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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Context i motivació 

En un context de crisi econòmica i financera com l’actual, minven les oportunitats de negoci i 

les facilitats per als emprenedors que volen posar en marxa petits projectes empresarials. 

Costa més trobar finançament i fer-se lloc en un mercat per a aconseguir un públic fidel. Els 

consumidors, per la seva banda, gasten menys i, quan ho fan, estudien amb més deteniment si 

val la pena la despesa.  

Davant d’aquest escenari, sorgeixen alternatives al finançament clàssic i convencional que 

són més flexibles, que compten amb menys intermediaris entre el prestador i el creditor i que 

asseguren un públic inicial implicat o, si més no, interessat en el projecte. Una d’aquestes 

noves opcions és el crowdfunding. Es basa en el micromecenatge, el finançament col·lectiu 

d’un projecte a partir de la suma de petites aportacions de múltiples persones.  

El periodisme, un sector que ha estat fortament colpejat per la crisi econòmica, així com per 

la de credibilitat, també ha vist com cada cop costa més reunir el capital suficient per engegar 

qualsevol nova iniciativa. Pel periodisme, el sistema que proposa el crowdfunding es va 

començar a convertir en una solució per contribuir a pagar reportatges específics, números 

especials de revistes o, fins i tot, mitjans de comunicació completament nous.  

La primera plataforma de micromecenatge especialitzada en projectes periodístics va ser 

Spot.Us amb el lema “El periodisme és un procés, no un producte”. Va néixer el 2008, en ple 

esclat de la bombolla financera, i ho va fer sense ànim de lucre. Es tractava d’una 

organització que, d’una banda, investigava, informava i publicava històries sobre els temes 

que el propi públic proposava. Però també oferia un espai per a que aquells periodistes que 

tinguessin un projecte en ment poguessin exposar-lo i demanar el finançament que requeria 

dur-lo a terme. Els usuaris de la web podien navegar entre les propostes que s’hi publicaven i 

decidir si alguna d’elles era prou interesant com per ajudar a finançar-la. L’objectiu 
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d’Spot.Us era donar a conèixer el crowdfunding tant als professionals de la comunicació com 

als ciutadans.  

Des d’aleshores, i en pocs anys, han sorgit centenars de plataformes arreu del món dedicades 

a divulgar idees mancades de capital. El 2013, cinc anys més tard de la creació de la primera 

pàgina de crowdfunding, aquest sistema començava a destacar com a una alternativa real per 

contrarestar l’afebliment del sector periodístic. Gràcies a les plataformes de finançament 

col·lectiu, ja s’havien pogut publicar desenes de reportatges, llibres i documentals. Milers de 

mecenes ja havien col·laborat, a canvi de diferents tipus de recompenses, a crear informació 

de qualitat.  

Tot això va contribuir a que es comencés a concebre el crowdfunding no només com el futur 

del finançament periodístic, sinó també com un canvi de tornes dins el sector en tant que els 

periodistes podien, fins i tot, deixar de dependre dels anunciants, de préstecs bancaris i de 

subvencions. En definitiva, semblava que mitjançant el micromecenatge es produïa un 

deslligament dels interessos polítics i empresarials i s’aconseguia ser – com a mínim, en les 

primeres fases del projecte - completament autònom.  

A Europa, el major èxit del crowdfunding en periodisme és el de De Correspondent, un mitjà 

digital holandès que va aconseguir reunir 1 milió d’euros en tan sols 8 dies (en va obtenir 1’6 

milions en un total de 30 dies). A nivell estatal, el principal exemple és el d’El Español, 

també mitjà digital i dirigit per l’exdirector del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez. En dos 

mesos va recaptar 3,6 milions d’euros. Però a Espanya hi ha molts més projectes finançats 

per múltiples mecenes: el setmanari digital Vía 52, sobre justícia, defensa i fracking; 

fixmedia.org, una web que permetia a qualsevol usuari corregir o afegir informació a les 

notícies que publicaven els grans mitjans de comunicació; o el diari La Marea, fundat per ex-

treballadors de la plantilla de Público, i que ara es distribueix mensualment.  

