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Els diaris són les joguines d’uns pocs homes rics. El capitalista i l’editor són els 

nous tirans que s’han apoderat del món. No necessitem una censura per a la 

premsa. La premsa és la mateixa censura. Els periòdics van néixer per dir la 

veritat i avui existeixen per impedir que la veritat sigui dita.  

Gilbert Keith Chesterton, escriptor i periodista britànic (1874-1936) 

 

 

 



 



La finalitat d’aquesta investigació és estudiar les relacions que existeixen entre el 

poder financer i el poder mediàtic en el context de la crisi econòmica actual, prenent 

com a exemple en l’anàlisi de cas els vincles que es donen actualment entre La Caixa i 

El Periódico de Catalunya.  

Per dur a terme la recerca, s’ha partit d’una aproximació bibliogràfica per, 

posteriorment, realitzar una investigació teòrica en profunditat d’El Periódico de 

Catalunya, el Grupo Zeta i La Caixa. En darrer lloc, s’ha fet un estudi de les 

connexions existents en l’actualitat entre l’entitat financera i el mitjà de comunicació.   

Les vies principals a través de les quals La Caixa està vinculada amb El Periódico de 

Catalunya són tres: en primer lloc, a través del crèdit sindicat de 245 milions d’euros 

que té el Grupo Zeta amb diverses entitats bancàries, entre les quals destaca com a 

màxim creditor l’empresa dirigida per Isidre Fainé. En segon lloc, La Caixa és un client 

molt destacat en la publicitat del diari en format imprès i, en tercer lloc, la darrera via 

que relaciona l’entitat financera i el mitjà de comunicació és a través de la figura del 

President de la Comissió Executiva del Grupo Zeta, Juan Llopart. Es tracta d’un home 

de confiança de La Caixa que arriba a El Periódico de Catalunya per posar-hi ordre.  

Després d’analitzar en profunditat les grans vies de connexió entre ambdós actors, es 

fa evident que El Periódico de Catalunya i La Caixa estan estretament vinculades. Tot 

sembla indicar, a més, que el banc exerceix un fort procés d’influència sobre el mitjà 

de comunicació. És a través del deute, la publicitat i la presència d’un directiu de 

l’òrbita de La Caixa, el mitjà de comunicació pot continuar desenvolupant la seva 

activitat sota la mirada de l’entitat financera.  
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1. PRESENTACIÓ 

 

La present investigació té com a objectiu principal estudiar les relacions que es donen 

entre el poder financer i el poder mediàtic, en el context de la crisi econòmica actual. El 

cas que s’investigarà per posar-ho en evidència serà l’anàlisi dels vincles que es 

donen entre La Caixa i El Periódico de Catalunya. 

 

Tradicionalment, els mitjans de comunicació escrits han tingut dues vies fonamentals 

d’ingressos, que són la publicitat, que representava al voltant del 60% dels ingressos, i 

la venda d’exemplars, que històricament suposava el 40% dels guanys restants. 

Aquestes dues fonts d’ingressos ha permès als diaris dur a terme la seva activitat i ser, 

durant molt de temps, un sector que ha obtingut significatius beneficis al final de cada 

exercici econòmic.  

No obstant, l’arribada de la crisi econòmica ha fet trontollar un model de negoci que 

fins fa pocs anys resultava molt rendible. El fort descens dels ingressos per la publicitat 

en són la principal causa. Segons el Libro Blanco de la Prensa Diaria de l’any 2012, 

editat anualment per l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols (AEDE), estima que a 

Espanya s’ha passat dels 1.461 milions d’euros d’ingressos en publicitat de l’any 2007 

a 645 milions en el tancament de l’any 2012. És una caiguda que significa un descens 

del 56%.  

La segona gran font tradicional d’ingressos, la venda dels diaris, també s’ha reduït a  

causa del sorgiment d’un nou procés, la mutació tecnològica, en què els lectors 

progressivament han anat deixant de comprar exemplars dels diaris i passen a 

consumir les notícies a través de les pàgines web de les diverses capçaleres. L’últim 

informe del Libro Blanco de la Prensa Diaria mostra que els ingressos per la venda de 

diaris a Espanya se situaven en 1.300 milions d’euros l’any 2007 i a finals de 2011, va 

descendir a 1.035 milions, una caiguda del 20% en tant sols 4 anys.   

La caiguda generalitzada dels ingressos va dur als mitjans de comunicació, i en 

concret, els de premsa escrita, a recórrer als bancs per poder seguir endavant i també 

per fer front a uns deutes que la crisi va transformar en inassumibles.  

Aquesta relació dels media amb el sector financer ha suposat una extensió dels 

vincles entre aquests dos actors. Si bé és cert que generalment la banca es 

caracteritza per ser un dels principals anunciants dels mitjans de comunicació, els 
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bancs han esdevingut progressivament una font de crèdit fonamental per al 

funcionament de la indústria de la informació.  

Així doncs, la vulnerabilitat dels mitjans de comunicació davant l’arribada de la crisi 

econòmica ha tingut com a conseqüència un ràpid acostament entre el sector financer 

i el sector mediàtic.   

El veritable problema, però, apareix en el moment què els mitjans de comunicació no 

són capaços de tornar els deutes als bancs i és llavors quan passen a dependre de la 

gran banca creditora. En aquest sentit, el sector financer ja no és que tingui la 

possibilitat d’influir en els mitjans, sinó que, en molts casos, esdevé el propietari 

indirecte d’aquests.  

Aquest fet suposa un gran cost per a la independència dels mitjans en general i de la 

premsa en particular en un moment què el sector financer està en el punt de mira. Els 

salaris astronòmics dels directius, les fusions, l’estafa de les preferents o els 

desnonaments són alguns dels temes que darrerament han esdevingut actualitat i en 

els què els bancs hi estan directament relacionats.   

Avui en dia, per conèixer qui hi ha darrere dels mitjans de comunicació ja no serveix 

visitar l’apartat de “qui som” que es troba en la pàgina web d’aquests. Els veritables 

amos són aquells que controlen la informació que es publica. I, cada vegada més, qui 

hi ha darrere dels mitjans de comunicació i en aquest cas en concret, de la premsa 

escrita, és el sector financer.  

 

La present investigació és una aproximació a l’estreta relació que mantenen els 

mitjans de comunicació i els bancs. Cal aclarir que no es pretén determinar si existeix, 

o no, una relació d’influència entre La Caixa i El Periódico de Catalunya, sinó que 

aquest treball tracta d’exposar els vincles que es donen entre les dues empreses.  

Provar que veritablement existeix una relació d’influència del poder financer en el 

mediàtic és pràcticament impossible, donat que l’única manera de certificar-ho seria en 

el cas que els directius, tant dels bancs com dels mitjans, ho reconeguessin. Tant en 

les investigacions anteriors realitzades en la mateixa matèria no s’ha arribat a 

demostrar, ni tampoc en aquesta.  
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La recerca s’estructura en 2 grans blocs.   

El primer bloc, que correspon als capítols 2, 3 i 4, és de caràcter teòric i té una finalitat 

introductòria i descriptiva.  

Objecte d’estudi. Definició de la meta de la investigació, les hipòtesis, la 

justificació i la viabilitat de la present investigació i el caràcter de la mateixa. 

Serveix per delimitar i definir el tema. 

Marc teòric. Ressenya teòrica en la què es desenvolupen i es detallen les tesis 

principals d’algunes investigacions realitzades prèviament per autors nacionals 

i internacionals. Els estudis, doncs, versen sobre la interrelació i la influència 

del poder financer en el poder mediàtic.  

Procediment metodològic. Descripció i explicació dels tipus de metodologies 

d’estudi en els què s’engloba la investigació: bibliogràfica, quantitativa i 

qualitativa.  

El segon bloc gira al voltant de l’anàlisi del cas pràctic. Es basa en estudiar i analitzar 

els vincles que mantenen l’empresa financera La Caixa i el diari El Periódico de 

Catalunya. Aquest segon bloc s’estructura en dos grans parts. 

Part I. Estudi teòric dels tres actors protagonistes en l’anàlisi de cas, com són 

El Periódico de Catalunya, el Grupo Zeta i La Caixa.  

Part II. Exposició i anàlisi de les vies a través de les quals La Caixa està 

vinculada amb El Periódico de Catalunya.  

El tancament del treball està compost per unes conclusions extretes, en gran mesura, 

del cas d’anàlisi, per un apartat final que assenyala possibles futures línies 

d’investigació, i per la bibliografia. Finalment, s’adjunten en els annexos alguns dels 

documents que han resultat de vital importància per a la realització de la investigació.   
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2. OBJECTE D’ESTUDI 

 

L’objecte d’estudi de la present investigació es basa en  realitzar una aproximació a les 

relacions que es donen entre el sector financer i els mitjans de comunicació. En 

concret, s’estudiarà si existeixen, o no, vincles entre La Caixa i El Periódico de 

Catalunya.  

 

2.1 Objectius   

D’acord amb l’objecte d’estudi, prèviament definit, els objectius específics de la present 

recerca són els següents:  

 Conèixer si existeix, o no, una relació d’influència exercida per La Caixa a El 

Periódico de Catalunya 

 

 L’estudi de les diferents vies a través de les quals La Caixa pot influir a El 

Periódico de Catalunya. 

 

 L’anàlisi del paper que desenvolupa a El Periódico de Catalunya i al Grupo 

Zeta el President de la Comissió Executiva del grup de comunicació, Juan 

Llopart, suggerit per l’entitat financera.  

 

2.2 Sistema d’hipòtesis i la seva formulació 

Les hipòtesis, que són proposades a partir dels objectius de la investigació, són les 

següents:  

 Existeix un procés d’influència exercit per La Caixa a El Periódico de 

Catalunya.  

 

 Les vies a través de les quals El Periódico de Catalunya podria resultar influït 

per La Caixa són a través, en primer lloc, del crèdit i, a més, del President de la 

Comissió Executiva.  
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 El President de la Comissió Executiva s’encarrega de controlar l’activitat 

econòmica del diari, així com les despeses d’aquest.  

 

2.3 Justificació i viabilitat de la investigació  

La importància de la present investigació radica en el fet que es tracta d’un tema que 

en poques ocasions s’ha estudiat en profunditat. A nivell català i espanyol, hi ha pocs 

autors que se n’hagin ocupat, mentre que a nivell internacional n’hi ha alguns més, 

però tampoc en són gaires. En aquest sentit, doncs, aquesta investigació es justifica 

per una tenir una aportació teòrica.  

D’altra banda, la influència de la banca en els mitjans de comunicació és un aspecte 

vital que cal donar a conèixer donada la importància d’ambdós actors en la societat. 

Tant el sistema financer com els mitjans de comunicació són dues de les indústries 

més potents històricament. El sistema financer, la gran banca, és un sector molt 

important en el nostre país, i més actualment, mentre que els mitjans de comunicació, 

teòricament han de servir als interessos de la societat per mantenir-la informada. En 

conseqüència d’això, les relacions que s’estableixen entre ambdues indústries resulten 

fonamentals de conèixer.  

 

2.4 Caràcter de la investigació 

La investigació proposada respon a una tipologia de caràcter exploratori, descriptiu i 

explicatiu. 

Es tracta d’una investigació de caràcter exploratori donat que, tal i com s’ha esmentat 

anteriorment, és un tema que no s’ha estudiat gaire. Si bé és cert que existeixen 

recensions teòriques que tracten de donar llum al tema i vincular el poder financer amb 

el poder mediàtic, aquests treballs són escassos. A més, és important assenyalar que 

no s’ha realitzat cap investigació en profunditat sobre l’anàlisi de cas d’El Periódico de 

Catalunya i La Caixa. Hi ha algunes aproximacions però aquest cas no ha estat 

estudiat a fons.  

L’estudi, no obstant, també s’emmarca dins d’una investigació de caràcter descriptiu 

perquè té per objectiu descriure, definir i detallar el comportament d’ambdues 

indústries, tant de La Caixa com d’El Periódico de Catalunya així com del grup de 

comunicació del qual forma part, el Grupo Zeta. A més, a part de descriure el 
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comportament d’aquestes empreses, també es definirà i contextualitzarà la seva 

situació actual, tant econòmica com empresarial, per tal de poder entendre millor els 

fets.  

En últim lloc, la investigació també respon a un estudi de caràcter explicatiu ja que, 

partint de la idea de que es tracta d’un fenomen poc estudiat, es tractarà de descobrir 

les causes que originen la dependència d’El Periódico de Catalunya cap a La Caixa.  

És a dir, s’intentarà explicar detalladament i donar a conèixer què és allò que fa que 

existeixi una relació entre el rotatiu català i l’empresa financera. 
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3. MARC TEÒRIC  

 

3.1 Antecedents teòrics  

Per realitzar la present recensió teòrica, s’ha seguit, en bona part, a la investigadora 

en comunicació espanyola que més ha estudiat la influència del poder financer sobre 

poder mediàtic, la Núria Almiron, economista i professora de comunicació a la 

Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona. A més, per dur a terme els antecedents 

teòrics, també s’han tingut en compte les tesis realitzades pels pioners en la mateixa 

investigació, però de caire internacional, com són Ceesc Hamelink i Rudolf Hilferding. 

També cal esmentar que es fa menció d’altres autors espanyols com el periodista 

Pascual Serrano.  

Ara fa més d’un segle, l’economista austríac Rudolf Hilferding publicava el llibre El 

capital financiero (1910). En aquesta obra, l’autor posava de manifest l’existència 

d’una relació, cada vegada més estreta, que mantenien els mitjans de comunicació i el 

sector financer.  

En la primera meitat del segle XX, els investigadors ja apuntaven que s’estava 

començant a produir una concentració de la indústria de la informació en què els 

mitjans de comunicació s’organitzaven en grups de comunicació. Aquesta 

concentració en grups de comunicació conduïa cap a una dependència, cada vegada 

més important, dels mitjans amb la banca. Aquesta dependència del sector financer en 

el procés de concentració dels grups periodístics es donava perquè els grups de 

comunicació, per tal d’expandir-se i ampliar el seu negoci, necessitaven quantitats molt 

elevades de diners, que els hi demanaven als bancs en forma de crèdits. Per això, 

segons concloïa Hilferding, el creixement de la indústria de la comunicació es donava 

gràcies a la banca i, per aquest motiu, era la mateixa banca la que, indirectament, es 

convertia en propietària de part de la indústria de la comunicació, ja que, en el paper 

de creditora, la banca esdevé un actor molt important per als grups de comunicació.  

En la mateixa línia, però ja a començaments del segle XXI, la mencionada Núria 

Almiron redunda en la idea de Hilferding, i assenyala que el sistema mediàtic de 

comunicació espanyol “ha experimentat un procés de concentració notable”, que, val a 

dir, no només afecta al sector dels mitjans de comunicació, sinó que és d’àmbit global. 

Aquesta concentració dels mitjans periodístics, com començava a donar-se en el segle 

passat, ha donat lloc a grans grups de comunicació que requereixen d’enormes 
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quantitats de capital per poder dur a terme la seva activitat. Aquest capital, com s’ha 

esmentat en el paràgraf anterior, continua provenint de la banca. És la culminació del 

procés que es va iniciar en el segle XX, i que actualment s’ha magnificat.  

Així doncs, tal i com s’assenyala en l’Informe Mongolia, inclòs en el llibre Papel 

mojado. La crisis de la prensa y el fracaso de los periódicos en España1, “la banca 

sempre ha tingut una gran influència sobre els mitjans de comunicació per una doble 

via: a través de la concessió de crèdit i mitjançant la contractació de la publicitat”, 

donat que els bancs, a més, solen ser els principals anunciants dels mitjans de 

comunicació.  

L’investigador en comunicació holandès Ceesc Hamelink va realitzar un estudi l’any 

1984 encarregat per l’Institut Llatinoamericà d’Estudis Transnacionals (ILET) en què 

investigava les empreses de comunicació i el seu vincle amb les finances, anomenat 

Finances i informació. Un estudi d’interessos convergents. En les seves conclusions, 

Hamelink posava de manifest que, com s’ha assenyalat anteriorment, els bancs són la 

font proveïdora de crèdits dels mitjans, però, més enllà de les relacions entre creditor i 

deutor, les institucions bancàries també són propietàries d’accions dels mitjans de 

comunicació i, a més, en molts casos estan representats en els directoris, és a dir, els 

consells d’administració de les empreses periodístiques (Hamelink 1984: 185). Dit 

d’una altra manera, el que Hamelink vol destacar és que el sector financer no només 

es vincula amb els mitjans de comunicació a través dels crèdits, sinó que la relació és 

molt més important, perquè els bancs també poden ser, alhora, propietaris d’accions 

dels mitjans i, a més, estan presents en els consells d’administració.  

Amb l’anterior, doncs, es fa palès l’evident canvi de rol que ha experimentat el sector 

financer en els darrers anys: “la banca ha abandonat el seu paper tradicional per 

convertir-se en protagonista activa i asseure’s en els consells d’administració dels 

mitjans de comunicació” (Almiron 2006: 58). D’aquesta manera, tal i com segueix Núria 

Almiron, “la banca exerceix com a client, com a prestamista i també com a accionista i 

directiu dels grups de comunicació”. Això, evidentment, genera una importantíssima 

dependència dels mitjans cap al sector financer, que ha esdevingut un actor molt 

destacat en la quotidianitat dels grups de comunicació.   

Enrique Bustamante, Catedràtic en Comunicació Audiovisual i Publicitat, afirma que 

aquestes vinculacions dels mitjans informatius de masses amb la banca “adquireixen 

una major significació, en la mesura què, d’una banda, els mitjans multipliquen les 

                                                           
1
 Es tracta d’un llibre editat per la revista Mongolia i que no consta de cap referencia d’autor 
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dependències i subordinacions de la informació davant de variats i complexos 

interessos; d’altra banda, perquè els bancs no només impliquen vies privilegiades de 

crèdit i liquiditat, sinó que també garanteixen en bona mesura una abundant facturació 

publicitària, reforçant així per aquesta doble via tant la dinàmica cap a la concentració 

com el grau de control sobre la informació” (Bustamante, 1982: 35).  

És a dir, el que Bustamante, Almiron i Hamelink volen assenyalar és que l’activitat dels 

mitjans de comunicació està molt condicionada per aquest nou paper protagonista que 

exerceix la banca. I és que, com a creditora, quota publicitària i fins i tot com a 

accionista o propietària del mitjà, la banca esdevé un actor que ha condicionat en gran 

mesura els mitjans de comunicació.   

Sobre el fet que el sector financer formi part dels consells d’administració dels grups 

de comunicació, Bustamante destaca que en les empreses periodístiques, és 

precisament el consell d’administració l’òrgan de poder real en front a la teòrica 

sobirania de les juntes generals d’accionistes (Bustamante 1982: 36). En estar 

presents en els consells d’administració, els bancs gaudeixen d’un poder molt elevat. 

