleres
gratuïtes esmentades anteriorment i les seves causes van ser:
- Fins aleshores Metro i 20 Minutos eren els únics diaris gratuïts que es
distribuïen a Espanya i va ser en el 2005 quan van entrar en el
mercat nous diaris gratuïts com Què! i ADN. Això no va afectar
contundenment al nombre de lectors però si que ho va fer el fet
d’haver de repartir-se el pastís publicitari, cosa que va fer reduir els
seus ingressos de forma considerable, ja que com hem dit abans la
publicitat és la seva única via d’ingressos.
- Els problemes de reestructuració dels diaris encaminats a assolir una
quota de mercat més elevada i a buscar solucions als alts costos
associats al paper, així com també encarats a evitar el desfasament
d’aquests, això era, haver d’evolucionar cap a una generació de diaris
gratuïts on la segmentació i la “vespertinització” fossin una de les
noves “armes” del comerç.
- La fi de la gran rendibilitat dels primers anys de la premsa gratuïta
(deguda en gran part per l’entrada de noves capçaleres al mercat i
pels problemes esmentats anteriorment).
- Una sèrie de crisis internes, dins dels organismes de gestió, tant pel
que fa al diari 20 Minutos com a Metro.
No obstant això, aquesta crisi originada per l’entrada de nous competidors
sembla haver-se resolt, ja que segons s’afirma des dels propis diaris (Metro
i 20 Minutos) s’han tornat a registrar beneficis a l’any 2006. Per tal de
comprovar-ho haurem d’esperar a que el Registre Mercantil faci accessibles
al públic els Comptes Anuals del 2006.
Pel que fa a la premsa privada, no hi ha gaire a comentar, els seus beneficis
són molt clars i abundants; a més, no pateixen cap sotrac a l’any 2005 (tal i
com podem observar en les comptes del diari El País).
Un cop hem explicat la causa de les pèrdues registrades per Metro l’any
2005 seguirem analitzant dos aspectes més del compte de resultats:
ingressos per publicitat i despeses de personal.
Pel que fa als ingressos per publicitat podem veure en la següent taula que
els ingressos per publicitat són gairebé 15 vegades més elevats a El País
que a Metro. I pel que fa a El País podem veure que els ingressos per
publicitat suposen el 76,2% i el 74,1% sobre el total d’ingressos per l’any
2004 i 2005 respectivament.
Ingressos per publicitat
Metro

El País

2004

21.573.293

310.415.940

 76,2% del total d’ingressos

2005

24.016.980

343.743.972

 74,1% del total d’ingressos
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I respecte a les despeses de personal, tal i com podem veure al compte de
pèrdues i guanys, El País té unes despeses quasi 13 vegades més elevades
que les de Metro SL. Això es degut principalment per dos motius. Per una
banda, un fet tan simple com que El País és un diari més elaborat i extens
que Metro, així doncs necessita més redactors en l’elaboració de cada diari.
Per altra banda, cal dir que mentre El País es distribueix durant tota la
setmana, Metro, com tots els gratuïts, només de dilluns a divendres. I és
precisament, el cap de setmana, concretament els diumenges quan el diari
El País fa una edició més extensa, on s’inclouen promocions, suplements....
Llavors, tota aquesta despesa en redactors i demés treballadors que El País
ha de cobrir els caps de setmana és un cost que Metro no té.

Despeses de personal
Metro

El Pais

2004

5.049.329

68.721.000

2005

7.261.881

73.772.000

Un cop vist això, podem dir que la situació financera d’ambdós tipus de
premsa gaudeix d’una bona salut, tot i que, en el cas de la premsa gratuïta
(i no de la premsa privada com podríem haver pensat en un principi)
haurem d’estar atents als seus resultats econòmics vinents.