I a Catalunya també s’hi poden trobar exemples, com ara Cafè amb Llet, una revista que va 

arribar a ser la més llegida a la província de Girona i que publicava investigacions sobre 

casos de corrupció en sanitat; o, com El Crític, un mitjà digital que representa una clara 

aposta pel periodisme d’investigació.  

El present treball, per tant, no s’emmarca en un moment d’eclosió del model de crowdfunding 

per al periodisme. L’esclat es ja va donar l’any 2013. I amb ell, van aparèixer desenes 
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d’anàlisis que pretenien esbrinar què feia el model tan exitós. Un d’ells és el d’x.net, una 

organització que treballa per la defensa d’un Internet lliure i neutral1.  

A l’informe Experiencias de crowdfunding en el Estado español y Cataluña: principales 

características, retos y obstáculos [1], detallaven sis possibles motius del creixement del 

crowdfunding: (i) és fàcilment accessible, gràcies a Internet, per a una multitud de persones, 

tant emprenedors com partícips; (ii) no requereix fortes inversions. Aquestes, en la majoria 

dels casos, són decidides per cada partícip. I és la suma d’elles que compta; (iii) el 

mecanisme de pagament i recepció de fons és fàcil i ràpid; (iv) no té formalismes rígids; (v) 

no existeixen intermediaris -sense comptar la pròpia plataforma- que encareixin els projectes, 

en especial en aquells per a la creació de música, audiovisuals, videojocs. De manera que, a 

més, els finançadors se senten més vinculats al projecte; (vi) substitueix fórmules tradicionals 

de finançament (bancària, subvencions, finançament corporatiu com podria ser el capital de 

risc, etc.) a les quals, ja sigui el projecte o l’emprenedor, no tindrien accés per diverses raons 

o que, en un entorn de crisi, són impossibles d’aconseguir la majoria de vegades.  

I encara abans, l’any 2004, el periodista James Surowiecki publicava el llibre The Wisdom of 

Crowds, on explorava la idea de la intel·ligència col·lectiva: un grup gran de gent sempre 

prendrà millors decisions i serà més llest que un grup petit o que una sola persona, per brillant 

que sigui. Surowiecki defensava que un grup gran resoldrà problemes de manera més 

eficient, fomentarà més la innovació i, entre dues opcions, és més probable que esculli la 

correcta.   

En aquest sentit, l’autor explicava que l’èxit de la intel·ligència col·lectiva es fonamenta, 

precisament, en un sistema que encoratja idees especulatives, tot i que tinguin poques 

possibilitats d’èxit, gràcies a la diversitat conceptual i cognitiva. I que, per això, era important 

que hi hagués diversitat, no només entre els creadors de les idees, sinó també entre la gent 

que hi invertia. Surowiecki estava definint els fonaments en què, més endavant, es basaria el 

crowdfunding. 

                                                           

1 https://xnet-x.net/en/ 
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1.2 Objectius 

El propòsit d’aquest treball és, doncs, identificar els factors principals que influeixen en l’èxit 

de les campanyes de crowdfunding per a projectes periodístics a l’estat espanyol. Si bé el 

present treball no estudia un fet d’estricta actualitat, sí que pretén analitzar situacions 

passades per detectar els punts clau que cal treballar més a l’hora de posar en marxa una 

campanya d’aquest tipus.  

Per fer-ho, s’analitzaran aspectes com el tipus de contingut que tractarà el nou mitjà, com es 

van utilitzar les plataformes per aconseguir més repercussió o quines accions s’han de dur a 

terme per incrementar el nombre de col·laboradors.  

Amb això, es pretén identificar:  

▪ Quins models de campanya són els que obtenen uns millors resultats quan es tracta de 

donar a conèixer un projecte.  

▪ Quins models de campanya aconsegueixen un major finançament per a posar el 

projecte en marxa.  

▪ Si les campanyes de crowdfunding  poden ser vàlides i eficients per engegar (o 

complementar) projectes periodístics.  