Per això, el control de l’activitat dels mitjans de comunicació per part dels bancs fa que 

la informació “estigui subordinada a uns altres interessos, els dels bancs, ja que no 

només controlen les fórmules per aconseguir beneficis més amplis sinó que, a més, la 

informació també serveix als seus propis interessos” (Bustamante 1982: 36).  

En la mateixa línia, Pascual Serrano, llicenciat en Periodisme per la Universitat 

Complutense de Madrid, afegeix que “els consells d’administració dels mitjans de 

comunicació no només es limiten a controlar la marxa econòmica de l’empresa, sinó 

que aquests consells vigilen i supervisen, a més, les línies editorials i les opinions dels 

periodistes” (Serrano 2012: 28). És a dir, en el moment en què la banca s’asseu en els 

consells d’administració dels mitjans de comunicació, el poder de decisió i control que 

es dóna al sector financer és molt gran i els hi permet prendre decisions sobre tot allò 

que publica el mitjà i la manera com es tracta. De manera que la banca, com és 

evident, farà servir aquest control dels continguts per al seu propi benefici, i no 

precisament serà el mateix que el del mitjà de comunicació.  

En l’època de bonança econòmica, “els grups de comunicació van créixer 

exponencialment, construint grans conglomerats mitjançant l’apalancament, acumulant 

deutes gegantins que l’arribada de la crisi econòmica va convertir en inassumibles” 

(Mongolia 2013: 109). Per això, la crisi dels mitjans de comunicació, sobretot del sector 

de la premsa escrita, és conseqüència de l’esclat de la famosa bombolla que va 

destapar uns grans deutes amb el sector financer.  
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Segons l’Informe Mongolia, la crisi de la premsa actual “no és per culpa d’Internet, sinó 

que el terratrèmol ha modificat el paisatge en assumptes molt més crucials per al 

periodisme real que pel suposat canvi de paradigma tecnològic”. És a dir, el problema 

del model de la premsa actual és més profund i no es justifica per la simple irrupció 

d’Internet, tot i que és evident que ha 

produït un descens de les vendes 

d’exemplars molt destacat. El canvi 

més important és un altre: “on hi 

havia empreses propietat d’editors de 

diaris, ara hi ha empreses propietat 

del sector financer. La impossibilitat 

de fer front als exagerats crèdits 

concedits en l’alegria de la bombolla 

ha tingut com a conseqüència 

l’absorció dels mitjans per part del 

poder financer” (Mongolia 2013: 11). 

“Un diari pot tenir el millor disseny, el millor paper i fins i tot els millors periodistes, però 

al final, qui decidirà el que es publicarà i què s’ocultarà, serà el propietari el·líptic, qui 

posa els diners. Com se sol dir, qui paga, mana” (Dante i Sibina 2014: 4). El fet que un 

mitjà de comunicació estigui controlat pel sector financer és un gran problema per al 

periodisme, que deixa de servir als interessos socials, del poble, i passa a ser una eina 

de control dels bancs.  

Al possible control del mitjà de comunicació en què el banc s’asseu en el consell 

d’administració, se suma un altre problema molt gros: quan el banc és directament el 

propietari del mitjà o, fins i tot, del grup de comunicació. Un dels casos més coneguts 

és el de PRISA, en què la banca ha comprat gran part de les accions del grup perquè 

va arribar el moment en què PRISA devia al Banco Santander Central Hispano 

(BSCH) fins a 5 mil milions d’euros. Com que no podien fer front al deute, “la gran 

banca creditora s’ha anat incorporant al capital de les empreses” (Mongolia 2013: 111-

112).  Així, ja no és que influeixin en el mitjà, sinó que en són directament els amos.  

Que la banca estigui present en els mitjans de comunicació, ja sigui com a creditora, 

quota publicitària o fins i tot com a propietària, pot tenir una gran repercussió per a la 

independència periodística del mitjà. És inqüestionable que els bancs no publicaran les 

notícies que els són negatives o, si més no, no seran tractades amb la rigorositat que 

haurien. I més actualment, un moment en què el sector financer està molt qüestionat, 
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ja sigui per les preferents, pels salaris dels alts executius o pels desnonaments, entre 

molts d’altres temes. El control de la informació pel sector financer, i què els temes 

més sensibles giren al voltant de la banca, fa que aquesta informació sigui una titella 

en mans dels banquers que la utilitzaran en el seu benefici.  

Exemple del que s’ha explicat en els paràgrafs anteriors és el cas del periodista Javier 

Ortiz. L’any 2009, quan treballava per al diari El Mundo, Ortiz tenia la intenció de 

comentar en la seva columna d’opinió un llibre que narrava la història del Banco 

Santander Central Hispano (BSCH), escrit per Josep Manuel Novoa i titulat El Poder. 

L’obra feia menció dels mètodes emprats pel seu líder, Emilio Botín. El que no sabia 

Javier Ortiz és que Botín havia organitzat un gabinet de crisi per tal d’assegurar-se que 

cap mitjà de comunicació es fes ressò de l’existència del mateix llibre. Per aquest 

motiu, la columna d’opinió d’Ortiz mai va ser publicada. Segons explica el mateix 

periodista en una publicació de la seva pàgina web 

(http://www.javierortiz.net/jor/jamaica/historia-de-una-columna), un membre de El 

Mundo li va comunicar que “havia de desistir de la idea de parlar d’aquell llibre perquè, 

si ho feia, l’article mai veuria la llum”. 

En la mateixa publicació, Ortiz conclou que, tot i que el seu impuls va ser redactar la 

columna, finalment no ho va fer perquè “cap mitjà de comunicació mitjanament 

important es faria ressò del que havia passat, perquè Botín els té a tots agafats per les 

seves parts més íntimes”, diu Ortiz.  

Un altre exemple de la influència de la banca en els mitjans de comunicació i, més 

concretament, en la informació que es publica, és la del periodista Pascual Serrano. 

Segons explica en el seu llibre, Traficants d’informació. La història oculta dels grups de 

comunicació espanyols, el periodista escrivia una columna en un diari regional 

propietat del Grupo Vocento i mai havia tingut cap problema fins que va mencionar la 

jubilació amb cinquanta-cinc anys d’un conseller delegat del BBVA, José ignacio 

Goirigolzarri, que s’enduria tres milions d’euros anuals. Segons Serrano, “la columna 

no va aparèixer mai publicada. Un responsable em va indicar que la decisió va ser 

presa des de l’alta direcció del mitjà de comunicació. Mai més es van dirigir cap a mi” 

(Serrano 2012: 14).  

“La simbiosi entre el poder financer i els mitjans de comunicació és tan perfecta que, 

en ocasions, es dóna fins i tot en direcció contrària” (Mongolia, 2013: 114). És a dir, els 

propietaris tradicionals dels mitjans de comunicació ocupen llocs directius en la banca. 

Un exemple clar és el de La Vanguardia, en què l’amo del Grup Godó, Javier Godó, és 

el Vicepresident segon de La Caixa i el Vocal de la Comissió de nomenaments i 

http://www.javierortiz.net/jor/jamaica/historia-de-una-columna
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retribucions de CaixaBank. Un altre exemple és el de Grupo Planeta, en què el seu 

amo, José Manuel Lara, ocupa el lloc de vicepresident del Banc Sabadell. 

Cal assenyalar un aspecte que pot semblar obvi però que és crucial. Segons Núria 

Almiron, no es tracta d’un domini undireccional en què la fletxa va des de la banca cap 

als mitjans de comunicació, sinó que existeix una necessitat mútua, en què els 

interessos d’ambdues indústries es complementen, donat què la banca posseeix el 

control dels recursos de capital, que resulta d’interès per als mitjans, i els mitjans de 

comunicació tenen el poder dels recursos informatius i comunicatius que són d’interès 

per al sector financer.  

La importància de controlar la informació és un dels atractius que guia a la banca a 

relacionar-se amb els mitjans. Si bé és cert que el principal atractiu per al sistema 

financer és la possibilitat d’obtenir un alt marge de rendibilitat donada la gran quantitat 

de capital que mouen els grups de comunicació, existeix un altre interès com és la 

possibilitat d’exercir una influència en el mitjà político-ideològica i el prestigi que atorga 

el control d’un diari, per exemple (Hamelink 1984: 97).  

Segons Hamelink, “les interconnexions entre la banca i la indústria informativa no es 

reduirien a què la primera contribueixi en gran mesura a l’oligopolització de la segona, 

sinó també al contingut informatiu i a les limitacions a la independència periodística 

que produeix la interconnexió”.  

En la mateixa línia dels paràgrafs precedents, Hamelink assenyala que el control dels 

mitjans de comunicació per part de la banca pot ser de dos tipus. D’una banda, 

existeix el control operatiu, referent al control que s’exerceix en les operacions 

quotidianes de l’empresa. D’altra banda, hi ha el control dels recursos de la informació, 

en què la banca s’encarrega d’assignar, o no, els fons econòmics necessaris per dur a 

terme les peces periodístiques. Aquest darrer tipus de control permet a Hamelink 

afirmar que “el control mitjançant l’assignació dels fons té una influència decisiva en el 

mercat i en el conjunt de la societat i, per tant, des d’aquest punt de vista, la 

interdependència observada entre la banca i la indústria informativa, adopta la forma 

de domini de la primera sobre la segona” (Hamelink 1984: 140). Per assignació de 

fons s’entén el subministrament de capital, les accions ordinàries, els vincles venedor - 

comprador i les interconnexions en la integració dels directoris.  

Així doncs, es pot concloure que actualment existeix una important convergència entre 

la banca i els grans grups de comunicació. En aquest sentit, és possible afirmar que 

ambdós sectors es necessiten: els mitjans de comunicació, per dur a terme la seva 
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activitat, requereixen grans quantitats de capital provinents dels bancs i, d’altra banda, 

les entitats financeres els hi és de gran utilitat fer-se amb el poder informatiu que 

posseeixen els mitjans de comunicació. Així, seguint aquesta lògica, la banca està 

present en els mitjans i, a més, influeix de manera decisiva en l’activitat d’aquests. La 

banca controla l’activitat duta a terme pels mitjans de comunicació des del moment en 

què es converteix en la seva font de finançament i, com és comú en l’actualitat, els 

grups de comunicació tenen uns deutes molt elevats amb el sector financer. Això fa 

que els bancs puguin arribar a imposar condicions i exigències als mitjans per tal 

d’assegurar-se el retorn dels diners. Com a conseqüència de tot l’anterior, els mitjans 

de comunicació poden arribar a esdevenir hostatges de les entitats financeres.  
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4. PROCEDIMENT METODOLÒGIC 

 

Aquesta recerca engloba diferents metodologies d’estudi amb l’objectiu d’aprofitar les 

potencialitats de cadascuna d’elles. Així, les metodologies emprades en aquesta 

investigació són de tipus bibliogràfic, quantitatiu i qualitatiu. A continuació es procedeix 

a explicar-les detalladament.   

En primer lloc, cal mencionar que la investigació engloba una aproximació bibliogràfica 

especialitzada. Aquesta es troba en la recerca desenvolupada en el marc teòric, en el 

què, com s’ha pogut comprovar, es descriuen i s’expliquen els diversos conceptes 

d’interès en la investigació a través de les tesis realitzades per investigadors, tant 

espanyols com internacionals. Els materials que s’han utilitzat per a l’anàlisi teòric han 

estat llibres, articles de revistes científiques i altres publicacions relacionades amb el 

tema de la investigació.  

En segon lloc, la investigació respon a una aproximació quantitativa, donat que en 

nombroses ocasions es fan servir els resultats extrets de les investigacions 

d’audiència, com l’Estudi General de Mitjans (EGM) o l’Oficina de Justificació de 

Difusió (OJD). Són de caire quantitatiu donat que el que resulta d’interès és conèixer 

les dades per poder extrapolar-les a la resta de la societat a través de la mostra que 

agafen els analistes.     

En tercer i darrer lloc, part de la investigació s’engloba dins d’una metodologia 

d’aproximació qualitativa, ja que també es pretén descriure i explicar els motius pels 

quals és possible que es doni un procés d’influència entre el poder financer i el poder 

mediàtic.  

Per dur a terme la investigació en la vessant qualitativa, apartat en què l’important és 

entendre què succeeix, es realitzaran entrevistes en profunditat a experts i implicats en 

la matèria a fi d’entendre els fets i poder així realitzar una reflexió posterior.  
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5. ANÀLISI DE CAS: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA I LA CAIXA. PART I. 

 

En aquest apartat s’ha dut a terme una detallada descripció dels tres actors principals 

que intervenen en la relació que mantenen La Caixa i El Periódico de Catalunya. Així, 

la present descripció té com a objectiu fonamental descriure i definir les 

característiques i la identitat d’aquests grans actors que estan involucrats: en primer 

lloc, El Periódico de Catalunya, així com també resulta important descriure la magnitud 

del grup de comunicació al qual pertany, és a dir, el Grupo Zeta i, en tercer lloc, també 

s’ha realitzat una descripció de l’entitat financera analitzada en aquest cas, és a dir, La 

Caixa.  

Per tal d’entendre la simbiosi que es dóna entre El Periódico de Catalunya i La Caixa 

és fonamental realitzar una radiografia d’ambdues empreses per poder, posteriorment, 

ser capaç de comprendre millor i poder jutjar els fets amb un grau més elevat de 

coneixements.   

En primer lloc, doncs, s’ha realitzat una descripció detallada d’El Periódico de 

Catalunya, el principal actor en aquesta investigació. Amb l’objectiu d’explorar les 

característiques i la situació actual per la què travessa el diari barceloní, s’ha dut a 

terme una descripció general d’El Periódico de Catalunya, tot complementant-t’ho amb 

una breu pinzellada d’informació històrica referent als inicis del rotatiu. D’altra banda, 

també s’ha dut a terme una breu descripció econòmica, en la què es mostra, a partir 

de diversos gràfics, la situació actual del diari. 

En segon lloc, donat que és impossible poder entendre completament la situació d’El 

Periódico de Catalunya sense fer menció al grup de comunicació del qual en forma 

part, també s’ha realitzat una minuciosa descripció del Grupo Zeta. En aquest segon 

apartat, doncs, s’ha dut a terme una presentació de l’empresa, recorrent breument a la 

història per mostrar la gran expansió que va realitzar el grup de comunicació. A més, 

per mostrar la magnitud del holding en el mercat espanyol, també es fa menció de 

totes les capçaleres que són propietat de la família Asensio, que estan presents en 

diverses àrees del mercat. En darrer lloc, igual que en el cas d’El Periódico de 

Catalunya, es presenta informació econòmica del diari, tant xifres actuals com 

evolutives.       

El tercer i últim actor que s’ha analitzat és La Caixa, l’entitat financera catalana per 

excel·lència i una de les més importants a nivell europeu. Per conèixer les dimensions 
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de l’empresa propietat d’Isidre Fainé s’ha realitzat una descripció del banc, i un 

aspecte importantíssim en el cas pràctic d’aquesta investigació, que són les 

participacions industrials que té La Caixa en altres empreses. Això resulta d’enorme 

importància per poder comprendre l’abast de la influència que pot arribar a tenir, no 

només l’empresa La Caixa, sinó la resta d’empreses que estan sota el control d’Isidre 

Fainé, encara que sigui indirectament.  
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5.1 El Periódico de Catalunya 

 

5.1.1 Presentació  

El Periódico de Catalunya és un diari d’informació generalista de pagament que forma 

part d’un grup de comunicació anomenat Grupo Zeta. El nom de l’empresa editora és 

Ediciones Primera Plana, té la seva seu a Barcelona (c/ Consell de Cent, 425) i està 

editat en doble versió, en català i en castellà. Actualment, el seu director és l’Enric 

Hernández.  

Segons els informes publicats per l’Estudi General de Mitjans (EGM), referents al 

període corresponent al Juliol de 2012 fins al Juny de 2013, el perfil dels lectors del 

diari català és el següent: un 59% d’aquests lectors d’El Periódico de Catalunya són 

homes, mentre que el 41% restant són dones. A més, el 84% del total de lectors són 

persones que formen part de la classe social mitja, mitja-alta i alta.  

Segons les dades certificades per l’Oficina de Justificació de la Difusió (OJD), 

compreses entre el període del mes de Juny de 2012 a Juny de 2013, el promig de la 

difusió d’exemplars d’El Periódico de Catalunya és de 98.780 exemplars.  

D’altra banda, l’últim rànquing dels mitjans impresos realitzat per l’EGM, que correspon 

al període comprès entre abril de 2013 i març de 2014, mostra com El Periódico de 

Catalunya és el vuitè diari més llegit a nivell espanyol amb 599.000 lectors al dia, per 

darrere d’altres periòdics generalistes com El País, El Mundo, La Vanguardia i La voz 

de Galicia.  

Amb aquest darrer registre, El Periódico de Catalunya descendeix dues posicions 

respecte de la penúltima onada realitzada per l’Estudi General de Mitjans, que 

correspon al període comprès entre febrer de 2013 i novembre de 2013 i, segons el 

qual, El Periódico era el sisè diari més llegit a nivell espanyol i tenia 612.000 lectors 

diaris. Així doncs, en menys de mig any, el descens en nombre de lectors diaris ha 

estat de 13.000.  

El Periódico de Catalunya neix de la mà del barceloní Antonio Asensio Pizarro el 26 

d’octubre de 1978. Llavors, va esdevenir diari de referència dins de Catalunya, i va ser 

capaç de competir pel lideratge i l’hegemonia dels mitjans impresos juntament amb La 

Vanguardia. Malgrat estar redactat en castellà, va destacar per tenir una ideologia 

catalanista. No va ser fins l’any 1997 en què el diari va comptar amb dues edicions, 
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una escrita en català i una altra en castellà, tot i que, tal i com continua succeint en 

l’actualitat, els continguts són els mateixos en ambdues versions. 

A continuació, es recullen els noms de les diverses persones que formen part de la 

direcció d’El Periódico de Catalunya. 

TAULA 1. Membres de la direcció d’El Periódico de Catalunya 

Càrrec Nom 

Director Enric Hernàndez 

Directors adjunts 
Albert Sáez 

Juancho Dumall 

Sotsdirectors  

Bernat Gasulla 

Joan Manuel Perdigó 

Iosu de la Torre 

Director d’Art Ferran Grau 

Delegada a Madrid Gemma Robles 

Defensora de la Igualtat Eva Peruga 

Directora de Comunicació Montserrat Baldomá 

 

5.1.2 Breu descripció econòmica 

 El Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) és una base de dades online que 

recull les xifres registrades anualment per les diverses empreses espanyoles. Segons 

les últimes dades donades a conèixer pel SABI, al finalitzar l’any 2012, El Periódico de 

Catalunya va obtenir uns ingressos d’explotació que ascendien fins als 80.125.044 

euros que, restant les despeses d’aquell any, va donar com a resultat de l’exercici 

econòmic un benefici final de 4.670.271 euros. Malgrat encara no són públiques les 

dades corresponents al tancament de l’any 2013, segons apunta un dels directors 

adjunts d’El Periódico de Catalunya, Albert Sáez, el rotatiu barceloní va tancar l’any 

passat amb un benefici net que gira al voltant dels tres milions d’euros.  