Fins ara hem anat analitzat i comparant diferents aspectes importants pel
que fa als dos tipus de diaris, però hem basat el nostre anàlisi en Catalunya
i, de manera més general, Espanya. No obstant, per tal de poder extreure
una visió més general i alhora més realista de l’estat dels dos tipus de
premsa i, sobretot, per tal de poder veure l’impacte de la premsa gratuïta
sobre la tradicional serà necessari ampliar el nostre horitzó. Això serà el que
farem en el proper apartat anomenat “Comparativa internacional” i, en ell,
buscarem si les característiques vistes fins ara són compartides amb la
resta del món o si, pel contrari, la situació és diferent.
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Comparativa internacional
Tal i com ja hem introduït abans, fins ara hem anat analitzat i comparat les
diferències claus existents pel que fa als dos tipus de premsa, però ho hem
fet centrant-nos principalment en el cas concret del nostre entorn, és a dir,
en Catalunya i Espanya.
Si intentem estendre el nostre estudi cap a un àmbit més global i, per tant,
que representi d’una manera més general quin està essent l’impacte de la
premsa de distribució gratuïta sobre la premsa de pagament arreu del món
trobem el que ve a continuació.
Segons un informe de l’Associació Mundial de Diaris (WAN, per les seves
sigles en anglès), “els diaris impresos gaudeixen actualment d’una bona
salut per contra del que es pensa”. Aquesta afirmació ve complimentada
amb la publicació de dos resultats obtinguts entre els anys 2000 i 2005: en
primer lloc, que la circulació de diaris durant aquests cinc anys ha
experimentat un augment del 9,95%; i, en segon lloc, el fet que en el
mateix període de temps les capçaleres de premsa gratuïta s’hagin arribat a
duplicar.
I, és que, el fet d’haver passat de 8.930 capçaleres de diaris en tot el món,
el passat anys 2001, a superar enguany per primer cop en la historia les
10.000, posa fàcil mostrar un optimisme general pel que fa a la salut actual
de la premsa escrita.*

*

*

Dades del nombre total de capçaleres existents al món (a l’esquerra i en milers) i
total d’exemplars distribuïts diàriament (dreta).
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No obstant, aquest creixement no és ni molt menys equitatiu segons les
zones del món. Segons el propi informe de la WAN, el creixement de diaris
en circulació ve donat de manera gairebé exclusiva per l’augment que
aquests han tingut al continent europeu, on l’increment de la circulació de
diaris de pagament i, sobretot els gratuïts, ha estat del 14,24%. A l’altra
cantó de la balança hi destaca el continent nord-americà, en especial els
EEUU, on el creixement tan sols ha assolit el 0,7% (indici clar de la crisi que
en aquest país afronta la premsa escrita des de ja fa alguns anys).
Ara bé, com a contrapunt a aquest informe de la WAN que porta a afirmar
al seu màxim mandatari, Timothy Balding, que "l’opinió que pronostica la
mort dels diaris és una moda” i que aquesta “està basada només en
opinions inconsistents i desmesurades” trobem altres dades com les
proporcionades per l’AEDE (Associació d’Editors de Diaris Espanyols).
Segons un estudi encarregat per aquesta associació, si bé el nombre de
diaris a experimentat un augment mundial continu en els darrers anys tal i
com destaca l’informe de l’Associació Mundial de Diaris (WAN), no està
passant el mateix amb el nombre de lectors.
L’estudi realitzat per aquesta associació recull, entre d’altres dades, la
variació del nombre de lectors de premsa de diferents països durant la
darrera dècada que podem veure a continuació:

Evolució del nombre total de lectors/dia a la U.E. durant l'última dècada

Països

Alemanya
Regne Unit
França
Itàlia
Espanya
Països
Baixos
Suècia
Àustria
Finlàndia
Bèlgica
Dinamarca
Grècia
Portugal
Irlanda
Luxemburg