En definitiva, s’analitzaran totes les característiques possibles d’una mostra de campanyes per 

a projectes periodístics i se’n determinaran les que tenen un pes més significatiu per 

aconseguir un resultat òptim.  

1.3 Preguntes de la investigació 

El crowdfunding s’ha anat fent cada cop més comú en un curt període de temps, alhora que 

ha anat cobrant importància en la indústria del periodisme i ha anat creixent la necessitat 

d’examinar el seu paper com a model de negoci. Amb tot, la metodologia de la investigació 

pretén resoldre les següents preguntes: 

▪ És indispensable treballar la difusió de la campanya prèvia al seu llançament? 
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▪ Què és més important: tenir un nombre elevat de mecenes o comptar amb poques 

aportacions de grans quantitats cadascuna? 

▪ Quins models de mitjans triomfen més en crowdfunding? Són importants aspectes 

com la ideologia, el format o la temàtica? 

▪ És rellevant el mes en què s’inicia la campanya? 

▪ Quin paper juga l’ús de l’audiovisual (vídeos, fotografies) a l’hora de promocionar la 

campanya? 

▪ Quina influència tenen les recompenses en l’obtenció de finançament? 

▪ És important ser transparent a l’hora de descriure l’equip, la història del projecte i el 

destí final del finançament? 

A la descripció de la metodologia del treball es relata com s’ha intentat respondre a totes les 

preguntes anteriors, quines eines s’han utilitzat per fer-ho, sobre quin camp d’estudi s’ha 

investigat i els criteris amb què s’ha reduït l’ampli univers de dades.  
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2 DEFINICIÓ DEL MARC DE 

TREBALL 

2.1 Què és el crowdfunding? Funcionament, tipologies i 

plataformes  

El crowdfunding és el procés de demanar donacions al públic general que puguin ajudar a 

posar en marxa noves empreses. Bàsicament, és una manera de finançar projectes, ja siguin 

completament nous o tinguin una trajectòria prèvia, a partir de petites contribucions de grans 

grups de persones. És un mode de finançament que permet als emprenedors evitar obtenir els 

diners d’una sola persona o d’un grup petit d’inversors, la qual cosa podria suposar una 

subordinació o dependència directa en les exigències dels finançadors.  

Mitjançant aquest model, una persona, un grup de persones o una organització poden reunir 

diferents aportacions per iniciar un projecte social, com la fundació d’una marca de vins 

solidaris, o per desenvolupar nous productes, com una impressora 3D fàcil de muntar i 

plegable. Ajuntant les seves contribucions, els mecenes sovint permeten l’execució d’un 

procés o d’un producte que, d’una altra manera, potser no s’hauria pogut realitzar. Per 

exemple, finançant un projecte artístic, els mecenes poden estar ajudant a un jove artista a 

tirar endavant el seu primer llibre d’il·lustracions tot i que encara no tingui cap contracte 

editorial.  

El crowdfunding s’engloba dins del crowdsourcing, l’ús d’una multitud de gent per dur a 

terme una tasca, com obtenir idees, rebre impressions sobre allò que s’està creant o trobar 

solucions per millorar i dur a terme projectes i activitats.  La idea base del crowdfunding és la 

mateixa però focalitzada en obtenir finançament. En aquest cas, però, la tasca per la qual 

s’organitza el públic és la d’ajuntar aportacions econòmiques amb un mateix propòsit. 
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En la gran majoria de casos, les campanyes de crowdfunding utilitzen Internet i les xarxes 

socials per atraure els possibles mecenes que puguin estar interessats en contribuir 

econòmicament en la idea i que, finalment, es pugui tirar endavant el projecte. Es podria dir, 

per tant, que les webs dedicades a promocionar campanyes de crowdfunding són, bàsicament, 

nius d’idees perfectament treballades, estructurades i preparades per començar a funcionar i 

que tan sols els fa falta finançament per fer-se realitat.  

