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i ha diversos perio-
dismes a l’espai del
català. I una bona
part està compro-

mesa amb la construcció
d’una marca informativa
pròpia en l’univers del cibe-
respai. A aquest conjunt, ric
i variat, que tenen almenys
el català com a eina d’ex-
pressió i d’informació, l’ano-
menaré “periodismes.cat”.
Es tracta d’una primera ge-
neració de mitjans, de pro-
fessionals i de rutines del
nou periodisme digital, que
han hagut de fer front a una
doble crisi: la tecnològica i
l’econòmica.

LA CRISI econòmica ha afec-
tat l’empresa periodística
tradicional tant o més que a
les empreses d’altres sec-
tors perquè ja es trobava
immersa en una crisi ante-
rior, la que requeria una
profunda transformació
per adaptar-se al nou en-
torn digital i als mercats
emergents de la informació.
La llarga crisi ha enfonsat
molts projectes periodístics
i llocs de treball per la caigu-
da de la publicitat i la irrup-
ció de nous competidors.
Per això encara s’estan re-
definint els models de nego-
ci del nou periodisme 2.0.

ARA BÉ, L’ENTORN DIGITAL facilita també
l’aparició de nous projectes i nous
agents que busquen a la xarxa opor-
tunitats d’expressió i de comunica-
ció. Estem en plena transició. L’anàli-
si crítica d’aquesta transició s’està
fent a les empreses, a les universitats
i a les revistes especialitzades. Aquí
només voldria destacar tres punts
amb relació al progrés del periodisme
digital en català.

PRIMER, LA NOVETAT GLOBAL respecte al
passat és que totes les realitzacions
dels “periodismes.cat” estan tècnica-
ment disponibles a internet i, per tant,
a disposició de tota la catalanofonia. El

H

nus de la disponibilitat rau en quina és
la clau d’accés a l’immens arsenal de
producció informativa ja existent.
D’aquí la importància de pensar mo-
dels de negoci dels mitjans –privats i
públic– que en facilitin l’accés i d’arbi-
trar polítiques públiques de foment i

suport a fi d’obrir al màxim
l’accés als continguts dels
“periodismes.cat”. Per al fu-
tur “tot digital” en català,
les facilitats d’accés al pe-
riodisme de qualitat hau-
rien de ser garantides.

SEGON, UN TRET A DESTACAR
en aquesta primera genera-
ció és la notable dependèn-
cia de les millors ofertes de
“periodismes.cat” respecte
de les empreses periodísti-
ques tradicionals, privades
o públiques. Res d’estrany:
això passa en totes les al-
tres comunitats de llengua.
A Catalunya, per exemple,
en són clars exponents
aquest diari, El Punt Avui,
El Periódico o La Vanguar-
dia (els dos últims, des de la
seva versió en català el
1997 i el 2011, respectiva-
ment). Com ho són les expe-
riències de periodisme au-
diovisual en xarxa de TVC,
Catalunya Ràdio o RACC1.
Aquesta dependència fa
molt greu el tancament ir-
responsable de RTVV al
País Valencià. I posa en re-
lleu mancances actuals
com la inexistència de ver-
sió en català de l’edició digi-
tal de La Vanguardia o dels
dos diaris esportius més po-
pulars de Barcelona.

FINALMENT, S’ESTAN CONSOLIDANT dia-
ris i mitjans digitals de tipologia molt
variada. Segons control OJD de maig,
les deu primeres capçaleres digitals
en català aconseguien uns vuit mi-
lions d’“usuaris únics” al mes (els
quatre primers, entre dos i un milió,
eren: Ara.cat, Nació Digital, Vilaweb i
El Punt Avui). En suma, entre tots
anem bastint un ric i extens teixit de
cibermitjans en català a tot el territo-
ri, d’àmbit local i temàtic, de periodi-
citat diversa, de mil colors i textures,
que permet identificar ja al ciberes-
pai una regió informativa de marca
catalana, alimentada per una plurali-
tat de “periodismes.cat”.
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S’ESTAN REDEFININT
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de cibermitjans en
català a tot el territori,
d’àmbit local i temàtic

CATALINA ACELAS

eria ingenu creure que el sobiranis-
me aconseguirà els seus propòsits

només a còpia d’exhortacions entre
una massa còmplice. El projecte sobira-
nista de Catalunya exigeix una acumu-
lació de capital polític, cívic i social que,
malgrat les inestimables aportacions
d’entitats i particulars, de moment no
acaba de materialitzar-se del tot.

A mesura que ens acostem al 9-N,
el temps polític serà cada cop més in-
tens. Però ara, amb un moviment sobi-
ranista molt focalitzat en la maximitza-
ció del proper 11 de setembre, ja es po-
den diagnosticar alguns senyals d’es-
tancament. Sobretot dos: la renúncia
de l’independentisme a créixer més
enllà d’aquells sectors socials que fins
a aquí li són afins. I, segon error, apos-
tar pel creixement passiu; és a dir, es-
perar que les mesures recentralitzado-
res del govern espanyol continuïn fa-
bricant independentistes.

La inversió de poder que planteja
l’independentisme no pot quedar a
mercè només d’una voluntat d’indepen-
dència d’una part de la població. Cal
que aquesta voluntat es potenciï amb
un argumentari que precisi els avantat-
ges polítics, econòmics, socials i lliber-
taris que la independència podria com-
portar. Si no es dóna aquest pas, l’opció
de la independència mai no travessarà
el cercle de foc propi de l’acte de fe.

Tenint en compte la composició so-
cial de Catalunya i que l’Estat ja ha en-
gegat la seva poderosa maquinària le-
gal i repressiva per neutralitzar el pro-
cés sobiranista, és urgent convèncer-
nos que el mateix acte de decisió de ser
independents formarà part indestriable
del projecte de país que siguem capa-
ços d’esbossar. I, ara per ara, encara no
ha cristal·litzat el llibre blanc que detalli
que el nostre país tindria una procés
constituent participatiu i amb vocació
democràtica i de justícia social. Sense
aquest element motriu, falta ànima, alè
per acabar de donar un pas que ha de
ser il·lusionant i transformador.
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