Nombre de lectors(en milers) Variació % del total de lectors

1996

Anys
2003

2004

∆% 2003-2004

∆% 1996-2004

25.456
19.604
8.656
5.881
4.143

22.571
17.727
8.026
5.711
4.185

22.095
16.485
7.934
5.737
4.284

-2,1
-4,4
-1,3
0,2
2,4

-13,2
-15,9
-8,4
-2,5
3,4

4.753
3.874
2.382
2.335
1.621
1.631
758
697
544
135

4.204
3.668
2.522
2.243
1.478
1.381
622
571
545
115

4.063
3.652
2.570
2.255
1.486
1.325
618
604
548
115

-3,4
-0,4
1,9
0,5
0,5
-4,1
-4,1
5,8
0,6
0

-14,5
-5,7
7,9
-3,4
-8,3
-18,7
-18,7
-13,4
0,7
-14,8

73.771 -1,8

-10,5

TOTAL U.E. 82.470 75.669

Font: AEDE, Libro Blanco de la prensa diaria
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Veiem clarament doncs, com tan sols són Àustria, Espanya i Irlanda els
països que mantenen una harmonia entre l’augment de publicacions de
premsa i l’augment del nombre de lectors diaris de premsa escrita. Aquesta
primera observació ens portaria a concloure que Espanya és un cas
relativament diferent, pel que respecte a l’evolució de la premsa escrita,
respecte a la majoria de països europeus.
Tanmateix, de nou, aquesta organització utilitza les xifres en el seu favor
(així com ho feia la WAN amb el creixement global de capçaleres) doncs
només mostra la variació del nombre de lectors assidus diàriament a la
premsa escrita i no ho fa amb el total de lectors. Tot i això, si comparéssim
la totalitat de lectors de premsa escrita amb les dades mostrades en la taula
de lectors diaris tan sols observaríem un major nombre de lectors però les
taxes de creixement interanuals mantindrien pràcticament els mateixos
valors. Per exemple, en el cas d’Espanya, segons l’EGM (Estudi General de
Medis) el nombre total de lectors de premsa general ha passat de 12,5
milions de lectors al passat any 2001 fins a 15,5 milions en el 2006. Això
per tant suposa un increment del 24%.
Lectors de premsa gratuïta (free) i de pagament (paid) a Europa
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Estudi realitzat per Piet Bakker, professor de La universitat d’Amsterdam
(les dades es troben en milers de lectors)

Si observem aquest gràfic extrauríem exactament les mateixes conclusions
que l’AEDE ens proporciona amb anterioritat i, per tant, ratificaria el fet que
mentre la premsa tradicional o de pagament manté una progressiva
disminució en els darrers anys pel que fa al nombre de lectors, la premsa
gratuïta cada cop presenta un nombre més elevat d’aquests (sempre en
termes globals del continent europeu).
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Però per tal de comprendre i analitzar el perquè d’aquesta notable
diferència entre Espanya i la gran majoria d’Europa passarem a anomenar
quines han estat les raons que han mantingut a la premsa espanyola en un
clima de creixement i expansió:
-

En primer lloc, hem de destacar el fet que les dades numèriques
estan condicionades per el creixement de la població. A Espanya
l’arribada “actual” d’immigrants ha afavorit al augment de lectors.

-

En segon lloc, l’esforç promocional que s’ha dut a terme per tal de
donar cabuda a la premsa escrita dins el món actual.

-

En tercer i darrer lloc, l’arribada de la premsa gratuïta. Sens cap
dubte ha salvat el conjunt de la premsa impresa tal i com ho avala el
fet que a dia d’avui arribi a representar el 51% del total de la quota
del mercat de la premsa escrita amb un total de 4,6 milions
d’exemplars diaris, vers als 4,3 milions que formen les capçaleres
tradicionals o de pagament. A més, hem de destacar molt
especialment el fet que Espanya sigui el país on més exemplars de
premsa gratuïta s’hi poden trobar, la xifra es espectacular: una
cinquena part de la totalitat mundial de diaris gratuïts es troben a
Espanya (5 dels 25 milions totals), cosa que alhora implica que una
proporció similar de lectors de premsa gratuïta s’ubiqui a Espanya (7
dels 45 milions de lectors de premsa gratuïta que hi ha al món).