Aquestes campanyes, normalment, inclouen tres rols essencials: l’emprenedor o activista, que 

té l’objectiu de reunir aportacions econòmiques que donin suport a la seva idea; la multitud 

de mecenes que donen suport a la seva idea; i la plataforma que serveix de nexe entre la idea i 

el conjunt de mecenes.  

Tal i com es descriu a la guia Crowdfunding guide for nonprofits, charities and social impact 

projects del Centre per la Innovació Social HiveWire, l’emprenedor començarà una 

campanya de crowdfuning creant una pàgina del seu projecte en una plataforma i, 

posteriorment, demanant al públic que contribueixi amb fons en el seu esforç [2].  

Per tant, els creadors de les campanyes, fonamentalment, dissenyen pàgines web -dins de 

plataformes dedicades a facilitar el crowdfunding- que contenen una descripció de la idea i 

material audiovisual dels productes o serveis pels quals demanen finançament.  

El terme crowdfunding fa referència a un gran ventall de tipologies de finançament, però 

totes elles mantenen un denominador comú: l’ús d’una plataforma tecnològica online on es 

presenten els projectes i es recapten les aportacions. L’article Moving Mainstream [3], 

publicat per la Universitat de Cambridge en col·laboració amb l’empresa Ernst & Young, 

recull nou tipus diferents de crowdfunding i de relació entre el creador de la campanya i els 

mecenes:  

▪ Préstecs (lending): consisteix en l’obtenció de capital econòmic i capital de treball 

per les petites i mitjanes empreses (PIME) directament d’un grup d’inversors (que tant 

poden ser individuals con institucionals). D’aquesta manera, eviten haver de dependre 

de bancs i involucrar-se en processos de préstec que es poguessin prolongar més del 

previst o ser  massa incerts. Segons recull Moving Mainstream, es tracta del tipus de 

crowdfunding que està experimentant una taxa de creixement més ràpida entre els 
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principals models de finançament alternatiu. Per a moltes PIME, relata l’estudi, 

permet una gran rapidesa a l’hora d’obtenir préstecs comercials i les condicions de 

finançament que ofereix són sovint més flexibles i atractives. Igualment, es tracta 

d’un procés més transparent i senzill del que és habitual. 

 

▪ Recompenses (reward): en aquest model es premien els mecenes amb recompenses 

que no són econòmiques, sinó que s’expressen en forma d’agraïment públic o de 

material relacionat amb la campanya en qüestió. Normalment, el tipus de recompensa 

varia en funció de la quantitat de diners aportada, essent aquelles donacions més 

quantioses les que reben un premi de més alt valor. Fent això, es pretén, d’una banda, 

estimular la proliferació de mecenes i, de l’altra, aconseguir el nombre màxim 

possible d’aportació mitjana. Es tracta d’una modalitat habitual sobretot en projectes 

creatius. De fet, aquest és el tipus de crowdfunding que s’estudia en el present treball. 

Un dels avantatges més comuns per als mecenes és que, finançant projectes de 

crowdfunding de recompenses, poden obtenir productes que encara no estan en venda 

pel públic general.  

  

▪ Inversions (equity): està basat en l’emissió d’accions que permeten a les noves 

empreses augmentar el capital en les seves primeres fases de creixement obtenint 

finançament directe d’inversors individuals o business angels.  

 

▪ Donació (donation): en aquest cas, els mecenes aporten diners a la campanya sense 

esperar cap mena de compensació. Hi participen per motius solidaris, ètics o morals i 

el retorn que n’obtenen és veure el projecte acabat. Per això, les campanyes que 

s’acullen a aquest tipus de crowdfunding acostumen a anar dirigides a projectes 

humanitaris. 

El present treball analitza les campanyes per a projectes periodístics que es van dur a terme, 

concretament, mitjançant dues plataformes catalanes de crowdfunding de recompenses: 

Goteo i Verkami. A continuació, s’expliquen l’origen de cadascuna, la seva raó de ser, els 

trets principals i algunes dades essencials per comprendre millor el seu abast.  
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GOTEO: 

Aquesta plataforma va néixer el 3 de novembre de 2011. Abans, els seus fundadors ja havien 

adquirit experiència en crowdfunding. Primer, elaborant un estudi sobre els tipus de 

finançament existents per internet. Després, duent a terme el primer taller de finançament 

col·lectiu a España. I, finalment, posant en funcionament la Fundación Goteo, una fundació 

sense ànim de lucre que funciona com a eina gestora de la pròpia plataforma de 

crowdfunding.  