  

Font: http://www.elperiodico.com/ 
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GRÀFIC 1. Resultat dels exercicis econòmics 1993-2012 (en euros) 

 

  

Tal i com es pot observar en el gràfic anterior, la situació d’El Periódico de Catalunya 

és sanejada. De fet, i comptant amb la xifra positiva del darrer 2013, el diari acumula 5 

anys seguits obtenint beneficis al final dels exercicis econòmics. El 2008, però, amb 

l’esclat de la crisi econòmica, és l’any en què més pèrdues va obtenir, un total 

d’11.241.363 euros. Tot i registrar beneficis en els darrers anys, és clar que les 

quantitats obtingudes són dues o, fins i tot, tres vegades més baixes que en els anys 

anteriors a l’esclat de la crisi econòmica.  

També crida l’atenció les pèrdues registrades l’any 1993, aproximadament de 5 milions 

d’euros, que es deuen a un pla de sanejament que va haver de realitzar el Grupo Zeta 

en el moment en què, com s’explicarà en el següent apartat, es va fer amb bona part 

de les accions d’Antena 3. Des de llavors i fins l’any 2008, com es pot observar en el 

mateix gràfic, El Periódico de Catalunya ha estat un negoci molt rendible que ha arribat 

a aconseguir prop de setze milions d’euros de beneficis l’any 1999.      

 

 

 

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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GRÀFIC 2. Endeutament 1993-2012 (%)  

 

 

L’anterior gràfic descriu el grau d’endeutament que ha registrat El Periódico de 

Catalunya en els darrers anys. Com es pot observar, l’any 2008, arrel de la seva 

incorporació al sector audiovisual, va arribar a endeutar-se a un nivell superior al 

250%. Deixant de banda aquest any, es pot comprovar com El Periódico de Catalunya 

és un rotatiu que, en la majoria dels anys, no ha arribat a endeutar-se a més d’un 50%, 

exceptuant els anys que van des de 1999 fins a 2002. L’última xifra que està 

disponible, que correspon a l’any 2012, l’endeutament del diari era del 41,46%. 

 

 

 

 

 

 

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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TAULA 2. Balanç de situació d’El Periódico de Catalunya l’any 2012 (milers d’euros) 

 

Immobilitzat                        70.794.146 
Immobilitzat immaterial             68.454 Fons propis                              45.490.527 

Immobilitzat material               878.602 Capital subscrit                        24.040.000 
Altres actius fixos               69.847.090 Altres fons propis                     21.450.527 

  
Actiu circulant                       6.911.038 
Existències                                26.251   Passiu fix                                    6.302.039 

Deutors                                 5.061.029 Creditors a llarg termini              6.291.574 
Altres actius líquids              1.823.758 Altres passius fixos                         10.464 
Tresoreria                                  53.150 Provisions                                       10.464 

 

 
Passiu líquid                            25.912.619 
Deutes financers                        2.143.838 
Creditors comercials                  2.503.190 
Altres passius líquids               21.265.591 

 
 

TOTAL ACTIU                    77.705.184 Total passiu i capital propi       77.705.184 
 

 

En el balanç anterior, que correspon a l’any 2012, es pot observar la situació 

econòmica en la què va finalitzar l’any El Periódico de Catalunya. El que interessa 

veure és, sobretot, els crèdits que té el diari, tant a llarg termini com a curt termini. Es 

pot observar com les xifres corresponents al passiu són molt elevades, en especial les 

del passiu líquid. A més, els altres actius fixos, que no estan especificats a què 

corresponen, escalen fins prop dels setanta milions d’euros.  

 

  

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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5. 2 Grupo Zeta 

 

5.2.1 Presentació 

Grupo Zeta, S.A, és un grup de comunicació 

espanyol fundat l’any 1976 de la mà d’Antonio 

Asensio Pizarro i actualment el president del 

grup és el seu fill, Antonio Asensio Mosbah. 

Asensio va fundar el que llavors va anomenar 

Ediciones Zeta, S.A., amb un capital de 500.000 pessetes. La primera publicació que 

va comercialitzar va ser la revista setmanal Interviú, que va esdevenir un referent 

polític d’un nou tipus de periodisme que es va desenvolupar durant la transició. L’any 

1978, Interviú va arribar a tenir una tirada d’un milió d’exemplars.   

Santiago Miró, periodista que va treballar a Interviú des del seu sorgiment fins l’any 

1995, recull en el seu llibre Zeta, el imperio del zorro, l’evolució de la revista:  

“a la primera època, Interviú no tenia cap lligam financer ni polític [...]. No 

obstant, a mesura que va anar creixent i va anar establint els naturals vincles 

bancaris, empresarials i polítics, Interviú va anar oblidant-se de les segones i 

fins i tot de les primeres parts dels temes més polèmics, convertint-se en una 

empresa condicionada en la què Asensio va perdre llibertat i es va veure, 

sovint, sotmès a contradiccions diverses, reflectint-se totes elles en la seva 

revista. El setmanari es va convertir, en alguns casos, en un fre polític i 

financer; en d’altres, en l’aval d’excessos i politiqueos”. 

Resulta interessant poder constatar el vincle que va establir el grup de comunicació 

amb la banca des d’un bon inici, amb l’objectiu de créixer i ampliar el seu negoci, però 

oblidant la funció social a la què feia servei quan va sorgir.   

Els  exemples als quals fa referència Miró els recull Serrano a Traficantes de 

información. Segons el periodista, “les concessions al poder que relata Miró en el seu 

llibre són freqüents”, i esmenta el cas en què es va substituir un reportatge sobre el 

germà del llavors vicepresident Alfonso Guerra de La Gaceta de los Negocios, que en 

aquell moment era propietat del Grupo Zeta. El reportatge es va substituir a partir de la 

petició de la ministra de Presidència del Govern. Serrano també afirma el cas en què 

no es va donar una informació sobre Banesto perquè no agradava al seu propietari, 
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Mario Conde. Segons relata Miró, “l’operació es va veure compensada amb un taló de 

set milions de pessetes de Conde al Grupo Zeta”. 

Els anys posteriors a la creació del Grupo Zeta, i gràcies al boom d’Interviú, el grup es 

va anar expandint en comprar noves capçaleres. L’any 1977, Asensio va comprar El 

Jueves i poc després, en tant sols un any va sortir al mercat el primer número d’El 

Periódico de Catalunya. L’any 1982, dues noves capçaleres es van començar a 

comercialitzar, Tiempo de Hoy i la revista especialitzada Viajar. 

Al llarg de la dècada dels anys 80, el Grupo Zeta va comprar diversos diaris provincials 

i regionals, com El Periódico de Aragón i La voz de Asturias. 

En la dècada següent, concretament l’any 1990, el Grupo Zeta va fer un gran salt i va 

intentar adquirir, tot i que sense èxit, una de les tres primeres llicències de televisió 

que es van concedir a Espanya. La proposta de sol·licitar un canal, que seria 

denominat “Univisión Canal 1”, va ser rebutjada. Poc més d’una dècada després, el 

juny de l’any 1992, finalment Asensio va obtenir una participació en la cadena privada 

Antena 3 Televisión, juntament amb Rupert Murdoch i Mario Conde. Els tres 

empresaris van fer-se amb més del 40% de les accions de la cadena, segons va 

informar llavors El País, i l’aportació realitzada per Asensio va ser de 3.000 milions 

d’euros. Asensio, a més, va esdevenir President de la cadena.  

La presència del Grupo Zeta en la cadena televisiva va durar fins al 1997, any en què 

el grup va vendre les seves accions a Telefónica.  

Debilitat per una malaltia, l’any 2000, Antonio Asensio va concedir a Francisco 

Matosas el càrrec de vicepresident del Grupo Zeta i el seu fill, Antonio Asensio, va ser 

nombrat nou conseller amb tant sols 19 anys. Finalment, el 20 d’abril de 2001, Asensio 

va morir als 53 anys d’edat. 

Des de llavors, el holding va encetar una nova etapa en la què va crear una productora 

per al cinema i la televisió anomenada Zeta Audiovisual S.A i la distribuïdora i 

productora On Pictures. Amb aquesta ampliació, el grup de comunicació es va 

posicionar en totes les àrees de la comunicació. No obstant, aquesta gran expansió 

del grup va xocar amb la crisi econòmica, quan, l’any 2007, el Grupo Zeta va registrar 

unes significatives pèrdues econòmiques. 

Des del final de la dècada dels vuitanta, en la seva expansió, el Grupo Zeta ha adquirit 

diverses capçaleres de premsa local i regional, a les quals ha dotat d’un disseny i un 

tractament semblants als de El Periódico de Catalunya. D’altra banda, l’any 1997 el 
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grup de comunicació va començar a comercialitzar El Periòdic d’Andorra, un diari 

d’informació general del Principat d’Andorra.  

A partir de l’any 2008, el Grupo Zeta va entrar en una etapa de pèrdues sostingudes 

que van amenaçar la seva viabilitat econòmica com a grup. Segons  el Sistema de 

Análisis de Balances Ibéricos, l’any 2010, el seu deute s’estimava en més de 200 

milions d’euros. Tot i que es va negociar la venda del seu diari de referència, El 

Periódico de Catalunya, a l’empresari extremeny Alfonso Gallardo, finalment no hi va 

haver acord. No obstant, sí que es van vendre altres negocis annexos. D’aquesta 

manera, es van vendre les emissores de ràdio a Blas Herreno (Grupo Radio Blanca), 

La voz de Asturias a Público, la gestió comercial al Grupo Prisa i el seu 20% del gratuït 

20Minutos a Shibsted.  

Aquestes mesures es prenen arrel d’una renegociació del deute que va fer el Grupo 

Zeta amb nombroses entitats financeres. Aquest apartat serà tractat al llarg d’aquesta 

investigació. Com a conseqüència de la renegociació, la direcció de Zeta va presentar 

un pla que incloïa una política de desinversions, un reajustament de plantilla i una dura 

política de retallades de les despeses. Com a resultat, la direcció i els empleats van 

negociar un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) el febrer de 2009 que 

contemplava la sortida de 531 empleats de prop de 2.300 que composen la plantilla 

del grup. 

La situació no va deixar d’empitjorar. L’octubre de 2009, tancava el diari esportiu 

saragossà Diario Equipo.  

L’any 2012 es va realitzar una rebaixa salarial dels empleats d’una mitjana d’un 8%, 

acompanyat de baixes voluntàries de treballadors que van abandonar l’empresa. 

L’última de les negociacions que s’han realitzat entre la direcció d’El Periódico de 

Catalunya i el Comitè d’Empresa d’Ediciones Primera Plana s’ha tancat amb una nova 

rebaixa salarial del 9%, que se suma a l’anterior del 8%, i que es realitza a través d’un 

Expedient de Regulació Temporal que té com a objectiu reduir el temps de treball. 

Segons paraules del President del Comitè d’Empresa d’Ediciones Primera Plana, 

Antoni Fuentes, en una entrevista realitzada amb el periodista (veure annex 1), “aquest 

any, des de l’abril, tots els treballadors estarem un mes menys a la feina, i ens ho 

descomptaran del sou”. Aquesta nova reducció del sou té una durada mínima de 3 

anys. 

Les persones que ocupen les diverses seccions del Grupo Zeta estan recollides en la 

següent taula. 
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TAULA 3. Membres de la direcció del Grupo Zeta 

Càrrec Nom 

President Antonio Asensio Mosbah 

President de la Comissió Executiva Juan Llopart Pérez 

Director General Conrado Carnal 

Director Editorial i de Comunicació Miguel Ángel Liso 

Directors de l’Àrea de Premsa i plantes 

d’impressió 

Joan Alegre 

Enrique Simarro 

Comercial Nacional de Premsa Marta Bilbao 

Llibres Román de Vicente 

Revistes Esther Tapia 

Recursos Humans David Casanovas 

 

 

5.2.2 Capçaleres 

El Grupo Zeta és un dels principals editors de premsa a Espanya. El grup de 

comunicació publica periòdicament en la seva pàgina web informes sobre la situació 

en la què es troba el mateix grup. Segons el darrer informe (veure annex 2), que recull 

les dades publicades per l’Estudi General de Mitjans, l’Oficina de Justificació de la 

Difusió, i ComScore, referents a dades de l’octubre de l’any 2013, la premsa diària té 

una difusió mitjana de 196.117 exemplars i una audiència total d’1.465.755 de lectors. 

Les capçaleres de premsa escrita que pertanyen al Grup Zeta són les següents:  

Premsa generalista 

 El Periódico de Catalunya  

 El Periódico de Aragón 

 El Periódico Mediterráneo 

 El Periódico de Extremadura 

 Diario Córdoba  

 La crónica de Badajoz 

Premsa esportiva 

 Sport 

 La Grada 

Font: http://www.elperiodico.com/ 
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MAPA 1. Premsa generalista i esportiva del Grupo Zeta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, el Grupo Zeta també compta amb 36 diaris gratuïts d’informació local i regional, 

l’edició online dels diaris, amb 17 empreses dedicades a l’elaboració, comercialització, 

impressió i distribució de publicacions. Té 7 editores arreu d’Espanya, 4 plantes 

d’impressió i també compta amb una empresa que s’encarrega de gestionar la 

publicitat dels diaris anomenada Zeta Gestión de Medios (ZGM), que serà explicada 

detalladament més endavant.  

Les revistes propietat del Grupo Zeta comercialitzades al quiosc són les següents: 

Informació general 

 Interviú 

 Tiempo 

Masculines 

 Primera Línea 

Motor 

 Auto Hebdo Sport 

Viatges 

 Viajar 

 

Font: www.grupozeta.com 
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Videojocs 

 Games 

Femenines, del cor, moda i shopping 

 Cuore 

 Cuore Stilo  

 Woman Madame Figaro 

 Woman Shopping 

 InTouch 

Tecnològiques 

 Digital Camera 

 Photoshop Práctico 

Decoració 

  Deco 

Infantils 

 Boing 

TV 

 El Hormiguero 

 La Voz  

 

En total, doncs, el Grupo Zeta compta amb 17 revistes comercialitzades en els quioscs 

d’Espanya. No obstant, es tracta d’un grup molt desigual en què moltes de les 

capçaleres resulten poc rendibles o, fins i tot, deficitàries en alguns casos. Des de fa 

temps, El Periódico de Catalunya és la capçalera més rendible del grup i la que, en 

èpoques de bonança econòmica, és la que ha aportat els beneficis al grup i camuflava 

i les pèrdues de les altres capçaleres. Tal i com afirma el Director Adjunt del rotatiu, 

Albert Sáez, en una entrevista realitzada amb el directiu (veure annex 3), “quan El 

Periódico de Catalunya ha deixat de guanyar diners, el grup ha hagut de buscar-se la 

vida, perquè ja no té el diari com a principal pilar del sistema de finançament”. 
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Segons l’informe publicat per l’EGM l’octubre de 2013, l’audiència total de les revistes 

del Grupo Zeta ascendeix a gairebé tres milions de lectors, i una difusió total de 

548.546 exemplars. Interviú és la revista que té més audiència (729.754 lectors), i la 

quarta en major difusió (50.399 exemplars). Cuore és la segona revista del grup de 

comunicació amb més audiència (685.584 lectors) i la segona en tenir més difusió 

(13.300 exemplars).  

Grupo Zeta també compta amb Zeta corp, un servei editorial per a empreses que es 

basa en crear i editar revistes corporatives, tant en paper com en suport digital i 

multimèdia, per a companyies públiques i privades. Alguns exemples d’empreses 

clients són Gas Natural, Abertis, Naturhouse, Ferrari, Pepsico i Campofrío. 

En últim lloc, el Grupo Zeta també està present en el sector editorial. Amb la firma 

Ediciones B, té 5 subcategories que es classifiquen en funció de la categoria dels 

llibres. B de Books, per a llibres online, B de Blok, que engloba els llibres de categoria 

infantil, B de Bolsillo, per a llibres de butxaca, Bruguera i Vergara.  

 

5.2.3 Zeta Gestión de Medios (ZGM) 

Per a la gestió de la publicitat, el Grupo Zeta 

compta amb una empresa anomenada Zeta 

Gestión de Medios (ZGM), que s’encarrega de 

gestionar la publicitat dels mitjans que pertanyen 

al Grupo Zeta, però no només d’aquests. 

L’empresa es defineix com a “exclusivista de publicitat que gestiona, comercialitza i 

defensa els interessos dels mitjans del Grupo Zeta i altres mitjans externs (premsa en 

paper i online)”.  

ZGM també gestiona la publicitat d’altres publicacions, com La voz de Asturias, Diario 

de Teruel o Estadio Deportivo, entre d’altres. A més, també s’encarrega de la publicitat 

de Barcelona Televisió (BTV) i d’algunes empreses radiofòniques.  

El fet que un grup de comunicació compti amb la seva pròpia agència de publicitat és 

una activitat en auge en els darrers anys, segons afirma Pascual Serrano. L’autor 

continua afirmant que el fet que els grups de comunicació tinguin la seva agència de 

publicitat “suposa que el factor publicitat sigui un grup de pressió en els continguts” 

(Serrano 2010: 33). A més, segons Serrano, degut a la gran importància de la 
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publicitat en relació a la viabilitat econòmica del mitjà, “potser seria més encertat 

afirmar que ara una agència de publicitat posseeix un grup de mitjans”.  

MAPA 2. Mitjans de comunicació gestionats per Zeta Gestión de Medios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Font: http://www.zetagestion.com/ 
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5.2.4 Breu descripció econòmica 

GRÀFIC 3. Resultat dels exercicis econòmics 1991-2012 (en euros) 

 
 

El gràfic anterior mostra els resultats econòmics obtinguts pel Grupo Zeta al final de 

cada exercici econòmic. Com es pot observar, es tracta d’un grup de comunicació molt 

irregular en què els anys en els quals ha obtingut beneficis, aquests no han estat 

massa elevats, mentre que en alguns dels anys en què ha registrat pèrdues al final de 

l’exercici, sí que resultat significatives. En especial, tal i com va succeïa en el cas d’El 

Periódico de Catalunya, l’any 2008 va ser un annus horribilis en la vessant econòmica 

del grup de comunicació. El Grupo Zeta va perdre més de 50.000 milions d’euros, 

conseqüència, en gran mesura, dels mals resultats d’El Periódico. Per tant, el resultat 

econòmic obtingut pel Grupo Zeta l’any 2008 està íntimament relacionat amb les 

pèrdues registrades per seu vaixell insígnia, El Periódico de Catalunya.  

  

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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GRÀFIC 4. Endeutament 1991-2012 (%)  

 

 

Tal i com es pot observar en la gràfica anterior, l’endeutament del Grupo Zeta ha anat 

augmentant progressivament any rere any des de 1991. Ha anat esdevenint a gran 

velocitat un grup molt endeutat: l’any 1991, el seu deute s’estimava en un 25% del 

grup, aproximadament, mentre que al final de 2012, l’endeutament va escalar fins prop 

del 120%. A més, arrel de la crisi econòmica de l’any 2008, el deute del grup va 

augmentar significativament, registrant el seu màxim en l’any 2009. 