Però com ja hem dit, la resta del món, i en especial Europa i els EEUU, no
han gaudit de les mateixes circumstàncies que Espanya per tal de poder
defensar la salut de la premsa impresa: l’augment de la població no ha
estat tant significatiu a cap d’aquestes dues àrees del món i la protecció de
la premsa tampoc ha assolit uns nivells propers als espanyols. És per això
que la premsa escrita en aquestes dues zones no ha aconseguit mantenir
uns nivells de creixement, més aviat el contrari: s’ha entrat en crisi. Dos
exemples que ens serveixen per entendre de prop aquesta situació són els
que presenten els EEUU i França.

A Estats Units, un país on els diaris encara mantenen una gran
importància entre els mitjans de comunicació, ja fa dos dècades que s’està
perdent difusió de la premsa escrita. Segons la seva organització de diaris
nacionals NAA (Newspaper Association of America) ha arribat el moment
d’un canvi: el moment d’abandonar el paper com a mitjà de comunicació i
passar a les edicions digitals.
Aquesta actitud respondria segons l’associació a criteris d’eficiència i
rendibilitat ja que les mitjanes d’antany (entre el 20% i el 30% de
rendibilitat) són ja impensables fet que condueix als grans grups a
començar a desfer-se dels seus productes d’impremta.
De fet, ja s’està duent a terme aquesta transició tal i com ho demostra
l’augment del 14% que han experimentat les edicions digitals de premsa
escrita en aquest país.
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Pel que fa a França, la situació és diferent i es correspon més amb la tònica
general a Europa. La premsa gratuïta es troba en continu creixement any
rere any, mentre que la premsa de pagament està de capa caiguda. De fet,
diaris de la talla del Le Monde, Le Parisien... presenten una reducció de la
difusió de l’ordre superior al 2% menys any rere any. No obstant aquesta
circumstància no és deguda únicament a la premsa gratuïta sinó que, cal
destacar la gran importància d’internet i les noves tecnologies que, a França
i a Europa, estan traient protagonisme a la premsa impresa.
Però cal destacar també un nou factor: la disminució de la credibilitat que
aporta la premsa tradicional. Segons els francesos la manipulació de la
premsa escrita arriba ha arribat a uns nivells en que el més indicat per tal
d’informar-se adientment no és ni molt menys llegir el diari. I, és que,
segons Ignacio Ramonet (director de Le Monde Diplomatique) “molts lectors
prefereixen la subjectivitat i la parcialitat dels usuaris de blogs a internet
davant la falsa objectivitat i la imparcialitat hipòcrita de certa premsa”.
De fet, bona part de les principals capçaleres franceses s’han vist
pràcticament obligades a digitalitzar-se, és a dir, ha guanyar presència a
internet per tal de compensar de la millor manera possible la pèrdua de
lectors de diaris.