La Fundació va ser creada per Platoniq, un laboratori d’investigació i desenvolupament 

barceloní, format per productors culturals i desenvolupadors de software i dedicat a 

l’elaboració i distribució de la cultura copyleft. Aquests orígens de Goteo, arrelats en la lliure 

distribució i modificació, van marcar el caràcter que un any més tard adoptaria la plataforma. 

L’informe Experiencias de crowdfunding en el Estado espanyol y Cataluña defineix Goteo 

com una “xarxa social de finançament col·lectiu (aportacions monetàries) i de col·laboració 

distribuïda (serveis, infraestructures, petites tasques i altres recursos) des de la qual s’impulsa 

el desenvolupament autònom d’iniciatives creatives, projectes culturals i d’impacte social, 

que contribueixin al desenvolupament comú, el coneixement lliure i/o el codi obert” [1].  

L’objectiu de Goteo és contribuir a la construcció d’un Internet més compromès amb l’ètica i 

la col·laboració. El valor afegit que la diferencia de la resta de plataformes és la seva missió: 

desenvolupar projectes basats en la col·laboració ciutadana i que fomentin el progrés i la 

millora de la societat, així com el progrés de les comunitats. D’aquesta manera, pretenen 

evitar que la plataforma funcioni com a un sistema de prepagament d’objectes i béns 

culturals.  Així mateix, la base de la seva activitat es fonamenta en reunir capital tant 

econòmic com humà amb els quals afavorir la creació d’una comunitat d’iguals, 

conscienciada amb el desenvolupament de la societat i compromesa amb les causes que el fan 

possible. 

Amb aquest propòsit de donar sortida a idees que beneficiïn el bé comú o que tinguin un 

retorn col·lectiu, la plataforma ofereix un software de codi obert que promou la transparència, 

el coneixement obert i el lliure accés a la informació2. A més, s’assegura que les campanyes 

                                                           

2 https://www.goteo.org/about 
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que publica tinguin estipulada la manera com allò que ofereixen contribueix a la millora de la 

comunitat a què va adreçat.  

Com s’ha comentat abans, a més de recollir donacions monetàries, Goteo també opera com a 

xarxa de col·laboració distribuïda. Això vol dir que promou l’externalització oberta de 

tasques com poden ser la traducció dels textos de la campanya, la distribució de les 

recompenses o el disseny de la web del futur producte o servei. En aquest cas, la finalitat 

primordial és la d’acollir un major nombre de projectes amb base col·laborativa abans que 

idees i models tancats que només inicien una campanya de crowdfunding per ser 

comercialitzats.  

Fins ara, les tres campanyes amb un nombre més elevat de col·laboracions han estat la 

publicació ¡Rebelaos!, la impressora 3D FoldaRap i la campanya #Crowdfundingparato, que 

tenia l’objectiu de presentar una querella ciutadana contra la banca.  

Amb tot, les categories en què Goteo organitza els projectes que publica són: social, 

comunicatiu, tecnològic, emprenedor, educatiu, cultural, ecològic, científic i gràfic.  

Actualment, Goteo ja ha recaptat 4.535.230 €, amb una mitjana d’aportacions que se situa en 

48,70 €. La categoria més popular és la social (19,8%), seguida de la cultural i l’educativa 

(15,1% totes dues). Comunicació se situa a la cua, en sisè lloc d’un total de vuit categories. A 

dia d’avui, la proporció de campanyes exitoses és d’un 72,28% 3. És interessant destacar que 

el pic de finançament es registra al mes de febrer (gràcies a les aportacions fetes durant el 

gener) i dobla el següent mes amb una mitjana més alta (setembre) i que es mostra a 

continuació.  