  

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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TAULA 4. Balanç de situació del Grupo Zeta l’any 2012 (milers d’euros) 

 

Immobilitzat                             145.090 
Immobilitzat immaterial                   204 Fons propis                                   -34.105 

Immobilitzat material                    1.536 Capital subscrit                              10.320 
Altres actius fixos                     143.350 Altres fons propis                          -44.425 

  
Actiu circulant                           91.354 
Existències                                    709   Passiu fix                                      177.078 

Deutors                                       7.343 Creditors a llarg termini                 176.541 
Altres actius líquids                  83.302 Altres passius fixos                              537 
Tresoreria                                   6.517 Provisions                                            537 

 

 
Passiu líquid                                   93.471 
Deutes financers                             20.838 
Creditors comercials                            813 
Altres passius líquids                      71.943 

 
 

TOTAL ACTIU                       236.444 Total passiu i capital propi            236.444 
 

 

La taula anterior mostra la situació econòmica en la què es trobava el Grupo Zeta en 

finalitzar l’any 2012. El més important a destacar de la taula és la partida de fons 

propis, que, com es pot observar, és negativa. Aquest fet posa en evidencia la mala 

situació econòmica del diari, ja que es tracta de pèrdues acumulades d’exercicis 

anteriors que progressivament s’han imposat davant el capital de l’empresa.  

Font: Sistema de Análisis de Balances Ibéricos 
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5.3 La Caixa 

 

5.3.1 Presentació 

La Caixa és el nom popular amb el què es coneix la Fundación Bancaria “la Caixa”, 

amb seu a Barcelona (Avinguda Diagonal, 621-629). La seva activitat financera està 

controlada per CaixaBank. 

Fins el 22 de maig de 2014, La Caixa era considerada una caixa d’estalvis i l’empresa 

portava el nom de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. No obstant, a partir 

d’aquest dia, l’entitat financera s’ha transformat en una fundació bancària. Aquesta 

mesura és presa arrel del rescat de la banca espanyola. La nova Llei tracta de millorar 

la governança de les caixes d’estalvis. Segons aquesta mesura, les caixes que 

controlin més del 30% d’un banc s’han de transformar en fundacions bancàries. La 

Caixa controla més del 60% de CaixaBank i, per això, s’ha de convertir en una 

fundació.   

Cal aclarir que en aquest treball es fa referència a “La Caixa” i no a CaixaBank perquè 

aquest darrer terme, tal i com s’indica en informes de l’entitat, està reservat per a l’ús 

institucional, mentre que popularment es continua usant el nom de La Caixa.  

CaixaBank és un grup financer líder en el mercat espanyol que està integrat pel negoci 

bancari, una activitat asseguradora i inversions en bancs internacionals i en d’altres 

empreses del sector serveis. 

 
http://www.lacaixa.com/ 

 

 

http://www.lacaixa.com/
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La imatge anterior il·lustra l’estructura de la Fundació Bancària “la Caixa”. La Caixa 

controla el 100% de l’Obra Social “la Caixa” i de Criteria CaixaHolding, una societat 

d’inversions, que s’explica en el subapartat següent. A més, el 64,37 % de les accions 

de CaixaBank pertanyen a La Caixa.  

Segons les últimes xifres fetes públiques per La Caixa, corresponents a l’Informe 

Corporatiu Integrat de l’acabament de 2013, actualment l’entitat financera compta amb 

una cartilla de clients de 13,6 milions de persones i té empleades 31.948 persones, 

266 menys que al desembre de 2013. La Caixa compta amb la xarxa més extensa 

d’Espanya: té obertes 5.716 oficines i 9.606 terminals d’autoservei, és a dir, caixers 

automàtics.  

Pel que a la situació econòmica de l’entitat financera, en aquest primer trimestre 

d’exercici de 2014, segons xifres publicades per la mateixa empresa, han registrat un 

resultat net atribuït de 229 milions d’euros. Aquesta xifra representa un 50,3% menys 

respecte del mateix període de 2013, en què van obtenir un total de 461 milions 

d’euros. 

Cal fer esment de l’Obra Social “La Caixa”, una fundació que ofereix programes 

socials, científics, culturals i educatius. Segons les xifres del mateix informe de 2013, 

en els darrers 6 anys, La Caixa ha invertit fins a 500 milions d’euros de pressupost a 

l’Obra Social i és la fundació privada més important a Espanya.  

 

5.3.2 Participacions industrials  

La Caixa, a més, compta amb una sèrie de participacions industrials en diverses 

empreses del sector serveis, així com també té diversos actius immobiliaris. Criteria 

CaixaHolding és un holding d’empreses que pertany en la seva totalitat a La Caixa. 

L’entitat propietat d’Isidre Fainé compta amb diverses inversions industrials i en el 

sector serveis.  

Resulta important conèixer totes les empreses en les què La Caixa hi té una 

participació destacada ja que indirectament suposen una extensió de l’entitat financera 

a la resta dels sectors. Això té una repercussió en els mitjans de comunicació que es 

tradueix en una clara extensió de la influència de La Caixa. Dit d’una altra manera, els 

mitjans de comunicació que formin part de l’òrbita de La Caixa no només estan influïts 

per La Caixa en sí, sinó que també ho estan per la resta d’empreses participades.  
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Segons Criteria CaixaHolding, “la nostra cartera és un projecte empresarial consolidat 

que combina inversions en entitats cotitzades líders dels seus sectors amb 

participacions en societats no cotitzades que ofereixen rendibilitat recurrent amb nivells 

de risc controlats”.  

Les participacions industrials són les següents: 

Abertis Infraestructures 

Abertis Infraestructures és un grup internacional que s’encarrega de gestionar 

infraestructures per a la mobilitat i les telecomunicacions. La seva activitat es 

desenvolupa en tres grans àrees: les autopistes, les infraestructures de 

telecomunicacions i els aeroports.   

Segons destaca Abertis en la seva pàgina web (http://www.abertis.com/), “és el grup 

líder internacional en la gestió d’autopistes i d’infraestructures de telecomunicacions”, 

gestionant fins a més de 7.000 quilòmetres d’autopistes a nivell mundial.  

La participació de La Caixa a Abertis és la següent:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Participació 

(%) 
25,04 24,61 24,61 23,54 22,55 19,22 

 

En la taula anterior es pot observar que la participació de La Caixa a Abertis ha 

disminuït en els darrers anys. Si en l’any 2008 l’empresa financera propietat d’Isidre 

Fainé posseïa un quart d’Abertis, el darrer any la xifra va disminuir fins al 19%. En 

total, doncs, una disminució de prop del 6%. 

A més, La Caixa té una important representació al Consell d’administració d’Abertis: el 

Vicepresident primer, el Vicepresident tercer, 3 consellers i 1 Conseller Delegat. El 

total de persones que conformen el Consell és de 17. Per tant, poc menys de la meitat 

d’aquests formen part de l’òrbita de La Caixa.  

 

 

 

 

Font: http://www.criteria.com/ 

http://www.abertis.com/
http://www.criteria.com/
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Aigües de Barcelona (Grupo Agbar) 

Aigües de Barcelona és una societat operadora privada de gestió d’aigua urbana a 

Espanya. En tot el món, segons informen en la seva pàgina web 

(http://www.aiguesdebarcelona.cat/), Grupo Agbar gestiona més de 97.000 quilòmetres 

de xarxes d’aigua potable.   

La participació de La Caixa a Aigües de Barcelona és la següent:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Participació 

(%) 
44,10 44,10 24,03 24,13 24,14 24,14 

 

La participació de La Caixa a Agbar ha disminuït força en tant sols 5 anys. Ha passat 

de controlar prop de la meitat de l’empresa a ser propietària de menys d’un quart 

d’aquesta. Això s’explica per l’entrada a l’empresa d’un grup francès, anomenat Suez, 

que es va fer amb el control majoritari d’Agbar i per això La Caixa va reduir la seva 

participació en l’empresa, donat que no es tractava d’un negoci crític per a ella. 

Pel que fa la representació al Consell de persones de l’òrbita de La Caixa, dels 8 que 

hi ha, 2 són de l’entitat financera catalana: el Vicepresident segon i un Conseller.  

 

Gas Natural Fenosa 

Gas Natural Fenosa és una empresa multinacional que opera en el sector energètic i 

és pionera en la integració del gas i l’electricitat. Segons informa Criteria CaixaHolding, 

en relació al gas, l’empresa és líder en el mercat d’Espanya i també d’Amèrica Llatina i 

està present en més de 25 països.  

La participació de La Caixa a Gas Natural Fenosa és la següent:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Participació 

(%) 
37,49 36,43 36,64 35,27 34,96 34,52 

 

Com es pot observar en la taula anterior, la participació de La Caixa a Gas Natural 

Fenosa no ha variat massa en els darrers 6 anys i es manté al voltant del 30%. Per 

tant, poc més d’un terç de l’empresa pertany a La Caixa. 

Font: http://www.criteria.com/ 

Font: http://www.criteria.com/ 

 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/
http://www.criteria.com/
http://www.criteria.com/
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Dels 17 Consellers amb els que compta Gas Natural Fenosa, 4 provenen de l’empresa 

capitanejada per Isidre Fainé i, el que és més important, el President del Consell de 

Gas Natural Fenosa també és empresari de La Caixa.  

 

Mediterránea Beach & Golf Community  

Mediterránea Beach & Golf Community és una empresa important internacionalment 

propietària de tres camps de golf. A Espanya van ser els primers que van rebre el 

certificat de l’Audubon International Golf Signature Sanctuary, un mereixement que 

s’atorga als millors camps del món. 

La participació de La Caixa a Mediterránea Beach & Golf Community és la següent:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Participació 

(%) 
100 100 100 100 100 100 

 

 Font: http://www.criteria.com/ 

Com es pot observar en la taula anterior, doncs, la totalitat de l’empresa pertany a La 

Caixa, tenint en el consell d’administració 5 membres de l’entitat financera: el 

President Executiu-Conseller Delegat, el Vicepresident i 3 Consellers. 

 

Saba Infraestructuras 

Saba Infraestructuras és una empresa de parcs logístics i l’operador líder en el sector 

d’aparcaments a nivell espanyol i un dels més importants a Europa, segons informa la 

pàgina web de l’empresa (http://www.saba.es/). Gestiona més de 180.000 places 

d’aparcament. Pel que fa la branca logística, segons Criteria CaixaHolding, “està 

dedicat a la promoció, disseny, desenvolupament, gestió i explotació de parcs logístics 

a Espanya, Portugal i França”.   

La Caixa va iniciar la seva participació econòmica l’any 2011 i, per aquest motiu, 

només es disposen les dades de 3 anys. La participació a Saba és la següent:  

 

 

 2011 2012 2013 

Participació (%) 55,76 50,10 50,10 

Font: http://www.criteria.com/ 

http://www.criteria.com/
http://www.saba.es/
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Com es pot comprovar en la taula anterior, La Caixa controla el 50% de la companyia 

logística i d’aparcaments, tot i que, com es pot veure, la propietat d’Isidre Fainé s’ha 

reduït en prop d’un 5% des de 2011.  

El percentatge d’accionariat de La Caixa està en consonància amb el nombre de 

consellers que formen part del Consell d’Administració. Dels 13 que hi ha en total, poc 

més de la meitat són de La Caixa: 5 Consellers, el Conseller Delegat i el càrrec més 

important, el President.  

 

Vithas Sanidad 

Vithas Salut és un grup hospitalari privat espanyol que opera en 10 hospitals. És el 

tercer grup privat més important a Espanya i està obert a tots els pacients de les 

diverses assegurances mèdiques. Segons donen a conèixer en la seva pàgina web 

(http://www.vithas.es/), “som un dels grups hospitalaris líders a Espanya, i la nostra 

vocació és créixer, valorant les oportunitats que es presentin per incorporar al grup 

nous centres que ajudin a oferir una millor i més àmplia assistència sanitària”.   

Com succeeix en el cas de la participació a Saba, La Caixa va iniciar la seva 

participació l’any 2011 i, per això, només es disposen les dades dels darrers 3 anys. 

La participació de La Caixa a Vithas Sanidad és la següent: 

 

 

 

Com es pot observar en el gràfic anterior, La Caixa és propietària d’una cinquena part 

del total de les accions de Vithas Sanidad, que es tradueix en un sol Conseller en el 

Consell d’Administració dels 6 que hi ha en total. 

En últim lloc, cal destacar que CaixaBank també compta amb participacions industrials 

a Repsol i a Telefónica. Per extensió, doncs, també afecten a La Caixa. No obstant, 

cal assenyalar que no es disposa de les dades de participació tan detallades com 

ofereix La Caixa en la seva pàgina web. 

 2011 2012 2013 

Participació (%) 20 20 20 

 Font: http://www.criteria.com/ 
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Pel que fa a Repsol, segons informació proporcionada per CaixaBank en la seva 

pàgina web, l’entitat financera té el 12,972% de drets de l’empresa des de l’any 2011.  

En relació a Telefónica, CaixaBank hi té drets des de l’any 2007 i controla el 5,019% 

dels drets de l’empresa. 

 

Així doncs, un cop s’ha fet un breu repàs de les participacions industrials que té La 

Caixa en altres empreses alienes, es fa evident com el negoci d’Isidre Fainé va molt 

més enllà del sector financer i està present en les grans empreses distribuïdes en les 

diversos àmbits del sector serveis.  

Per això, com s’ha  esmentat anteriorment, disposar d’aquesta informació és molt útil 

per poder entendre que la influència de La Caixa en els mitjans de comunicació va 

molt més enllà de l’activitat de l’entitat financera, i també cal tenir en compte totes 

aquestes empreses en les que La Caixa té una participació industrial.  
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6. ANÀLISI DE CAS: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA I LA CAIXA. PART II. 

 

El segon apartat de l’anàlisi de cas té com a objectiu donar a conèixer les diverses vies 

a través de les quals La Caixa pot influenciar El Periódico de Catalunya. A més, també 

s’exposen els indicis i les condicions que eventualment ho fan possible.  

Tot i que ja s’ha esmentat en la presentació d’aquest treball, cal remarcar que no es 

pretén donar una resposta clara al fet de si existeix, o no, un procés d’influència de La 

Caixa a El Periódico de Catalunya. L’única via en la qual resultaria possible donar una 

resposta contundent seria en el cas que els directius ho admetessin, i no ha estat així.  

 

Segons afirma la investigadora en comunicació Núria Almiron en una entrevista 

realitzada amb l’autora (veure annex 4), les vies de control que una entitat financera 

pot exercir sobre un mitjà de comunicació són les següents: 

 

1. Propietat del mitjà de comunicació. El banc és propietari de part o de la totalitat 

del mitjà de comunicació.  

 

2. El deute. El mitjà de comunicació està endeutat amb l’entitat financera.  

 

3. Anunciant publicitari. El banc forma part de la cartilla d’anunciants del mitjà de 

comunicació.  

 

4. Intermediador en l’entrada en borsa. Quan un mitjà de comunicació té la 

intenció de sortir a cotitzar a borsa necessita una entitat financera que li ho 

gestioni.  

 

5. Asseure’s en el Consell d’Administració. No sempre es dóna, però pot ser 

conseqüència dels punts anteriors 
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Després d’un procés intens d’investigació, i com a resultat d’aplicar l’explicació 

precedent en el cas analític en qüestió, les hipotètiques vies de control o d’influència 

que podria exercir La Caixa sobre El Periódico de Catalunya són les següents:  

 

1. Propietat del mitjà de comunicació. No és el cas, La Caixa no és propietària 

d’El Periódico de Catalunya, sinó que ho és la família Asensio. 

 

2. El deute. Sí. Actualment, el deute que té El Periódico de Catalunya amb La 

Caixa és de 150 milions d’euros. 

 

3. Anunciant publicitari. Sí. La Caixa és un important anunciant d’El Periódico de 

Catalunya.  

 

4. Intermediador. No és el cas.  

 

5. Asseure’s en el Consell d’Administració. Sí. Juan Llopart està present en la 

direcció del Grupo Zeta com a President de la Direcció Executiva. 

  

Així doncs, es pot concloure que la possible influència que pot arribar a exercir La 

Caixa en el diari es veu reflectida en 3 grans àmbits, que són els següents:  

1. El deute 

 

2. Anunciant publicitari 

 

3. Asseure’s en el Consell d’Administració 

 

En el següents tres subapartats s’explicarà detalladament cadascun dels àmbits en els 

quals El Periódico de Catalunya i La Caixa estan vinculats.    
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6.1 El deute 

La primera via a través de la qual El Periódico de Catalunya està vinculat amb La 

Caixa és a partir del deute que té el grup de comunicació editor, el Grupo Zeta, amb 

l’entitat financera catalana.  

Actualment, el deute que té el diari amb els bancs és de 150 milions d’euros. Aquesta 

xifra està proporcionada pel Director Adjunt del diari, Albert Sáez, en l’entrevista 

realitzada per aquest treball. No ha resultat possible obtenir la informació econòmica 

referent a l’any 2013 donat que aquesta encara no és pública.  

El mes de març de 2009, el Grupo Zeta va firmar un crèdit sindicat de 245 milions 

d’euros amb un total de 24 entitats financeres. El préstec tenia una durada de cinc 

anys, és a dir, els diners s’haurien d’haver tornat aquest passat mes de març. No 

obstant, el Grupo Zeta, en vistes que no podria pagar el deute a temps, va aconseguir 

renegociar el crèdit aquest passat estiu de 2013.  

Un crèdit sindicat és un tipus de crèdit que, a causa de l’elevada quantitat de diners 

que es presten, està proporcionat per un conjunt de bancs, els quals s’uneixen formant 

un sindicat. Per tant, el crèdit de 245 milions d’euros d’El Periódico de Catalunya no 

correspon només a un sol banc, sinó que prové de 24 entitats financeres diferents.  

D’aquests 245 milions d’euros que va rebre El Periódico de Catalunya a través de 

múltiples bancs, no és possible conèixer la xifra exacta que correspon a cadascuna de 

les entitats financeres. No obstant, sí que és públic que La Caixa, Banco Popular i 

Banc Sabadell són els majors creditors. 

Per tal que les entitats financeres acceptessin concedir el crèdit, el Grupo Zeta va 

haver de presentar un pla de negoci que assegurés la viabilitat del grup de 

comunicació. Amb la firma del crèdit sindicat, Zeta va entregar pràcticament la totalitat 

de la gestió del grup al principal creditor, és a dir, La Caixa.  