Si analitzem tot el que hem esmentat anteriorment, ens es fàcil concloure
que l’estat de la premsa tradicional a nivell mundial no és precisament bo. I
es que tot i l’excepció de països com el nostre, a nivell global la premsa
gratuïta es troba en una caiguda progressiva que sembla no ser pas fàcil de
solucionar-se. No obstant, les mesures que s’estan prenent en alguns països
per tal d’intentar salvar-la (cas d’Espanya), així com la utilització de la
premsa gratuïta com a revitalitzadora de la de pagament (també cas
espanyol) poden ajudar a que no es perdi la premsa tradicional o, si més
no, a allargar la seva existència.
L’altra cara de la moneda és la de la premsa gratuïta que si bé a empitjorat
la situació de la premsa tradicional a nivell internacional (disminució de
ingressos publicitaris, disminució de quota de mercat...), també la ha
beneficiada en d’altres aspectes (modernitzant-la, revitalitzant-la...) i, el
més important de tot: ha estat la “salvadora” del mitjà, doncs la prems
impresa semblava tenir els dies contats però gràcies a la premsa gratuïta ha
aconseguit mantenir l’esperança de recobrar o, si més no, acostar-se a
l’esplendor d’èpoques ja passades.
Ara ja podem donar per completat el nostre anàlisi i ja en podem extreure
un seguit de conclusions que observarem a continuació, tanmateix, creiem
que no podem enllestir el treball sense fer un “pronòstic” de quina pot ser la
situació que derivi en els propers anys i, això serà el que aventurarem a
continuació en el proper apartat: “Perspectives de futur”.
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Perspectives de futur i propostes
En aquest darrer apartat del treball volem intentar mostrar les idees
bàsiques en vista el futur, així com també les diferents previsions que
existeixen en torn de la premsa impresa en general i, exposar una sèrie de
propostes encarades a millorar la situació de la premsa impresa (tant pel
que fa a la gratuïta com pel que respecta a la de pagament).
Tot i que no podem aventurar quines novetats sobre el món de la premsa
impresa ens portarà el futur, si que podem fer un anàlisi de quines
perspectives estan previstes cara als propers anys. Per tant, tot i que no
sabem si la premsa gratuïta acabarà amb el temps per desbancar a la
tradicional, o no, si és cert que l’existència d’un nou tipus de premsa és
una realitat que està en creixement en tots els països desenvolupats.
Com veurem a continuació, on analitzarem els diferents punts de vista, hi
ha molt protagonistes amb opinions ben diferents (sovint amb opinions
properes als seus interessos)
Primerament, des del punt de vista dels diaris gratuïts, el posicionament és
clar: el futur de la premsa impresa rau en la gratuïtat.
I és que, com diu el director de 20 Minutos, Arsenio Escolar, “O la prensa
de pago demuestra ser mejor que los gratuitos y renueva su compromiso
con los ciudadanos o su futuro será breve”.
No obstant, aquesta postura també es recolzada per gent aliena al món de
la premsa gratuïta, com és el cas d’Eli M. Noam, professor d’Economia i
Finances de la Columbia Business School que qüestiona el següent “¿Está
huyendo la gente de las noticias? No, de lo que está huyendo es de pagar
por ellas” i, és que segons el seu parer, “el futuro de la prensa radica sobre
la gratuidad” .
Tanmateix, i fent aquí incursió en les opinions dels diferents personatges
postulats a favor del punt de vista gratuït, nosaltres creiem necessari
advertir el següent: no s’han d’oblidar els principals problemes que presenta
la premsa gratuïta ja siguin el perill de saturació que amenaça al sector, la
necessitat de normalitzar el mercat publicitari, una necessària millora de la
distribució, la manca de fórmules per traslladar els seus productes a
internet...
És per això que nosaltres proposem, tot seguit, algunes idees encarades a
solucionar aquest aspectes:
 Reduir les tirades per tal d’evitar la saturació i el deteriorament
de la imatge del diari. Es tracta d’evitar la distribució
d’excessius exemplars, molts dels quals després de ser
utilitzats acaben tirats als seients del metro o a qualsevol lloc,
cosa que pot perjudicar la imatge del diari al poder donar una
sensació com si la gent pogués haver rebutjat l’exemplar.
 Apostar per la segmentació: quan major sigui, més atractiu
serà el medi tant pels lectors com pels anunciants. El futur de
la premsa gratuïta requereix ,per tant, una major temàtica
especialitzada.
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 Millorar la distribució establint-se a noves localitzacions