                                                           

3 https://stats.goteo.org/home/es 

https://stats.goteo.org/home/es
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Figura 1. Mitjana de diners recaptats en projectes exitosos a Goteo l’any 2016 3 

 

Igualment, el mes que presenta una proporció més elevada de projectes finalitzats amb èxit 

és, també, febrer (100%). En aquest cas, a més, se li suma octubre (96,77%). Aquests 

resultats es presenten a la Figura 2.  
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Figura 2. Percentatge de projectes exitosos a Goteo l’any 2016 [4] 

 

Val a dir que Goteo es queda un 8% del total recaptat pels projectes en concepte de servei 

prestat per la plataforma, sempre i quan s’arribi al mínim de finançament demanat.  

 

VERKAMI: 

En el cas de Verkami (en esperanto, “Amant de la creació”), la primera web de 

micromecenatge d’Espanya, l’origen és força diferent. La idea va sorgir d’un pare i els seus 

dos fills: Joan, Adrià i Jonàs Sala, amb un gran interès per la creativitat, l’art i la investigació, 

i de sectors ben diferents: la biologia, la física i la història de l’art. Per ells, el crowdfunding 

és una manera proactiva de consumir des del punt de vista que, d’una banda, és l’usuari que 

decideix qui s’enduu els diners. De l’altra, el creador de la campanya aconsegueix un 

contacte amb el seu públic més difícil d’aconseguir en altres tipus de ventes més 

convencionals.  
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A diferència de Goteo, Verkami dóna cabuda a qualsevol projecte de caràcter creatiu, de 

manera que aplega iniciatives tant artístiques i culturals com provinents de la societat civil. 

Mentre Goteo pretén que totes les campanyes que publica tinguin un impacte social i un 

retorn col·lectiu, Verkami es dirigeix a creadors independents que demanen finançament per 

realitzar els seus projectes.  

L’únic requisit que hi posen és que es tracti de projectes innovadors ja que, tal i com 

especifiquen a la seva pàgina web, no es tracta de finançar negocis tradicionals a canvi de 

beneficis, ni de recaptar diners per a obres de caritat a canvi de res 4. Ells mateixos es 

defineixen com un punt de trobada entre gent amb idees, projectes interessants i usuaris amb 

ganes d’ajudar a dur-les a terme.  

Per això, el llistat de categories de Verkami és molt més extens que el de Goteo. En recull 12 

de generals (Goteo en té nou), dins les quals s’hi apleguen altres subcategories: Alimentació, 

Art (Escultura, Performance, Pintura), Arts escèniques (Circ, Dansa, Teatre, Teatre musical), 

Ciència i tecnologia, Comunitari (Festes populars), Còmic, Disseny, Film (Animació, 

Curtmetratge, Documental, Llargmetratge, Websèrie), Fotografia, Jocs (Jocs de taula, Jocs de 

rol, Vídeojocs), Música (Cantautor, Clàssica, Electrònica, Folk, Hip-Hop, Indie, Jazz, Metal, 

Pop, Reggae i Ska, Rock) i Publicacions (Artbook, Llibre infantil, Llibres, Literatura, 

Periodisme, Poesia, Ràdio i podcasts, Revistes).  

En cinc anys, aquesta plataforma va publicar 3.699 projectes que van ser finançats 

exitosament gràcies a un total de 482.000 mecenes que van aportar més de 18.500.000 

milions d’euros. Només a Catalunya es van finançar 2.274 projectes, amb 208.600 mecenes i 

més de 8.400.00 milions d’euros.  

Mentre que a Goteo la categoria que acull més projectes és la de caràcter social, a Verkami 

són unes altres dues que destaquen lleugerament respecte la resta: Música i Film, les mateixes 

que aconsegueixen recaptar més finançament. Les proporcions encara s’igualen més si es 

comparen segons l’èxit de finançament de cada categoria, cas en què el pic es concentra a la 

categoria de Música. Pel que fa als resultats econòmics al final de 2015, Verkami havia 

aconseguit una recaptació de 18,5 milions d’euros, sis vegades més que la de Goteo en el 

mateix període de temps (3,1 milions).  