Una de les mesures que va imposar l’entitat financera a través del nou President de la 

Comissió Executiva va ser acordar que el grup de comunicació no podria vendre les 

seves capçaleres més emblemàtiques fins que no acabessin de pagar el deute 

milionari. La Caixa, doncs, va impedir vendre El Periódico de Catalunya per tal que el 

Grupo Zeta pogués garantir al conjunt de bancs creditors la viabilitat del grup. El que sí 

que va permetre va ser la venda de negocis annexos, com s’ha esmentat anteriorment.  
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Amb el crèdit sindicat, El Periódico de Catalunya va dur a terme un seguit de reformes 

de reestructuració, com l’ERO que s’havia pactat prèviament, el febrer d’aquell mateix 

any, i que va significar la sortida d’una quarta part de la plantilla.  

Núria Almiron assegura que el conjunt de bancs que formen part del crèdit sindicat han 

estat moltes vegades a punt de deixar de recolzar econòmicament El Periódico de 

Catalunya. No obstant, segons la investigadora, quan es tracta de mitjans de 

comunicació, les entitats financeres els amplien el deute i els hi endarrereixen. Segons 

Almiron, això succeeix perquè els bancs són conscients que els mitjans de 

comunicació són un tipus d’empresa molt lucrativa i que, per això, “no se’ls pot deixar 

caure, perquè sinó cauria el mitjà de comunicació. És molt millor intentar reflotar-los 

com sigui”.  

El deute, doncs, és la primera via que vincula clarament El Periódico de Catalunya 

amb La Caixa. Dit d’una altra manera, és la primera via a través de la què El Periódico 

està sotmès a La Caixa. A més, arrel de la firma d’aquest crèdit sindicat, sorgeix una 

altra via de connexió, que és la de la presència de Juan Llopart en la direcció del grup 

de comunicació. Com es detallarà més endavant, Llopart arriba a la direcció del grup 

essent una persona que es troba en l’òrbita de La Caixa.    
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6.2 Anunciant publicitari 

La segona via que vincula El Periódico de Catalunya i La Caixa és la publicitat en el 

diari. Com es detalla en aquest apartat, l’entitat financera és una font d’ingressos en 

publicitat molt important per al rotatiu.  

Per tractar de posar-ho en evidència, en aquest subapartat s’ha realitzat un anàlisi de 

la publicitat que es troba en les pàgines de la versió impresa del diari. El període que 

s’ha estudiat ha estat el comprès entre el 19 d’abril de 2014 i el 3 de maig del mateix 

any, és a dir, dues setmanes.  

Cal esmentar que no només s’ha tingut en consideració la publicitat dels productes o 

serveis oferts per La Caixa, sinó que, a més, també cal tenir en compte els anuncis de 

totes les empreses que estan participades per l’entitat financera catalana. Ha de ser 

així ja que La Caixa posseeix una part d’aquestes empreses i, per tant, aquestes 

també estan controlades, en major o menor grau, per l’empresa d’Isidre Fainé. 

Així doncs, a part de la figura de La Caixa, també cal prestar atenció a la publicitat 

d’Abertis, Grupo Agbar, Vithas, Gas Natural Fenosa, Mediterránea Beach & Golf 

Community, Saba Infraestructuras, Telefónica i Repsol. 

Una vegada analitzada la publicitat en el període assenyalat de les dues setmanes, 

se’n desprèn que bona part de la publicitat d’El Periódico de Catalunya correspon a 

bancs com, per exemple, el Banco Santander Central Hispano, BBVA, Bankia i, 

sobretot,  del Banc Sabadell. D’altra banda, també destaca la forta presència d’anuncis 

de diverses promocions d’El Corte Inglés i d’autopromoció, és a dir, publicitat que es fa 

d’altres capçaleres del Grupo Zeta, com Cuore o Diario Sport. A més, també hi ha 

promocions de diversos productes, com tocadiscs o el nou documental de l’Andreu 

Buenafuente, que pot ser adquirit amb un exemplar determinat d’El Periódico de 

Catalunya. 

Fent referència a la publicitat de l’entitat financera catalana, al llarg de les dues 

setmanes analitzades, s’han localitzat un total de 23 anuncis que corresponen a 

publicitat de La Caixa, tan directa com indirecta (veure annex 5). Cal assenyalar que 

alguns dels anuncis apareixen repetits en els diversos exemplars del diari.  
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Així doncs, es pot establir que la publicitat relacionada amb La Caixa es pot classificar 

en tres tipus.  

En primer lloc, El Periódico de Catalunya recull anuncis en els quals es fa promoció de 

productes o serveis estrictament oferts per l’entitat bancària. D’aquest tipus, tant sols 

se n’han localitzat 1, que correspon a la pàgina 9 del dia 24 d’abril de 2014. Es tracta 

d’un anunci en el qual La Caixa promociona “Microbank” i que ocupa una pàgina 

sencera que se situa en la plana dreta del diari, la imparell, és a dir, de les que tenen 

un preu més elevat.  

En segon lloc, a banda de publicitat de productes o serveis proporcionats per La 

Caixa, n’hi ha d’altres en què es publiciten productes o esdeveniments d’empreses que 

compten amb la col·laboració o el patrocini de La Caixa. En aquests, hi apareix el logo 

de l’entitat financera. Destaca l’anunci del Festival de Cap Roig, en què La Caixa n’és 

el patrocinador oficial i apareix el seu logo en dimensions considerables al costat del 

nom de l’esdeveniment. L’anunci està situat en la pàgina 7 de l’edició impresa del 27 

d’abril de 2014 i, un cop més, es tracta d’un anunci que ocupa la plana sencera de la 

pàgina de la dreta del diari, de la que té un cost més elevat.   

Així doncs, al llarg de les 14 edicions d’El Periódico de Catalunya que s’han analitzat, 

es poden trobar nombrosos anuncis de productes, serveis o esdeveniments en què La 

Caixa n’és el patrocinador. Un altre exemple és el de les promocions que fa tant El 

Periódico com el Diario Sport de llibres per al dia de Sant Jordi. En aquests, apareix La 

Caixa com a col·laborador, i el logo de l’entitat financera està imprès en tots i 

cadascun d’aquests anuncis.  

En tercer i últim lloc, cal assenyalar que les empreses participades per La Caixa, 

esmentades en l’inici d’aquest apartat, també estan força presents en la publicitat d’El 

Periódico de Catalunya.  

Abertis, per exemple, és una empresa que es publicita amb freqüència. En el cas 

d’aquest anàlisi, la seva presència es repeteix molt sovint en els anuncis dels premis 

del “Català de l’Any”, ja que aquests apareixen en la immensa majoria dels dies: el 21, 

22, 23, 24, 25, 29 i 30 d’abril així com l’1 i 2 de maig. Es tracta de publicitat que, en 

gairebé tots els casos, s’ubica en la pàgina dreta del diari i ocupen una plana sencera. 

Cal esmentar, a més, que no només apareix com a publicitat de l’esdeveniment, sinó 

que, en alguns casos, apareix publicat com a notícia dins la secció “El Català de l’any”. 

En aquest cas, es detalla la notícia i s’acompanya, en una versió reduïda, del logo de 

l’empresa participada per La Caixa.  
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Una altra empresa participada per La Caixa que té presència en El Periódico de 

Catalunya és Aigües de Barcelona (Grupo Agbar). El dia 23 d’abril apareix un anunci 

de l’empresa d’aigües que ocupa una plana sencera. Un altre exemple que s’ha trobat 

en les dues setmanes analitzades és el de Telefónica: en una altra pàgina sencera 

apareix un anunci contra el maltracte en què s’assenyala que l’empresa n’és 

patrocinadora.  

Així doncs, després de l’anàlisi de la publicitat d’El Periódico de Catalunya, es pot 

observar com La Caixa està molt present en els anuncis del diari barceloní, malgrat en 

alguns casos no sigui publicitat del banc directament. És a dir, tal i com s’ha 

assenyalat, en força casos no es tracta de publicitat de l’entitat financera sinó 

d’empreses participades per aquesta o per col·laboracions. Així doncs, La Caixa és un 

client publicitari molt important per a El Periódico de Catalunya, donat que de mitjana, 

en cada edició del diari es pot localitzar més d’un anunci vinculat amb l’empresa 

d’Isidre Fainé.  
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6.3 Asseure’s en el Consell d’Administració  

La tercera via a través de la qual El Periódico de Catalunya està relacionat amb La 

Caixa és a través de Juan Llopart, un financer de l’òrbita de La Caixa que va arribar al 

Grupo Zeta per realitzar un control del grup de comunicació. 

Juan Llopart és l’home clau en la relació entre El 

Periódico i La Caixa. Aquest s’incorpora al Grupo 

Zeta com a President de la Comissió Executiva el 

mes d’octubre de l’any 2008 i és l’home de 

confiança que arriba al diari suggerit per Isidre 

Fainé. La tasca de Llopart és la de dirigir i controlar 

el diari en el moment econòmic més delicat. El 

Director Adjunt d’El Periódico de Catalunya, Albert 

Sáez, justifica l’arribada de Llopart explicant què 

“quan una empresa [La Caixa] renegocia el seu 

deute, arriba a uns compromisos amb els seus 

creditors. És evident que quan una empresa ha 

d’afrontar una renegociació del deute, una de les 

bases és que això ho gestioni algú que tingui credibilitat pels creditors, que pensin que 

realment pot prendre les mesures que s’han de prendre”.  

És per això que Llopart es va incorporar al diari i va fer una tasca, en paraules del 

Director Adjunt, “d’eliminació, reestructuració i modernització del negoci. El senyor 

Llopart va aportar una mirada molt freda: va tancar algunes revistes, va fer fora gent 

que no servia i va vendre els edificis que no calguessin”, segons paraules de Sáez.  

Juan Llopart (Barcelona, 1950), és llicenciat en Ciències Econòmiques i Dret per la 

Universitat de Barcelona (UB), i posteriorment va realitzar un Màster en Administració 

de Negocis a la prestigiosa universitat americana Wharton.  

Al llarg de la seva trajectòria professional ha treballat a la filial del Banco de Santander, 

Banca Jover, com a director de la sucursal al Passeig de Gràcia de Barcelona. Va ser 

en aquest moment va quan va conèixer Isidre Fainé, el llavors Director General de La 

Caixa i avui dia, propietari de l’entitat financera. Amb Fainé va travar una bona amistat 

i, per això, a començaments dels anys noranta, Llopart es va incorporar a La Caixa 

com a Vicepresident Executiu de la filial francesa CaixaBank.  

Amb Llopart al capdavant de la filial, Fainé tenia l’objectiu de crear un banc anomenat 

CaixaBank i per a fer-ho, va obrir 30 oficines a Espanya i més de 70 a França. Llopart 

Juan Llopart  
http://www.eleconomista.es/ 

 

http://www.eleconomista.es/
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es va encarregar de resoldre les dificultats que afectaven al sistema financer de 

França, ja que en aquell moment hi va haver una crisi financera. No obstant, el 

projecte va fracassar a ambdós països, primer a Espanya i després a França. Per això, 

La Caixa va acabar venent CaixaBank a l’entitat financera Boursorama.  

Al llarg de la seva trajectòria professional, Llopart ha format part de diverses entitats 

financeres i ha estat sota les ordres d’Emilio Botín i d’Isidre Fainé. A més, ha 

intervingut en desenes d’operacions empresarials a Espanya i ha format part de 

nombrosos consells d’administració, com els de Fecsa, NH Hotels, Banco Zaragozano, 

Editorial Grijalbo, Mapfre o d’altres empreses europees com de la portuguesa Lusotur,  

la grega Eurollenic i  l’hongaresa Cofinec.  

No obstant, Llopart ha destacat per formar part del consell d’administració de Bankia. 

Es va incorporar a l’entitat financera el 16 de juny de 2011 com a conseller 

independent i va haver de dimitir uns mesos després, el 26 de maig de 2012, 

juntament amb la resta del consell d’administració, exceptuant el president i el 

conseller delegat. Llopart va deixar el seu càrrec a Bankia després de reconèixer que 

el banc no havia guanyat 300 milions d’euros l’any 2011, tal i com va fer públic, sinó 

que, en realitat, va perdre fins a tres mil milions d’euros.  

Llopart, doncs, combinava el seu càrrec en dues entitats financeres com són Bankia i 

La Caixa alhora que ocupava un lloc molt important a El Periódico de Catalunya.  

El 5 de juliol de 2012, pocs mesos després que Llopart deixés de ser conseller de 

Bankia, la fiscalia va imputar tota l’excúpula de l’entitat, inclòs el president de l’entitat 

financera, Rodrigo Rato i 32 exconsellers del banc, entre els que es troba Juan Llopart, 

que ja era President de la Comissió Executiva del Grupo Zeta. La imputació va ser a 

causa de quatre possibles delictes econòmics que van ser denunciats per Unión, 

Progreso y Democracia (UpyD).  

Aquest fet va tenir una resposta directa dels treballadors d’El Periódico de Catalunya. 

En el moment de la imputació de Llopart, el Comitè d’Empresa del rotatiu barceloní va 

dirigir-se al President del Grupo Zeta, Antonio Asensio, per tractar de fer fora Llopart. 

Segons afirma el President del Comitè, Antoni Fuentes, en una entrevista realitzada 

amb aquest, els periodistes del diari es van queixar perquè “tard o d’hora, la imputació 

de Llopart acabaria esquitxant tant el diari com al Grup Zeta. Tenir una persona 

imputada en un cas com el de Bankia ho vèiem com un risc”, diu Fuentes. A més, el 

sindicat del diari recentment ha denunciar el següent:   
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“la trajectòria de Juan Llopart està plena de punts obscurs, amb processos 

judicials, imputacions i grans escàndols financers. Fa vint anys, va ser imputat 

en el cas Macosa, una gran estafa urbanística per valor de dotze mil milions de 

pessetes en els actuals terrenys de Diagonal Mar, on també es van veure 

implicats Pedro Fontana (director d’operacions del Comitè Olímpic de 

Barcelona 92) i l’empresari John Rosillo de Kepro. El jutge Pascual Estevill, 

posteriorment processat per suborn, exigia comissions als imputats per tancar 

les investigacions relacionades amb el cas. Res net. La seva carrera 

professional es va desenvolupar al costat de noms tan honorables com Javier 

de la Rosa, Alberto Cortina i Alberto Alcocer, tots ells condemnats per delictes 

de guant blanc” (els dotze culpables del #asensiazo, 1 de gener de 2014, 

http://stop-recortes-grupozeta.com/)”. 

Llopart s’incorpora a El Periódico de Catalunya sense tenir cap experiència prèvia en 

la gestió de mitjans de comunicació. Sense anar més lluny, poc després d’incorporar-

se al grup de comunicació, Llopart afirmava que el que més el va sorprendre va ser 

“descobrir alguna cosa que s’anomenava Estudi General de Mitjans i Oficina de 

Justificació de la Difusió”. S’incorpora a l’empresa de comunicació per “ajustar la 

comptabilitat de l’empresa, sanejar els comptes i aconseguir rendibilitat”, segons 

afirma Agnès Tortosa a la publicació número 117 del setmanari Directa. En tan sols un 

mes “al capdavant del màxim òrgan de gestió del grup de comunicació, el President de 

la Comissió va exigir l’acomiadament de 533 treballadors d’un total de 2.200 empleats” 

(Pascual 2012: 129).  

Des de la seva incorporació l’any 2008 fins avui dia, Llopart s’ha encarregat de sanejar 

el grup de comunicació a través de l’acomiadament d’empleats, la reducció del sou 

d’aquests i dels directius de l’empresa, i ha tancat o venut capçaleres del Grupo Zeta.  

No obstant, Segons Fuentes, Llopart és 

“un enllaç amb La Caixa i, per ampliació, amb la resta de bancs que formen 

part del crèdit sindicat. En alguns moments, et pot obrir portes per negociar 

amb la banca i d’altres, pot actuar com a corretja de transmissió del que vol la 

banca. Està clar que és una persona molt important dins del nostre grup de 

comunicació, el Grupo Zeta, tenint en compte que el propietari en aquests 

moments té un poder molt limitat perquè aquí qui té la paella pel mànec són el 

bancs. Qualsevol decisió o moviment ha de ser autoritzat pels bancs”. 

http://stop-recortes-grupozeta.com/
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Llopart arriba al diari procedent de La Caixa per gestionar el grup i assegurar-se que el 

diari podrà retornar els diners, “vigila que no es pugui fer res que pugui generar un 

prejudici per al a inversió que ells han fet en l’empresa i vetlla pels interessos de tots 

els diners que els hi deuen”, segons afirma Núria Almiron.  

Albert Sáez, no obstant, assegura que per a la vida quotidiana del diari, la incorporació 

de Juan Llopart “no ha tingut gaires conseqüències”. Sáez destaca que la possible 

influència que pot exercir La Caixa en el diari “són tot mitologies”, tot i que quan és 

preguntat per si La Caixa influeix d’alguna manera en el diari, confessa que aquest 

control és “ni més ni menys que el que pot exercir La Caixa en una altre mitjà de 

comunicació”. A més, continua explicant que “no he notat cap pressió especial ni 

diferent de qualsevol altre gran anunciant. Tothom intenta col·locar la seva versió dels 

fets, sobretot quan es tracta de temes conflictius”. 

Així doncs, com que El Periódico de Catalunya no va poder pagar el deute en el seu 

moment, La Caixa va agafar les regnes del grup i una de les primeres decisions va ser 

la incorporació de Llopart al Grupo Zeta.  
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6.4 Resultat de l’anàlisi 

Després de realitzar un profund anàlisi per conèixer les vies a través de les quals El 

Periódico de Catalunya està relacionat amb La Caixa, resulta evident que el mitjà de 

comunicació i l’entitat financera estan vinculades molt estretament. És possible 

observar que a través del deute, de la publicitat i de la figura del President de la 

Comissió Executiva, La Caixa té molta importància en El Periódico de Catalunya.  

Si bé és cert que després de la investigació no és possible establir si hi ha, o no, una 

influència o un control des de La Caixa, sí que es pot afirmar que l’entitat financera 

liderada per Isidre Fainé està molt implantada el mitjà de comunicació, i no només com 

a font creditora, com s’ha pogut observar. 

El que es pot afirmar és que el Grupo Zeta continua en el mercat gràcies a la firma del 

crèdit sindicat, els endarreriments dels pagaments i, a banda, pels ingressos en 

publicitat. La Caixa és una peça clau en aquests aspectes, és una empresa que pot 

decidir el futur del grup de comunicació. A través del deute, el rotatiu i, per extensió, el 

Grupo Zeta, està en les mans de les entitats financeres i, al capdavant, de La Caixa. 

Tal i com s’ha observat en el balanç de situació del grup i en els diversos gràfics, el 

grup està molt endeutat i necessita el recolzament dels bancs per seguir endavant.  

A més, arrel del crèdit sindicat, apareix la presència de Juan Llopart davant del màxim 

òrgan de gestió del grup de comunicació. El President de la Comissió Executiva 

representa de la manera més clara el nexe d’unió amb La Caixa i, per extensió, amb 

els altres 23 bancs.  