(farmàcies, universitats, grans superfícies...) i desenvolupar
noves fórmules de distribució: domiciliació, subscripcions, etc.
 Aconseguir seguretat legislativa i normes estables en tot l’estat
(per tal d’aconseguir un major recolzament juridico-legal).
 Mantenir la simpatia dels lectors mitjançant estratègies com
l’actual no posicionament polític dels diaris cosa que ajuda a
evitar el refús de la gent a l’exemplar.
 Millorar les seves pàgines webs per tal d’ampliar les seves
fronteres informatives.
 Mantenir el respecte dels lectors i la qualitat. Continuar donant
informació sobre temes propers als lectors i d’actualitat però
sense descuidar la part qualitativa de l’article.
Per altra banda trobem força gent que pensa que els diaris convencionals
estan cridats a perdurar encara per molt temps encara que, mica en mica,
el seu àmbit es vagi reduint progressivament. Això seria possible en gran
part gràcies a aquells disposats a pagar un preu per tal de poder rebre
continguts més elaborats i profunds dels que probablement puguin oferir els
diaris gratuïts.
En aquest sentit tenim, com era d’esperar, opinions destacades de
personalitats properes a la premsa de pagament com per exemple la de
Javier Godò, editor de la Vanguardia que afirma el següent: “la premsa
seriosa de pagament no desapareixerà mai, si bé haurà de millorar
l’explicació de les notícies. Seran diaris cars de fer, però amb un lector fidel”
També, cal destacar, l’opinió de Vicent Sanchis, president del diari AVUI
segons el que “Es pot contraatacar repensant el producte, fent-lo diferent.
Com la competència ha entrar amb tanta força i com la publicitat disminuirà
de manera indubtable degut a l’existència de la premsa gratuïta, la radio, la
TDT... és evident que les empreses de premsa escrita haurem de
redimensionar-nos; segurament haurem de reduir el personal, canviar la
manera que tenim de donar la informació...”
En vistes d’això, si oferim una sèrie de propostes futures favorables a la
supervivència de la premsa tradicional o de pagament podem destacar:
 Necessitat de reestructuració i reorganització del model de
premsa tradicional o de pagament. És necessària una adaptació
als nous temps que eviti a la premsa de pagament quedar-se
antiquada respecte a les noves formes utilitzades per la premsa
gratuïta.
 Buscar una diferenciació radical respecte a la premsa gratuïta.
 Estudiar aspectes de gran importància com, per exemple,
l’apropament al lector.
 Intentar millorar les formes de distribució amb el fi de poder
arribar a un sector més ampli del públic.
 Fer un periodisme més social No oblidar el tipus de periodisme
que utilitza la premsa gratuïta i, si és possible incloure’l per tal
d’atreure amb més facilitat al lector tipus dels diaris gratuïts.
 Analitzar altres alternatives com poden ser: evitar una clara
posició política, una segmentació interna dins del propi diari...
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Per últim no podem deixar de banda aquelles opinions, que cada cop són
més abundants, segons les que la premsa impresa no té cap futur o, si més
no, no en tindrà si no es complementa mitjançant la digitalització. I, és que,
per a molts aquest és el camí que la premsa escrita prosseguirà en un futur
no gaire llunyà. Això és així donat per exemple, als avantatges com els que
presenta la informació a Internet (arriba més ràpid, s’actualitza i permet
informar-se pràcticament al moment) en front a la premsa impresa (que en
canvi, arriba amb retard, cosa que suposa un desavantatge competitiu). A
més, els costos de publicació a Internet son molt més reduïts.
Segons els qui defensen aquesta opinió, les tendències que ha de seguir la
premsa impresa per tal de sobreviure són entre d’altres:
 Internet, com vàrem explicar a l’apartat d’estratègies
comercials és una oportunitat pels diaris. És necessari que els
diaris sapiguen a Internet com a un complement per a la
premsa impresa (tant gratuïta com de pagament) i no pas com
a un enemic.
 També s’han de considerar la introducció d’altres medis digitals
que permetin als diaris apropar-se al lector i complementin la
seva oferta.
 Els dispositius mòbils són un medi de distribució de pagament.
I poden comportar una gran plataforma on augmentar la seva
presència.
 Per últim segons aquests cal recalcar que el més important de
tot és tenir clar que la informació és el producte, no el paper.
Per tant no s’ha de salvar el paper sinó allò que realment
importa: la informació.

Veiem doncs com són diferents les opinions existents vers a quines són les
perspectives de futur referents al món de la premsa escrita. Tanmateix,
alhora de valorar quina d’aquestes té una major viabilitat o presenta uns
arguments més adients, hem de ser conscients que tan sols ens trobem
davant una sèrie de previsions sobre un futur que, com és ben sabut,
sempre és incert, i mai es pot avançar.
Tot i això, el que si podem afirmar és el següent: l’estat de la premsa
impresa en general ha patit nombrosos canvis en els darrers anys i de ben
segur en sofrirà molts més en els propers anys, ja siguin canvis favorables
a les opinions properes a la premsa gratuïta, a la tradicional o a un futur
sense premsa impresa.
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Conclusions
Un cop realitzat l’estudi sobre els diferents aspectes representatius del món
de la premsa escrita, podem extreure’n una sèrie de conclusions que
passarem a comentar a continuació.

Pel que fa a les estratègies comercials:
Els diaris gratuïts han ideat noves estratègies i han millorat les ja existents
dins del món de la premsa escrita. Així han tret el màxim profit de la
segmentació, han dut a terme una bona selecció de continguts, fan un
periodisme més proper a la ciutadania, han començat a utilitzar altres eines
com les promocions, han ideat noves estratègies per a la distribució, han
dut a terme per primer cop integració redaccional...
Això ha ajudat a fomentar el gran auge d’aquest nou tipus de premsa i,
alhora també, ha contribuït a que els diaris tradicionals s’adaptessin a gran
part d’aquestes noves estratègies i comencin també a aplicar-les.

En quant al nombre de lectors:
Els diaris gratuïts s’han situat com la premsa més llegida a Espanya per
davant dels diaris de pagament. No obstant, això no ha estat degut a que
els diaris de pagament hagin patit una gran reducció en nombre de lectors
sinó al extraordinari creixement presentat per la premsa gratuïta.
També cal dir que gràcies a la premsa gratuïta ha sorgit un nou tipus de
lector (format per joves, immigrants...), que probablement en un futur,
pugui arribar a fer ús dels diaris tradicionals.
Hem pogut veure com els diaris gratuïts no gaudeixen d’un gran nombre
d’audiència exclusiva i, per tant, podem afirmar que aquests no suposen
una pèrdua significativa de nombre de lectors dels diaris de pagament sinó
més bé un complement a aquests últims. Amb tot això, hem comprovat que
la difusió dels diaris gratuïts no ha tingut un efecte negatiu sobre els diaris
tradicionals, sinó que, en certa manera, ha revitalitzat a la premsa escrita
espanyola que portava estancada uns quants anys fins a l’arribada dels
diaris gratuïts.

Respecte al finançament:
Pel que fa al finançament si que podem destacar un impacte clar de la
premsa gratuïta sobre la premsa de pagament, tot i que, aquest impacte no
l’hem pogut apreciar en els resultats financers d’ambdós tipus de premsa. I,
és que, l’entrada de la premsa gratuïta al mercat a provocat un repartiment
de la inversió publicitària i, conseqüentment dels ingressos, entre els dos
tipus de diaris. Això és especialment important quan sabem que en el cas
dels diaris gratuïts la inversió publicitària suposa el 100% dels ingressos i,
en el cas dels diaris convencionals representa una xifra compresa entre el
60 i el 80% del total d’ingressos per només un 20% procedent de la venta
dels exemplars i de la resta de suplements i promocions.
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Respecte al total d’ingressos per publicitat cal destacar que, tot i que les
taxes que paguen els anunciants són més elevades en el cas dels diaris
gratuïts, són els diaris tradicionals els que tenen uns ingressos majors. Això
és degut fonamentalment al fet de tenir un major nombre de pàgines per
tant d’anuncis i en conseqüència d’ingressos publicitaris.