El fet que el Director Adjunt del diari entrevistat, Albert Sáez, cregui que la influència 

de Juan Llopart en El Periódico sigui pura “mitologia”, Núria Almiron li troba una 

explicació. Segons la investigadora en comunicació, “és una contradicció molt gran 

tenir algú amb uns interessos tan materials dins d’un consell d’una empresa que, 

teòricament té una responsabilitat social i que ha d’anar més enllà de l’interès. Aquesta 

contradicció només la pot superar assimilant-ho d’una manera en la què trobi que és 

natural i assimilar així el seu criteri al de les persones de La Caixa”. 

El President del Comitè d’Empresa d’El Periódico i alhora periodista del mateix diari, 

Antoni Fuentes, assenyala que la influència que reben des de La Caixa és molt subtil, i 

que moltes vegades s’ajunta amb la pròpia autocensura dels periodistes. Segons 

Fuentes, a vegades veuen que “hi ha una conducció dels temes cap a un enfocament 

determinat que ve des de la direcció”. Núria Almiron recolza aquesta afirmació de 

Fuentes afirmant que no creu que “qui representa l’entitat financera dins d’El Periódico 
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els hi digui què han de fer. No cal, perquè no ho faran. No s’arriscaran a què els hi 

deixin de donar recolzament financer”, diu Almiron. La investigadora, a més, assenyala 

l’existència d’un procés d’assimilació mental entre els interessos de La Caixa i els d’El 

Periódico de Catalunya. “Estan obligats a avenir-se i mentalment és lògic que ells 

vegin que no tenen conflicte, perquè segurament no el tenen, perquè hi ha temes dels 

què directament no en parlen”. Almiron acaba afirmant que “entenc que l’Albert Sáez 

no hi vegi cap contradicció, perquè no la pot veure. Si la veu, no podria dormir a les 

nits”. 

En resum, tal i com s’ha pogut observar, que el vincle entre La Caixa i El Periódico de 

Catalunya existeix i és molt destacat, és innegable. A més, seguint la idea de Núria 

Almiron, resulta completament paradoxal que al capdavant d’un grup de comunicació, 

que suposadament té uns interessos que van més enllà dels econòmics, hi hagi una 

persona que representa una entitat financera, una empresa amb uns interessos 

completament oposats als del mitjà de comunicació. 
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7. CONCLUSIONS  

 

Després d’un intens procés d’investigació, d’anàlisi i de reflexió, es fa evident que tot 

sembla indicar que existeix una influència de La Caixa sobre El Periódico de 

Catalunya. És possible assenyalar l’existència d’una sèrie d’indicis que ho assenyalen, 

tot i que malauradament no es pot confirmar a causa de l’absència de proves que ho 

demostrin.  

El vincle entre les dues empreses és molt obvi, però empíricament costa molt 

demostrar si l’entitat financera exerceix un procés d’influència. Es poden observar una 

sèrie de vincles que les uneixen, com el deute, els ingressos de la publicitat i la 

presència d’un membre de l’entitat bancària en el grup de comunicació. Així, el sentit 

comú sembla indicar que efectivament hi ha una dependència de La Caixa, però no es 

pot demostrar. Per tant, continua sent una hipòtesi.  

Que un dels màxims dirigents d’El Periódico de Catalunya, Juan Llopart, sigui un dels 

homes de confiança d’Isidre Fainé i que arribi al Grupo Zeta en el moment en què el 

grup renegocia el deute amb els bancs, segurament no és fruit de la casualitat. 

L’entitat financera controla les accions del rotatiu a través de la figura del President de 

la Comissió Executiva, que s’encarrega de gestionar personalment el diari. Es pot 

establir, doncs, que La Caixa està personificada en El Periódico de Catalunya a través 

de la figura de Llopart.  

En la teoria, la propietat del mitjà de comunicació és d’Antonio Asensio però en la 

pràctica, com es diu popularment, “qui paga, mana”. És a dir, La Caixa. Qui pren les 

decisions més importants és la mà dreta d’Isidre Fainé, un gestor d’empreses, i no pas 

els periodistes i directius del mitjà.  

Després de realitzar l’anàlisi de cas, en què s’han exposat les vies a través de les 

quals El Periódico està vinculat amb La Caixa, es fa evident que l’entitat financera 

capitanejada per Isidre Fainé exerceix molta pressió sobre el rotatiu, tant en la 

devolució del crèdit, com en la resta de vies que els connecten.  

No obstant, hi ha un fet xocant. Com s’ha esmentat, La Caixa pressiona El Periódico 

de Catalunya perquè aquest li retorni els diners, però, en realitat, la quantitat de diners 

del crèdit sindicat que corresponen a La Caixa no és massa elevada. És a dir, dels 150 

milions d’euros que deu actualment el Grupo Zeta que, recordem, són a repartir entre 

24 bancs diferents, malgrat La Caixa sigui dels màxims creditors, es tracta d’una 
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quantitat baixa per una entitat financera de les dimensions de La Caixa. Dit d’una altra 

manera, l’entitat financera catalana pot sobreviure sense haver de pressionar tant en la 

devolució del crèdit. La quantitat de diners no és tan desorbitada com ho pot ser, per 

exemple, el deute que té el Grupo Prisa amb els bancs, que ascendeix fins als 3.000 

milions d’euros. 

De l’anterior, se’n desprèn que possiblement hi hagi alguna altra explicació que 

justifiqui el fort control que es fa del rotatiu des de La Caixa. Tot sembla indicar que és 

possible que l’entitat financera tingui altres interessos en El Periódico de Catalunya 

que estan allunyats dels diners derivats del crèdit.  

Una possible explicació és que La Caixa ha vist en El Periódico una bona ocasió per 

tenir controlat un mitjà de comunicació tan influent en la societat, tant espanyola com 

catalana, com és El Periódico de Catalunya. Així doncs, a través de les diverses vies 

que s’han desenvolupat en l’anàlisi de cas, La Caixa té un mitjà de comunicació de 

grans dimensions controlat i, d’aquesta manera, s’asseguraran que no es faci un mal 

tractament de l’entitat financera.  

A més, cal recordar que una de les característiques definitòries de l’entitat financera 

dirigida per Isidre Fainé és que sovint se sol situar a prop dels mitjans de comunicació, 

com succeeix amb el Grupo Godó o, el que és el mateix, La Vanguardia. En aquest 

cas, com s’ha esmentat anteriorment, el president del grup, Javier Godó, s’asseu en el 

Consell d’Administració de La Caixa.  

En cas que aquesta hipòtesis no es corroborés, i la pressió que exerceix La Caixa és 

amb l’objectiu que el diari retorni els diners el més ràpid possible, no s’entendria que 

l’entitat financera accedís a renegociar el deute en més d’una ocasió. Si necessités el 

retorn dels diners, l’opció més coherent seria que La Caixa deixés de recolzar 

econòmicament el diari i que aquest entrés en fallida econòmica i desaparegués. Com 

que no ho fa, i continua renegociant el deute, sembla indicar que les motivacions que 

té La Caixa, doncs, són unes altres.  

En cas que aquesta hipòtesis es pogués corroborar, es faria evident que La Caixa està 

intentant neutralitzar el poder comunicatiu dels grans mitjans de comunicació catalans.  

Tot això porta cap a una gran contradicció. El Periódico de Catalunya, un mitjà de 

comunicació que, en teoria ha d’estar al servei de la societat, que té una 

responsabilitat social, i que s’hauria de guiar per criteris que superin aquells els 

purament econòmics, al final, es converteix en una altra empresa que es guia pels 

aspectes econòmics.  
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La relació del rotatiu amb La Caixa fet té unes conseqüències devastadores per a la 

independència periodística del mitjà. I més en l’actualitat, un moment en què gran part 

de la informació més important i polèmica està relacionada amb els bancs.  

No obstant, cal assenyalar que el cas d’El Periódico de Catalunya no és únic, és a dir, 

que els bancs es vinculin cada vegada més amb els mitjans de comunicació es pot 

extrapolar. La Vanguardia, El País, l’ABC...els principals rotatius del panorama 

espanyol estan sotmesos a les directius de les entitats financeres més rellevants.  

 

Aquesta investigació m’ha permès aprofundir en un tema força desconegut que, 

malgrat se’n sol parlar popularment, no s’és conscient dels vincles reals existents entre 

els mitjans de comunicació i les entitats financeres.  

Es tracta d’un tema d’investigació molt ambiciós, donat el caràcter opac de la matèria a 

estudiar i, alhora, és un tema del qual no agrada parlar als implicats, com són, en 

aquest cas, El Periódico de Catalunya i La Caixa. A més, el tipus d’informació de caire 

econòmic requerida per poder desenvolupar i justificar les explicacions del treball no 

acostuma a ser fàcil de localitzar.  

La principal dificultat per realitzar el treball, doncs, ha recaigut en la complicació 

d’accedir a la informació, donat que en moltes ocasions, aquesta és privada o difícil 

d’aconseguir. No obstant, la majoria s’ha pogut localitzar a través de les entrevistes 

realitzades, de la lectura d’articles i fent servir l’hemeroteca històrica dels diaris.    

D’altra banda, trobo que la meta principal que seguia aquesta recerca s’ha assolit. És 

a dir, s’ha pogut realitzar una profunda aproximació en els vincles que relacionen El 

Periódico de Catalunya i La Caixa, malgrat no poder extreure conclusions clares 

d’aquests lligams. Però aquest, no era l’objectiu d’aquesta investigació.  

 

Pel que fa a les hipòtesis del treball, esmentades al començament de la investigació, 

no totes s’han pogut corroborar al 100%, tot i que no anaven del tot desencaminades. 

La primera de les hipòtesis afirmava que “existeix un procés d’influència exercit per La 

Caixa a El Periódico de Catalunya”. Després de desenvolupar la investigació, tot 

sembla indicar que sí que existeix el mencionat procés d’influència, tot i que no és 

demostrable.  
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La segona hipòtesi destacava que “les vies a través de les quals El Periódico de 

Catalunya podria resultar influït per La Caixa són a través, en primer lloc, del crèdit i, a 

més, del President de la Comissió Executiva”. Aquesta afirmació, doncs, no anava pas 

desencaminada. No obstant, no s’havia esmentat la gran importància de La Caixa  

com a anunciant del diari, que representa una tercera via de possible control.  

En darrer lloc, la tercera hipòtesi formulada afirmava que “el President de la Comissió 

Executiva s’encarrega de controlar l’activitat econòmica del diari, així com les 

despeses d’aquest”. Com s’ha pogut comprovar, sí que és cert que Llopart gestiona 

l’activitat econòmica i les despeses del diari, però possiblement la influència de la seva 

figura vagi més enllà d’aquestes dues tasques.  

 

Per donar per tancada la investigació trobo molt encertat acabar amb una frase de la 

revista Mongolia, en què fa referència a la tradicional visió dels mitjans de comunicació 

com al quart poder:  

 

“El quart poder ja no ha de lidiar més amb la pressió del sector financer: ja és 

directament el sector financer”. 
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8. FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

 

L’objectiu d’aquesta investigació ha estat realitzar una aproximació a la relació entre el 

poder financer i el poder mediàtic, tractant en l’anàlisi del cas pràctic l’exemple de La 

Caixa i El Periódico de Catalunya. En aquest sentit, s’ha investigat què succeeix i s’ha 

tractat d’explicar-ho. Per això, es pot establir que aquesta recerca ha servit per fer un 

primer apropament a l’estudi del tema en qüestió i establir unes bases per a les 

investigacions posteriors.   

En cas que en un moment futur s’hagués de continuar estudiant aquest tema, es 

partiria d’aquesta primera aproximació que ha donat a conèixer les vies de relació 

entre els dos actors.  

Així doncs, en un futur resultaria molt profitós estudiar quines són les conseqüències 

dels vincles que connecten El Periódico de Catalunya i La Caixa. És a dir, tractar de 

posar de manifest empíricament la repercussió d’aquesta relació i poder, d’aquesta 

manera, intentar demostrar que els indicis tenen unes conseqüències. Una via per a 

fer-ho seria realitzar un anàlisi dels continguts d’El Periódico de Catalunya que tractin 

sobre La Caixa.  

Seria molt interessant fer una descripció dels continguts en els temps en què La Caixa 

no era una important font d’ingressos per al diari i comparar-ho amb el tractament que 

es fa actualment de l’entitat financera. Es tractaria, doncs, de fer un anàlisi de 

contingut, descrivint la manera en la qual és tractada l’entitat financera.  

D’altra banda, una vegada realitzada una primera ampliació d’aquesta investigació que 

servís per analitzar més a fons el cas d’El Periódico de Catalunya i La Caixa, seria 

molt interessant poder fer una comparativa amb la resta del sector de la comunicació 

nacional. És a dir, tractar de dur a terme el mateix procés amb els altres mitjans de 

comunicació importants com La Vanguardia, El País, La Razón, El Mundo, etc. 

D’aquesta manera, s’obtindria una radiografia completa de la situació de les empreses 

de comunicació en l’actualitat.  
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9.2 Pàgines web consultades  

Les pàgines web més utilitzades són les següents:  

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC). 

http://www.aimc.es/ [Consulta: 7 d’abril de 2014] 

CaixaBank. http://www.caixabank.com/ [Consulta: 11 de gener de 2014] 

Criteria CaixaHolding. http://www.criteriacaixaholding.es/ [Consulta: 11 de gener de 

2014] 

El Periódico de Catalunya. http://www.elperiodico.com/ [Consulta: 10 de gener de 

2014] 

Grupo Zeta. http://www.grupozeta.es/ [Consulta: 10 de gener de 2014] 

Hemeroteca històrica d’El Periódico de Catalunya. http://archivo.elperiodico.com/ 

[Consulta: 24 d’abril de 2014] 

Hemeroteca La Vanguardia. http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html 

[Consulta: 24 d’abril de 2014] 

La Caixa. http://www.lacaixa.com/informacioncorporativa [Consulta: 10 de gener de 

2014]  

Oficina de Justificació de la Difusió (OJD). http://www.introl.es/ [Consulta: 7 d’abril de 

2014] 

Stop-recortes-GrupoZeta.http://stop-recortes-grupozeta.com/2014/01/01/los-doce-

culpables-del-asensiazo/. [Consulta: 22 de febrer de 2014] 

Zeta Gestión de Medios. http://www.zetagestion.com/ [Consulta: 2 de maig de 2014] 

 

D’altra banda, també s’han consultat altres pàgines web que d’alguna manera tenien a 

veure amb el tema d’estudi. Cal destacar que s’ha utilitzat amb més freqüència alguns 

dels articles de mitjans de comunicació online com Expansion.com, Periodista Digital, 

elEconomista.es, El Confidencial Digital, -enotícies, prnoticias, entre d’altres.   
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9.3 Entrevistes en profunditat  

Albert Sáez. Director Adjunt d’El Periódico de Catalunya [24 de febrer de 2014] 

 

Núria Almiron. Economista, investigadora en Comunicació i professora de la 

Universitat Pompeu Fabra (UPF) [28 de febrer de 2014] 
 

Antoni Fuentes. Periodista d’El Periódico de Catalunya i President del Comitè 

d’Empresa d’Ediciones Primera Plana [29 de març de 2014] 
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Entrevista a Antoni Fuentes 

Periodista d’El Periódico de Catalunya  

i President del Comitè d’Empresa d’Ediciones Primera Plana 

 

 

 

 

 

Quina és la situació econòmica actual d’El Periódico de Catalunya? 

La situació econòmica d’El Periódico forma part del Grupo Zeta, perquè no s’ha 

d’oblidar que formem part d’un gran grup de comunicació i, al final, El Periódico és 

potser l’empresa més important i la capçalera més important del grup, però és tot un 

conjunt. 

La situació del Grupo Zeta és similar a la d’altres grups mediàtics. Tenim un 

endeutament elevat i coincideix amb un mal moment de crisi de model, de vendes i de 

crisi de publicitat. Des que va començar la crisi l’any 2008, tenim unes baixades 

acumulades molt importants que en algun cas arriben fins al 40% o 50% de descens 

en els ingressos de publicitat.  

A més, nosaltres estem en un crèdit sindicat que ara mateix deuen faltar per pagar uns 

130 milions d’euros. El crèdit sindicat es va posar en marxa l’any 2009 i s’ha hagut de 

renegociar l’estiu del 2013.  

Quins són els bancs que formen part d’aquest crèdit sindicat? 

És un pool de bancs, en total n’hi ha més de 15. Aquí trobes els principals bancs 

espanyols, encapçalats per La Caixa, Banc Popular, Santander, BBVA, Catalunya 

Caixa, i després n’hi ha d’altres estrangers, com el Deutsche Bank, alguns 

portuguesos... Les quotes del crèdit estan bastant repartides encara que els que tenen 

més participació són La Caixa i el Banc Popular, és a dir, els espanyols, perquè els 

altres tenen unes participacions més petites. 

Tornant a la vessant econòmica, de quina manera influeix als periodistes d’El 

Periódico de Catalunya la figura de Juan Llopart? 

És el president del Comitè Executiu. A més, està imputat en una investigació de 

Bankia. Ara fa un any i mig, quan vam saber que el van imputar, ja vam anunciar que 

no ens semblava bé que estigués en aquest càrrec. Li vam dir a Antonio Asensio que 

Antoni Fuentes 
Font: http://es.linkedin.com/ 

 

http://es.linkedin.com/


no ens semblava bé perquè tard o d’hora acabaria esquitxant tant el diari com al Grupo 

Zeta. Tenir una persona imputada en un cas com el de Bankia ho veiem com un risc. 

Està clar que és l’enllaç amb La Caixa i, per ampliació, amb la resta de bancs del 

crèdit sindicat. En alguns moments, et pot obrir portes de cara a negociar amb la 

banca i d’altres, pot actuar com a corretja de transmissió del que vol la banca. Està 

clar que és una persona molt important dins del nostre grup de comunicació tenint en 

compte que el propietari en aquests moments té un poder molt limitat. Aquí qui té la 

paella pel mànec són el bancs. Qualsevol decisió o moviment ha de ser autoritzat pels 

bancs. 

Això t’anava a comentar, creus que El Periódico ha deixat de ser una eina 

periodística i està en mans dels bancs i que es guia pels seus interessos? 

Fins a cert punt és així, però és una situació general. Qui més qui menys està 

endeutat, com els partits polítics, per exemple. Que això limita la independència? 

Segur que limita la independència, especialment en alguns temes sensibles. En 

d’altres, no. 

En informacions sobre el sector financer, per exemple, tampoc es poden dir bestieses, 

evidentment. Però arribat el moment, nosaltres, El Periódico, hem informat de les 

preferents i d’altres temes importants com els desnonaments perquè al final es 

converteix en un clamor social i no pots negar l’evidència. Al final, tard o d’hora, els 

temes més importants es van imposant. 

S’imposen per davant de qui tingui la paella pel mànec? 

Sí, exacte. El que no es pot fer com a diari és fer un pamflet perquè això es notaria 

molt i seria la perdició total. Ara, que els lectors els hi agradaria que fóssim més 

crítics? Estic segur que sí. El Periódico de Catalunya és precisament un diari que es 

va caracteritzar en seu dia per tenir un esperit crític i que ara l’hauria d’accentuar, 

sobretot en un moment de crisi i de govern de dretes. És el moment en què un diari 

progressista ha de marcar terreny i sí que és cert que no tenim les mans tan lliures 

com les teníem fa uns anys. 

I aquesta influència la noteu directament o simplement és un procés 

d’assimilació dels periodistes en què ja saben qui hi ha darrere, La Caixa, i que 

per tant no se’n parlarà malament? 

És una cosa molt subtil. A vegades, és una mica d’autocensura i d’altres és una mica 

que veus que hi ha una conducció dels temes cap a un enfocament que ve des de la 



direcció. Però és molt subtil. En el dia a dia, de vegades és difícil percebre si hi ha 

algun tipus d’influència. En molts temes, no n’hi ha. 

En els temes que afecten a La Caixa, a entitats financeres en general, sí que n’hi 

ha perquè són més delicats, no? 

Sí, però no estàs tot el dia informant sobre La Caixa. Hi ha molts més temes: l’atur, 

empreses que fan expedients de regulació o que tanquen, fraus fiscals... Al final, la 

influència és molt etèria i en el dia a dia no és una llosa que tinguis al capdamunt. 

A la pàgina web del Comitè d’Empresa d’El Periódico (http://stop-recortes-

grupozeta.com/), es va fer una llista amb els culpables de la situació. Entre 

aquests, hi figurava Juan Llopart. De què el culpeu? 

De no haver gestionat bé el crèdit sindicat. Perquè en aquests moments, tenim la 

complicació de la caiguda d’ingressos però, a sobre, com que hem de pagar uns 

venciments de crèdits cada any és molt més complicat sobreviure. Si no tinguéssim el 

crèdit podríem viure sobradament, però el problema és que has de generar recursos 

per pagar els bancs i això t’obliga a ser molt més eficients i a guanyar molts més 

diners del que necessitaries normalment. I és en aquest punt en què creiem que els 

bancs haurien d’haver fet un esforç molt més gran. I si al final els hi devem 130 

milions, es tracta d’allargar el termini i reduir els venciments que tens cada any i fer 

quotes més petites i que ens donin una mica d’oxigen. 

I per què dius que ho va gestionar malament? Quin paper va tenir?  

Ell és l’enllaç dels bancs. Amb tots els bancs capitans que ho controlen, com és La 

Caixa i el Banc Popular. Són els que marquen al tendència. 

Llavors, Llopart des del seu càrrec a El Periódico continua defensant els 

interessos de La Caixa? 

Ell té interessos creuats. Està claríssim. I des del nostre punt de vista, el nostre interès 

és el diari solament. Per tant, s’hauria de donar més importància a garantir la 

supervivència del diari i que els bancs donin el seu braç a tòrcer una mica més, han 

d’assumir una mica més de temps perquè els hi tornem els diners. 

I quina és la postura que té la direcció en tot això? 

Diuen que ells han negociat molt bé amb els bancs, que el context és molt complicat, 

que encara sort que ens donen crèdit i que no l’han executat. Tant en aquest com en 

http://stop-recortes-grupozeta.com/
http://stop-recortes-grupozeta.com/


altres terrenys, la seva resposta és dir que ells ho fan molt bé. Nosaltres discrepem 

profundament. Pensem que es podia fer millor i que, en alguns casos, caldria renovar 

directius que hi ha en aquesta casa. Perquè si els resultats no són satisfactoris, els hi 

pots donar un cert temps per veure si reaccionen, però si al final no s’aconsegueix res, 

s’haurà de canviar de director o de directius.  

Tenint en compte el deute tan elevat que té Prisa, es veu com el deute d’El 

Periódico no és tan gros com per rebre tanta pressió des de La Caixa. Quina 

explicació creus que té?  

Home, jo sóc dels que pensa que La Caixa veu en la situació actual de crisi 

econòmica, de caiguda de la publicitat i de vendes del diari, una oportunitat perfecta 

per a aprofitar-se’n. Al final, dels 150 milions d’euros que devem, no tots són de La 

Caixa, sinó que són del conjunt de bancs i, per tant, La Caixa no s’arruïnarà sense 

aquests diners que ha prestat. Penso que La Caixa ho veu com una oportunitat per 

tenir controlat un mitjà de comunicació important com El Periódico. Tenir un grup 

mediàtic controlat, que saben que no parlaran de tu, o no ho faran malament, és molt 

important per a ells.  

Si no és així, si realment els hi importen els diners que déu El Periódico, per què no 

han tancat el mitjà? Renegocien el deute perquè els hi interessa. Si no fos un mitjà de 

comunicació, si fos qualsevol altra empresa, l’haguessin tancat des d’un 

començament. Però a La Caixa li interessa tenir un mitjà de comunicació tan important 

com El Periódico controlat.  

Vosaltres, des del Comitè d’Empresa per què lluiteu? 

Bé, ara mateix la situació és molt complicada, en aquest context d’endeutament i de 

caiguda d’ingressos ha portat a què l’any 2009 es va fer un expedient de regulació al 

Grupo Zeta que va servir per acomiadar unes 500 persones. L’any 2012 vam fer una 

negociació de reducció de la massa salarial que va acabar amb una rebaixa salarial 

d’una mitjana d’un 8%, acompanyat de baixes voluntàries de gent que va abandonar 

l’empresa i ara fa un mes acabem de tancar una altra negociació, en la què hem afegit 

un 9% a la rebaixa salarial que teníem del 8%. Aquesta vegada fa a través d’un 

expedient de regulació temporal per reduir el temps de treball. Aquest any, des de 

l’abril, tots els treballadors estarem un mes menys a la feina. I aquest mes en els 

descomptaran del sou. Ho organitzem de formes diferents, normalment ho fem per 

setmanes, tot i que altra gent ho fa per reducció horària diària però al final és el mateix, 



un expedient de regulació temporal. Al 8% que teníem li estem sumant un 9% de 

rebaixa i aquest expedient dura fins a 3 anys. 

És a dir, en aquests 3 anys heu d’estar cada any un mes sense venir a treballar? 

Exacte. I durant aquest mes pots cobrar l’atur. Així suavitza una mica l’impacte 

econòmic, perquè de l’atur es cobra molt poc.  

Llavors, en la teva opinió, creus que des de la Direcció s’estan gestionant 

degudament els Expedients de Regulació?  

No, en absolut. Aquesta vegada la negociació ha sigut molt més dura que el 2012. La 

vam tancar fa una setmana perquè els treballadors, després que l’empresa trenqués 

l’acord que teníem en vigor que era el de la rebaixa del 8% salarial, i que durava fins 

2014, l’empresa ha plantejat una altra rebaixa afegida. Per això, la plantilla s’ho va 

prendre molt malament perquè significa trencar un acord en vigor i agreujar la situació 

econòmica individual i, per això, al final s’ha optat per una compensació encara que 

sigui en temps lliure.  

Durant la negociació, un dels elements que vam plantejar va ser que l’esforç que ens 

demanaven a nosaltres era molt elevat. Al començament d’aquest última rebaixa ens 

demanaven reduir els nostres salaris fins a un 25% que s’afegia al 8% anterior, i a més 

a més, tocant moltes coses del conveni.  

Com vau actuar vosaltres des del Comitè davant d’aquesta última negociació?  

Durant la negociació, donat que l’empresa trencava un acord i que no ens semblaven 

bé més rebaixes, el que vam exigir és que l’esforç que estaven plantejat fos compartit 

entre la plantilla però que també entre el propietari del Grupo Zeta, Antonio Asensio 

Mosbah, i els altres directius. I, a poder ser, també entre els bancs i també Hisenda, 

perquè hi ha una altra part de l’endeutament que és un deute històric dels anys 90 que 

es va anar acumulant i que des de fa 2 anys hem hagut de començar a pagar-ho. Al 

final, la negociació ha acabat amb un compromís que després s’haurà de comprovar 

que realment es compleix en què el propietari farà una aportació econòmica per 

eixugar els deutes del grup i què els directius també es baixaran el sou. 

Ha costat molt arribar a l’acord de què s’abaixi el sou dels directius? 

Sí, sí. De fet, el més complica ha estat la part dels directius. Més que la del propietari. 

És una mica contradictori però és així. Vam anar tancant temes però l’últim tema que 



va quedar per parlar va ser el de rebaixar el sou dels directius, perquè ells no es volien 

tocar la butxaca. Ells deien que ja s’havien abaixat els sous.  

Ells són els que volen que ens rebaixem més el sou perquè ells volen seguir mantenint 

el seu estatus econòmic i, al mateix temps, volen aprofitar el final de la crisi, la situació 

complicada que té el sector de la premsa. Volen donar un cop abans que la situació 

millori de nou.   

A què et refereixes amb “donar un cop”?  

Un cop salarial per rebaixar les posicions. Aconseguir una rebaixa d’aquest tipus quan 

la cosa va millor és impossible, i fer-ho en el context actual, és més favorable per a 

l’empresa. 

És a dir, pel que dius, sembla que els directius deixen de veure El Periódico de 

Catalunya com una eina social, amb una responsabilitat social i passa a ser vist 

com a una empresa.  

El Periódico, o altres mitjans de comunicació que, teòricament tenen una línia editorial 

progressista, en alguna vaga general han arribat a dir que hi ha motius per a fer-la, 

també han dit que la reforma laboral era desproporcionada, a l‘hora de la veritat, des 

del punt de vista empresarial, són unes companyies que apliquen la reforma laboral al 

peu de la lletra i aprofitant totes les potencialitats que té la reforma laboral. És a dir, és 

una inconseqüència total: de cara en fora, com a diari, ho critiques i com a empresa, 

des de dins, ho apliques fortament. Això passa aquí i a altres mitjans, com a El País. A 

l’expedient de regulació que van fer per acomiadar més de 100 treballadors es van 

comunicar a través de correu electrònic un dissabte. Són unes pràctiques laborals que 

des del punt de vista de recursos humans qualsevol manual diu que són pràctiques 

nefastes perquè destrosses el clima laboral, la motivació i juguen amb el context, amb 

la por de la gent a perdre la feina en un sector especialment dur en què si perds la 

feina és molt difícil tornar a treballar de periodista.  

I quin és l’ambient que hi ha a la redacció? 

L’ambient està enrarit, hi ha un sentiment de desmotivació, de desafecció amb la 

direcció d’El Periódico i del Grupo Zeta perquè es considera que en certa manera hi ha 

un maltracte a la plantilla i una traïció de l’equip directiu cap a la plantilla. La plantilla 

va donar un vot de confiança a l’equip directiu en forma d’una rebaixa salarial l’any 

2012. Això s’ha incomplet i la gent està molt ressentida i aquí hi ha hagut un pla de 

baixes voluntàries. Les condicions econòmiques que ofereixen no són bones, sinó 



hagués marxat molta més gent. Ofereixen una mica més del mínim de dies i, a més, 

pagat a terminis. És pot incentivador però tot i això han marxat unes 50 persones. 
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PRENSA DIARIA 

6 cabeceras de información general y 2 

deportivos, con 1.5 millones de lectores. 

 

REVISTAS DE QUIOSCO 

17 cabeceras en distintos segmentos, con 

2.7 millones de lectores. 

 

REVISTAS CORPORATIVAS 

Líder en España con más de 50 
publicaciones, con una tirada anual 

superior a 22 millones de ejemplares. 

 

INTERNET 

6,0 millones de usuarios únicos. 

 

EDITORES DE LIBROS 

Entre los Top 5 editores de libros. 

 

ZETA GESTIÓN DE MEDIOS 

Exclusiva comercial que gestiona la 
publicidad Nacional y local de medios de 

Grupo Zeta y externos. 

 

SERVICIOS ZETA 

4 plantas de impresión y distribuidora 
propia. 

Un Gran Grupo de Comunicación 

53%

32%
15%

venta ejemplares publicidad otros ingresos

PRINCIPALES MAGNITUDES DE NEGOCIO 

 Con 239 millones de euros de facturación en 

2012, Grupo Zeta es uno de los grandes Grupos 

de Comunicación en España. 

http://www.detall.com.ar/img/icono_empresa.png


Prensa Diaria 

Las webs de todos los diarios del Grupo están 
presentes en las plataformas digitales: 

 6 diarios de información general  

 2 diarios de información deportiva. 

 

 Crónicas: 36 periódicos gratuitos de información 

local y regional.  

 

 Ediciones online de todos los diarios + webs 

regionales (redes locales). 

 

 

 17 empresas dedicadas a la elaboración, 

comercialización, impresión y 

distribución de publicaciones. 

 7 editoras en distintos puntos de España 

 4 plantas de impresión.  

 ZGM: Exclusiva de publicidad nacional. 

Grupo Zeta es uno de los principales grupos editores de prensa en nuestro país. 

 AUDIENCIA TOTAL: 1.5 millones de lectores. 

 DIFUSIÓN MEDIA: 196 mil ejemplares. 

El Periódico de Catalunya cuenta, además, con e-Periódico; 
una innovadora versión electrónica de información de pago. 

  

Fuente: Audiencia y difusión de diarios controlados por EGM y OJD, sin suplementos. 

 

 
 

 

  

 

  

  
 

  
  

 

   
 

ARAGON 
- El Periódico de Aragón 

CATALUNYA 
-El Periódico de 
Catalunya 
- La Grada 
 

COM. VALENCIANA 
- El Periódico Mediterráneo 

EXTREMADURA 
- El Periódico de  
Extremadura 
- La Crónica de  
Badajoz 

ANDALUCIA 
- Diario Córdoba 

  

 
 

NACIONAL 
- Sport 

 



Prensa Diaria 

El Periódico de Catalunya – El Periódico de Aragón – Córdoba – Mediterráneo – 

El Periódico de Extremadura – La Crónica – Sport - La Grada 

AUDIENCIA DIFUSIÓN

3º2013 Jul12-Jun13

El Periódico de Catalunya 561.411 98.780

El Periódico de Aragón 50.298 6.149

Córdoba 99.001 9.493

Mediterráneo 84.766 8.255

El Periódico de Extremadura 48.758 4.250

La Crónica 13.937
Sport 607.584 69.190

La Grada

Grupo Zeta PRENSA 1.465.755 196.117

Ediciones online de los diarios: 

 5.301.000 usuarios únicos/mes. 

 103 millones de páginas vistas/mes. 

Fuente: Audiencia EGM / Difusión OJD / ComScore (octubre 2013)  



 

 Interviú - Tiempo - Primera Línea - Auto Hebdo Sport - Viajar - Games – Cuore -Cuore Stilo - 

Cuore Mix - Woman Madame Figaro - Woman Shopping - InTouch - Digital Camera - 

Photoshop Práctico - Deco – Boing – El Hormiguero – La Voz 

Revistas Quiosco 
 

 

Información General 

Femeninas, Corazón, Moda, Shopping 

Motor Viajes Videojuegos Masculinas 

 
Decoración Tecnológicas Infantiles TV 

 



 

 Grupo Zeta es uno de los grupos con mayor capacidad de segmentación editorial 

en el mercado español de Revistas.  

 17 publicaciones (10 segmentos editoriales). 

 2.7 millones de lectores. 

 549.000 ejemplares de difusión mensual. 

 Ediciones online de las revistas: 

 672.000 usuarios únicos/mes. 

 8 millones de páginas vistas/mes. 

 

 

Fuente: Audiencia EGM / Difusión OJD / ComScore (octubre 2013)  

 

 

AUDIENCIA DIFUSIÓN

3º2013 Jul12-Jun13

Interviú 729,754 50.399

Tiempo 153,141 30.601

Primera Linea 64,411 11.672

Auto Hebdo Sport 117,928 19.045

Viajar 218,641

Games

Cuore 685,584 130.300

Cuore Stilo 340,005 93.457

Woman Madame Figaro 302,403 174.800

Woman Shopping

InTouch 106,094 26.225

Digital Camera 12.047

Photoshop Práctico

Deco

Boing

El Hormiguero

La Voz

Grupo Zeta REVISTAS 2.717,961 548.546

Revistas Quiosco 



Zeta Corp 

Especialistas en servicios editoriales corporativos tanto en papel 

como en soporte digital multimedia. 

Creación y edición de revistas corporativas, para compañías e instituciones públicas y privadas.  

 Líder en la creación y edición de revistas de empresa. 

 Desde 1981. Más de 30 años de experiencia 

 Más de 50 publicaciones y una tirada superior a 22 millones de ejemplares. 
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Libros / Ediciones B 

Ediciones B agrupa los sellos “B” (ficción y no ficción”, “B de Books” (libros online), 

“B de Blok” (infantil), “B de Bolsillo” (bolsillo) , “Bruguera” y “Vergara”. 

 

 1ª editorial con sello específico digital: B de Books. 

 

 Líderes en Cómic infantil. 

 

 4ª editorial por cuota de mercado, 4ª en Ficción y 4ª en bolsillo. 

 

 Posee una fuerte presencia en el mercado español y una afianzada influencia en Latinoamérica 

gracias a sus filiales en Argentina, Chile, Colombia, México, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. 



Internet 

En junio 2009 se crea Corporación Publicitaria de Medios (CPM), empresa que comercializa 

la publicidad online de los medios de Grupo Zeta y Editorial Prensa Ibérica y Grupo Joly. 

En enero 2013 CPM se agrupa con Unidad Editorial para la comercialización conjunta de sus 

sites configurándose como el claro líder del mercado en las categorías “news” y “sport”. 

Fuente: ComScore octubre 2013. 

 

Grupo Zeta está presente en la Red con 2 áreas: 

 

– Ediciones online de los periódicos y portales regionales 

de información y servicios, 

– Webs de las distintas empresas del holding. 

 Los sites de Grupo Zeta suman 6,0 millones de usuarios únicos cada mes. 

La agrupación UNIDAD DE MEDIOS DIGITALES alcanza los 14,2 millones 

de usuarios. 

Todos los soportes de Grupo Zeta 
(Prensa y Revistas) están 
presentes también en las 

plataformas digitales: 



 

 

 

 

  

 

  

  

 

  
  

 

  
 

 

Zeta Gestión de Medios (ZGM) 

Empresa exclusivista de publicidad que gestiona, comercializa y defiende los intereses de 

los medios de Grupo Zeta y otros medios externos  (Prensa en papel y online). 

Un total de 1.719.000 lectores diarios y 251.000 ejemplares de difusión media. 

 

 Más de 30 años de experiencia y un destacado 

posicionamiento en este mercado. 

 

 Con la vocación de ofrecer servicios comerciales y de 

consultoría a otros medios. 

 

 Un gran equipo de profesionales repartidos por toda 

España trabajan para cubrir los objetivos de ingresos de 

sus clientes así como para afianzar y potenciar su imagen 

en el mercado.  

Fuente: EGM  / OJD (*Promedio Jul12-Jun13. Pendientes de auditoría). 