Com a resum final podem simplificar els resultats dividint l’impacte dels
diaris gratuïts sobre els diaris convencionals o de pagament en aspectes
positius i negatius.
Pel que fa als aspectes positius podem destacar principalment:
-

El fet d’haver significat una revitalització per als diaris tradicionals
que han aprofitat l’ocasió per modernitzar-se i adaptar-se als temps
actuals.

-

No haver implicat una disminució dels beneficis de la premsa de
pagament.

-

Haver creat un nou tipus de lector i, per tant, un nou lector potencial
per a la premsa tradicional.

Entre els aspectes negatius que la premsa gratuïta a comportat a la premsa
tradicional hi destaquen:
-

El fet de, tot i que de manera força lleu, haver afectat en el volum
general de lectors. Arribant-se a provocar indicis de saturació al
mercat, és a dir, un excés d’oferta de premsa impresa.

-

La competència despertada en el mercat publicitari que implica que
els ingressos derivat d’aquest no estiguin al nivell a que es trobarien
sense l’existència de diaris gratuïts.

No obstant això hem de tenir clarament en compte un fet molt important
alhora de considerar aquest impacte: la situació internacional. Nosaltres
hem pogut comprovar com la situació analitzada (la de Espanya) no és ni
molt menys la mateixa que la observada a bona part de la resta del món:
mentre que a Espanya l’impacte de la premsa gratuïta no ha representat
una amenaça per a la premsa tradicional, a la resta del món si ha estat així:
la premsa gratuïta ha anat desbancant progressivament a una premsa de
pagament que no ha aconseguit mantenir-se al nivell adequat.
És per això, que l’impacte real que pugui implicar la premsa gratuïta a
Espanya en el futur l’haurem de seguir ven de prop, ja que, no sabem si
Espanya seguirà sent un cas especial o acabarà per seguir la tònica general
del moment.
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Agraïments
Tot i no haver disposat de la predisposició adient per part de la majoria de
diaris de premsa impresa als que hem sol·licitat la seva col·laboració volem
agrair en primer lloc als equips de relacions públiques de Metro, 20 Minutos
y a El Pais la informació facilitada via correu electrònic o via web que ens ha
estat de gran utilitat alhora d’elaborar el treball.
En segon lloc agrair també als organitzadors de la Primera Ponència de la
Premsa Gratuïta la seva col·laboració.
En darrer lloc, agrair també la informació facilitada per les associacions de
premsa catalana y espanyola (ACPG i AEPG) així com també les dades
estadístiques del Estudi General de Mitjans (E.G.M.).
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Recursos d’informació

•

Pàgines web dels principals diaris gratuïts:
-

•

Pàgines web dels principals diaris de pagament:
-

•

http://www.20minutos.es
http://www.diariometro.es
http://www.quediario.com
http://www.diarioadn.com

http://www.elpais.com
http://www.lavanguardia.es
http://www.elperiodico.com
http://www.elmundo.es

Altres pàgines web d’organitzacions i associacions relacionades amb
el món de la premsa impresa:
-

http://www.wan-press.org
http://www.aede.es
http://www.aimc.es
http://www.prensagratuita.org
http://www.infoadex.es
http://www.naa.org
http://www.monde-diplomatique.es
http://www.periodistadigital.es
http://www.ojd.es:
http://www.premsagratuita.com

•

Registre Mercantil de Barcelona (amb documentació procedent del
Registre Mercantil d’Espanya).

•

Estudi General de Mitjos espanyol.

•

Primera ponencia sobre la premsa gratuïta.
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