AUDIENCIA DIFUSIÓN

3º2013 Jul12-Jun13

INFORMACIÓN GENERAL 1.718.780 251.265

El Periódico de Catalunya 561.411 98.780

El Periódico de Aragón 50.298 6.149

Córdoba 99.001 9.493

Mediterráneo 84.766 8.255

El Periódico de Extremadura 48.758 4.250

Diario  de León 129.010 12.272

Diario de Teruel 16.508

Diario Del Alto Aragón 36.163 5.748

Deia 91.023 14.832 *
Diario de Noticias 97.826 13.938

Noticias de Gipúzkoa 21.629 5.785

Diario de Noticias de Álava 23.296 4.086

La Voz de Almería 88.812 6.353 *
Diario de Almería 14.348 2.822 *

Diario de Cádiz 105.828 16.093 *
Diario de Jerez 33.426 5.392 *

Diario de Sevilla 81.519 15.315 *
El Día de Córdoba 23.004 1.545 *

Europa Sur 22.877 2.764 *
Granada Hoy 21.039 3.432 *

Huelva Información 41.264 6.082 *
Málaga Hoy 26.974 7.879 *

DEPORTIVOS 607.584 69.190
Sport 607.584 69.190

La Grada



 

Soportes Externos ZGM – Prensa Inf. Gral. 

Grupo Joly (Diario de Almería, Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, 

El Día de Córdoba, Europa Sur, Granada Hoy, Huelva Información y Málaga Hoy) 

Grupo Noticias (Deia, Noticias de Álava, Noticias de Gipuzkoa y Diario Noticias)  

Otros Inf.Gral (Diario de León, Diario de Teruel, La Voz de Almería y Diario Alto Aragón) 

 

 



Entrevista a Albert Sáez 

Director Adjunt d’El Periódico de Catalunya 

 

 

 

 

Quina és la situació en la què es troba actualment El Periódico de Catalunya? 

Nosaltres estem bé. Com tots els diaris, estem gestionant els canvis d’hàbits de 

consum dels nostres lectors. Hem passat de ser un diari de paper a ser, 

simultàniament, una pàgina web que es pot consultar a través de tots els dispositius 

mòbils i que també té una versió en paper. Aleshores, això ha comportat molts canvis 

organitzatius, canvis en les rutines de producció. Ha canviat el nostre ritme de treball 

perquè ha canviat el nostre ritme de publicació. 

I econòmicament parlant, com està el diari? Lligant-ho amb la crisi econòmica i 

la crisi per la què estan travessant els mitjans... 

Econòmicament parlant, nosaltres estem en una situació en la què el diari des de fa 

cinc anys no ha deixat de donar beneficis cap any. Vam tenir dos exercicis negatius en 

el primer impacte de la crisi econòmica i després hem aconseguit mantenir una 

empresa sanejada des del punt de vista del compte de resultats. Amb el condicionant 

que hi ha hagut una reducció de costos. Hi va haver un primer expedient de regulació 

d’ocupació de tipus voluntari i després hi ha hagut rebaixes salarials i, per tant, hi ha 

hagut un reajustament del nombre de persones. S’ha hagut d’anar ajustant els costos 

a una reducció d’ingressos derivada fonamentalment de l’enfonsament del mercat 

publicitari i d’una manera més lenta i sostinguda de la difusió del paper.  

Quan va ser el primer Expedient de regulació d’Ocupació? 

Va començar l’any 2007 i va acabar el 2008. 

Així que, com dius, en aquests últims cinc anys no heu registrat pèrdues al final 

dels exercicis econòmics? 

No, no hem tingut pèrdues. Però costa de reduir els costos. No és que no haguem 

registrat pèrdues perquè les coses ens han anat bé. Les coses ens han anat malament 

però hem anat ajustant les despeses per poder ajustar-les als costos. 

Albert Sáez 
Font: www.elperiodico.com 

 

http://www.elperiodico.com/


I, en línies generals, la situació general del diari és també positiva? 

Sí, sí. La situació del diari és sanejada. El Periódico no està en números vermells. Està 

tenint una reducció d’ingressos, com tot el sector de la premsa. A mi no em consola la 

caiguda mitjana de difusió de la premsa en un 14%, ni molt menys la caiguda d’El 

Periódico de Catalunya, d’un 4%. Hem caigut per sota la mitjana, sí, és el consol que 

ens queda, però no ens arregla res perquè amb una reducció de difusió significa una 

reducció d’ingressos. Aquí el problema fonamental és que no hi ha ningú que hagi 

trobat un sistema per finançar un mitjà de comunicació a través del negoci digital. 

Aquest és el nostre repte.  

I d’aquest últim any, recordes quin és el resultat de l’exercici? 

El resultat de 2013 encara no s’ha inscrit en el registre i no està publicat, però em 

sembla recordar que donava uns beneficis d’uns tres milions d’euros. 

El Periódico de Catalunya, doncs, no ha registrat pèrdues, però el Grupo Zeta sí, 

oi? 

Sí, una altra realitat és el Grupo Zeta. Té una situació independent de la dinàmica del 

mercat de la informació. El problema que va tenir l’any 2006 va ser que era un grup 

molt endeutat, tenia un deute de 360 milions d’euros i tenia moltes àrees de negoci 

que donaven pèrdues. Hi havia algunes revistes, rotatives i empreses de  

comercialització de publicitat i diaris regionals que donaven pèrdues. Entre 2006 i 

l’expedient de regulació de 2008 es va fer un procés de renegociació del deute amb 

els bancs i de sanejament del compte de resultats. De manera que en aquests 

moments, el deute del grup és de 150 milions d’euros, una tercera part del que era 

l’any 2006. Això vol dir que s’han tancat publicacions i s’han venut negocis que no 

funcionaven. 

Aquest és el panorama del grup, però la dinàmica d’aquest té poc a veure amb la crisi 

dels diaris de pagament. Sí que és cert que en l’escenari de l’any 2004, El Periódico 

de Catalunya guanyava suficients diners com per salvar la resta de grup, però quan El 

Periódico ha deixat de guanyar tants diners, el grup ha hagut de buscar-se la vida, ja 

no té El Periódico de Catalunya com a principal pilar del sistema de finançaments.  

Jo diria que aquesta dinàmica respon més a la dinàmica interna d’una empresa 

familiar on el pare es mor de manera inesperada que acabava de fer un procés 

d’inversió en les rotatives i les dificultats de continuar una empresa de comunicació. 



Està més lligat amb això que no amb la dinàmica d’El Periódico de Catalunya ni de la 

dinàmica general dels diaris.  

Quina és la situació actual d’El Periódico de Catalunya amb el sector financer?  

Hi ha un crèdit en què participen diversos bancs i que està liderat per La Caixa i el 

Banc Popular. En aquests moments, el deute d’El Periódico de Catalunya en 

comparació amb l’endeutament del sector editorial és una broma. El Grupo Zeta té 150 

milions de deute i el Grupo Prisa en té 2.500 milions. És cert que el Grupo Zeta factura 

400 milions d’euros i Prisa 3.000 milions, però si s’agafa el percentatge, es veu que 

des del punt de vista de l’endeutament, el Grupo Zeta no és un dels grups en una 

situació més complicada a Espanya.  

Creu que La Caixa influeix d’alguna manera a El Periódico? 

Jo crec que ni més ni menys que la pressió que pugui exercir La Caixa en un altre 

mitjà de comunicació. 

Però en concret a El Periódico de Catalunya?  

En concret, no sé com explicar-ho ja. Això és tot mitologia. Jo no he notat cap pressió 

especial ni diferent de qualsevol altre gran anunciant. Jo sempre explico que tothom 

intenta influir en els diaris. Ja sigui La Caixa o la Federació d’Associació de Veïns, i per 

a nosaltres pot ser tant lesiu que La Caixa ens retiri un anunci com que l’associació de 

veïns ataqui la nostra reputació, perquè la gent que hi forma part són lectors nostres.  

Tothom intenta col·locar la seva versió dels fets, sobretot quan aquests fets són 

conflictius. Però pressions d’aquests sobrenaturals que la gent atribueix a La Caixa, no 

n’he vist. Hi ha coses que no els hi agrada, moltíssimes.  

En relació amb els continguts, et refereixes? 

Sí. El sector financer no ha passat uns bons anys a la premsa. Però perquè va prendre 

unes decisions equivocades i això té unes conseqüències. Jo tot això ho trobo molt 

mitològic.  

Quines conseqüències ha tingut per a El Periódico de Catalunya la incorporació 

de Juan Llopart al Grupo Zeta? 

Per a la vida quotidiana d’El Periódico, poca cosa. Quan una empresa refinança el seu 

deute, arriba a uns compromisos amb els seus creditors. Compromisos financers, de 

despesa i d’ingressos. L’únic que demanen les entitats financeres és que les revisions 



anuals es compleixin. I, per tant, Juan Llopart sobretot quan va arribar va fer una feina 

molt important d’eliminar, reestructurar el negoci. El senyor Llopart va aportar una 

mirada molt freda: va tancar algunes revistes, va fer fora gent que no servia i es va 

desfer dels edificis que no calguessin. Va fer una feina de reestructuració i 

modernització del grup. 

Per què es va decidir que el senyor Llopart s’incorporés a Grup Zeta?  

És una decisió que pren el consell d’administració a proposta del President Asensio. 

Després la gent construeix les seves mitologies. És evident que quan una empresa ha 

d’afrontar una renegociació del deute, una de les bases d’aquesta renegociació és que 

això ho gestioni algú que tingui credibilitat pels creditors, que pensin que realment pot 

prendre les mesures que s’han de prendre. Jo no hi crec en aquesta idea de la 

designació digital, en la vida és tot molt més complex.  

 



Entrevista a Núria Almiron 

Economista, investigadora en Comunicació 
i professora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
 

 
 

 

 

 

L’altre dia, parlant amb el Director Adjunt d’El Periódico de Catalunya, Albert 

Sáez, comentava que no hi havia massa influència de La Caixa en el diari.  

Tenen la banca a dintre del seu Consell de Direcció. Què fa un representant de la 

banca allà? Doncs, evidentment, en el cas d’El Periódico, vetlla pels interessos de tots 

els diners que els hi deuen. En el cas d’El País, en són propietaris directament. Quan 

tens algú amb uns interessos tan materials dins d’un consell d’una empresa que 

teòricament té una responsabilitat social i que ha d’anar més enllà de l’interès del 

lucre, això és una contradicció molt gran, i aquesta contradicció només la pot superar 

assimilant-ho d’una manera que tu trobis que és natural i assimilar el teu criteri al de 

les persones de La Caixa. 

Jo no crec que el senyor que representa l’entitat financera dins d’El Periódico de 

Catalunya els hi digui què han de fer. No cal, és que no ho faran. No s’arriscaran mai a 

què els hi diguin “doncs nois, no us donem més recolzament financer”. I com que no 

s’arriscaran, hi ha un procés d’assimilació mental amb els interessos amb els que t’has 

d’avenir. Estan obligats a avenir-se i mentalment és lògic que ells vegin que no tenen 

conflicte perquè segurament no tenen conflicte perquè segurament en tenen pocs de 

conflictes perquè ja hi ha temes que no els toquen. 

Donen per suposat que hi ha temes que no els hi cal tocar, doncs. 

Clar, però ells segurament el plantejament no el veuen ni així perquè sinó seria viure 

amb una contradicció constant. 

Potser els caps no, però els periodistes de més de peu sí que poden veuen la 

contradicció. 

Clar, a mesura que et vas allunyant del poder directe vas trobant perspectives més 

obertes però tot i així, a dins dels periodistes, a totes les redaccions s’acaba generant 

unes inèrcies en què tothom acaba entenent de què es pot parlar i de què no. Si 

parles, no dures, te’n vas.  

Núria Almiron 
Font: www.upf.edu 

 

 

http://www.upf.edu/


Hi ha redaccions molt particulars com la d’El Mundo quan hi havia Pedro J. Ramírez. 

Quan hi era, era una redacció en què o estaves d’acord amb ells o no podies 

aguantar-hi. Què els hi passava als periodistes que no estaven d’acord amb aquella 

mentalitat? Dues coses: o marxaven, no duraven, o acabaven assimilant 

psicològicament el tarannà de la redacció i acabaven trobant normals coses que anys 

abans no trobaven normals. 

Per què els mitjans de comunicació tenen tants vincles amb el sector financer? 

Aquestes empreses sempre tenen diversos bancs al que els hi deuen diners. Primer 

va ser el Banc de Sabadell i després va ser La Caixa. Sempre hi ha hagut aquest 

vincle, perquè des de sempre han tingut molts problemes per tornar els diners que els 

bancs els hi han deixat. Llavors, va arribar el moment en què els bancs els van dir que 

els recolzaven a canvi de que els deixessin estar dins del Consell d’Administració. El 

Periódico no és pas l’excepció, El País ara, per exemple, és propietat dels bancs.  

Segons diversos articles consultats i explicacions donades per El Periódico de 

Catalunya en aquell moment, S’explica que va ser el diari qui va demanar la 

incorporació de Llopart. 

No ho sé, pensa que el grup d’entitats financeres amb què van renegociar el deute, 

han estat en molts moments a punt de deixar de recolzar-los. Deixar de recolzar-los 

significa que no els hi amplien el deute que necessiten i que el deute que tenen amb 

ells ho han de pagar sense endarrerir-ho. Als grans grups de comunicació això no els 

hi fan, si s’endarrereixen en els pagaments, no els embarguen, els intenten esperar, 

posar condicions, els donen recolzament. Si la cosa està molt greu, els hi donen un 

altre crèdit per pagar el crèdit que deuen. 

Però això resulta ser un peix que es mossega la cua... 

Sí, és una bola. A les grans empreses els hi donen aquest finançament perquè en el 

moment en què comencen a ser rendibles poden ser molt lucratives. Ara estan 

enxampats de les mans perquè tot això ve de l’època de les vaques grosses en què 

tothom volia créixer i tothom demanava diners per créixer. Gairebé ningú creixia amb 

diners propis i els bancs donaven diners. Si no podies pagar, no passava res, et 

donaven un altre crèdit perquè hi havia unes expectatives de creixement molt grans. 

Quan arriba la crisi, els bancs veuen que han deixat més diners dels que podien 

deixar. I en el cas dels mitjans de comunicació, són un client enorme als que se’ls ha 

deixat molts diners i que no se’ls pot deixar caure perquè sinó cauria el mitjà de 

comunicació. És molt millor intentar reflotar-los com sigui.  



Tracten a La Caixa bé? Segurament. Tracten a La Caixa igual que a altres bancs? 

Segurament, no. Ells negaran que hi hagi cap vincle. Certament, en molts pocs casos, 

l’entitat financera mana directament al mitjà. És una inèrcia perquè el mitjà de 

comunicació vol sobreviure. Per això, el Grupo Zeta va voler fer el que fos per 

renegociar el seu deute, per sobreviure, i va proposar acceptar un membre de l’entitat 

financera. 

La paradoxa aquí és que el deute del Grupo Zeta és un deute molt petit en comparació 

amb d’altres grups de comunicació, com el Grupo Prisa. Fa quatre dies, Prisa devia 

5.000 milions i es va vendre l’empresa als bancs perquè els bancs van veure que no 

els hi tornaven els diners i van demanar accions de l’empresa i es van quedar un tros 

del Grupo Prisa i ara només deuen 3.000 milions d’euros. El deute del Grupo Zeta és 

de només 150.000 euros.  

I llavors, per què La Caixa apreta tant al Grupo Zeta? 

Doncs probablement perquè La Caixa ha vist una ocasió de tenir un mitjà de 

comunicació lligat de mans. Serà un mitjà que parlarà menys d’ells. A Catalunya, ningú 

parla malament de La Caixa. A Madrid sí, perquè allà hi ha els odis nacionalistes. Però 

aquí no cal, no es critica La Caixa.  

A més, tenint en compte que no és una relació de “orden y mando”. A vegades ho ha 

estat, però poques. L’empresa vol sobreviure i, per tant, s’adapten. El Periódico de 

Catalunya és com una megainstitució i què fan, doncs? Doncs sobreviure, i quan 

sobrevius no pots viure una contradicció permanent i per això acabes interioritzant i 

fent-los una mica teus. Jo entenc que l’Albert Sáez no hi vegi contradicció, perquè no 

la pot veure. Si la veu, no podria dormir a les nits.  

El Periódico té un senyor allà que vigila que no es pugui fer res que pugui generar un 

prejudici per a la inversió que ells han fet a l’empresa i de passada, aquesta és la 

meva tesi, com són molts pocs diners, 150.000 euros no és res per a La Caixa, és una 

nimietat per a La Caixa i aprofiten per lligar de mans un mitjà de comunicació. Són 

molt pocs diners. És una manera molt senzilla de saber que hi ha un diari molt 

important  a Catalunya que teòricament és d’esquerres i teòricament hauria de ser molt 

crític, que no parlarà malament de tu. I això val or.  

Una cosa semblant passa a La Vanguardia. La Caixa i La Vanguardia tenen molt bona 

relació. El senyor Godó s’asseu al Consell d’Administració de La Caixa. La Caixa ha 

neutralitzat tots els grans diaris catalans.  



Respecte la influència que té La Caixa sobre El Periódico, quines creus que són 

les vies de control? 

N’hi ha 4. Un és la propietat: si tens, o no, directament la propietat. No és el cas d’El 

Periódico. El segon és el deute, com és aquest cas, l’altre és com a anunciant 

publicitari i l’últim pot ser com a intermediador, si un mitjà de comunicació vol sortir a 

borsa, necessita una entitat financera que li ho gestioni. Però no és el cas perquè El 

Periódico no té diners suficients per fer-ho. Assentar-se al consell d’administració és 

una cinquena, però és conseqüència de les altres anteriors.  

I La Caixa no només està present com a una font de crèdit, sinó que també és un 

anunciant important. 

Sí, i tant, imagina’t. Són uns comptes importantíssims per a les entitats financeres.  

En aquest cas ho té gairebé tot, doncs. 

Sí, efectivament. Els hi deuen diners, són una compta publicitària important i 

s’asseuen a un lloc en què no necessiten de que no publiquin certs temes. Ell està allà 

assegut i els periodistes “a callar”. O se’n van perquè no ho aguanten o viuen amb 

això. Si l’Albet Sáez fes un article crític amb La Caixa, no duraria més de 24 hores. És 

un món de bojos: ells pensen que és molt millor contemporitzar amb l’enemic que es 

torna el salvador del diari, que els hi deixa diners perquè tornin els diners que els hi ha 

prestat anteriorment i que no han pogut tornar.  

Com trobes que han gestionat els Expedients de Regulació d’Ocupació des d’El 

Periódico?  

L’Enric Hernández i l’Albert Sáez són gent amb escrúpols. Encara que estiguin en 

contacte directe amb els bancs, és gent amb escrúpols comparat amb El Mundo, La 

Razón i l’ABC. Estic segura que aquests processos d’ERO els han fet el millor 

possible. És probable que ho hagin fet d’alguna manera que no han creat desconcert. 

Jo no he llegit res conflictiu, ho han hagut de fer bé. La Caixa no és el Banco de 

Santander, és una entitat financera amb una manera de fer les coses millor.  
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