                                                           

4 https://www.verkami.com/page/faq#c2  
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Taula 1. Estadístiques principals de Verkami (2010-2015) 5 

 
Nre. de projectes 

publicats: 5.405 

Percentatge d’èxit de 

projectes publicats: 

69,73% 

Recaptació total: 

18,5 M€ 

Recaptació mitjana 

dels projectes 

exitosos: 4.521€ 

1r Música (29,4%) Música (78%) Música (22,7%) Jocs (8.386€) 

2n Film (21,4%) Publicacions (70%) Film (21,1%) 
Ciència i Tecnologia 

(7.732€) 

3r 
Publicacions 

(18,9%) 

Arts escèniques 

(69%) 

Publicacions 

(17,3%) 
Comunitari (6.067€) 

 

És interessant destacar que, mentre que Música és la categoria que reuneix un nombre més 

elevat de projectes -i també aquella que té més èxit (78%)-, la recaptació que aconsegueix no 

és proporcional a la seva popularitat: el finançament per campanya obtingut és de 3.390€, 

força inferior a la mitjana de projectes de Verkami. De fet, no arriba a la meitat del 

finançament que aconsegueixen campanyes relacionades amb jocs, ciència i tecnologia.  

Finalment, cal mencionar que la majoria de plataformes operen de la següent manera: els 

projectes només reben els diners que han recaptat si arriben a l’objectiu mínim definit abans 

que acabi el termini establert (captació de fons a “tot o res”). En cas contrari, els impulsors de 

la campanya no obtenen les aportacions monetàries dels mecenes que s’havien compromès 

amb el projecte.  

2.2 El crowdfunding al món, Europa, Espanya i Catalunya 

Tot i que el concepte de crowdfunding no va introduir-se fins l’any 2006 –quan Michael 

Sullivan va llançar FundaVlog-, anteriorment ja existien exemples a nivell mundial de 

projectes finançats col·lectivament. El primer de tots va ser impulsat per la banda de rock 

britànica Marillion amb l’objectiu de finançar la seva gira americana, l’any 1997. Des de 

llavors i fins el 2009, el nombre de campanyes finançades amb crowdfunding va ser més aviat 

                                                           

5 https://www.verkami.com/year/2015/es#2 

https://www.verkami.com/year/2015/es#2
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escàs. Durant aquell període, tan sols va destacar la creació de la plataforma IndieGoGo, el 

2008 que, aleshores, tenia com a únic objectiu l’obtenció de finançament per a pel·lícules.  

El punt d’inflexió per aquest sector es va produir un any més tard, quan l’abril de 2009, es va 

posar en marxa la plataforma nord-americana Kickstarter per finançar projectes creatius. Des 

de llavors, més de 100.000 projectes han estat finançats, amb una recaptació total de 2.028 

milions d’euros. Tres anys després, el 2012, el president dels Estats Units, Barack Obama, 

aprovava la llei del crowdfunding, gràcies a la qual s’eliminaven les traves burocràtiques de 

les empreses en la seva fase inicial i se’ls facilitava la possibilitat de recórrer a aquest sistema 

de finançament col·lectiu. 

Durant els darrers vuit anys des de la creació de Kickstarter, s’hi van anar unint moltes altres 

iniciatives arreu del món. A l’estat espanyol, com s’ha comentat al punt 2.1 i com se seguirà 

detallant al llarg del treball, dues de les plataformes més destacades són Verkami i Goteo.  

La indústria del crowdfunding considera quatre formes bàsiques de finançament alternatiu: 

Recompenses, Inversions, Préstecs i Donacions. Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’objecte 

d’aquest treball és analitzar el primer d’aquests tipus: el model de crowdfunding que ofereix 

recompenses als seus mecenes a canvi d’aportacions econòmiques. Aquesta via, tot i ser la 

més utilitzada a l’Estat espanyol, a nivell mundial el 2015 no va representar ni tan sols el 

10% del volum de finançament de crowdfunding [3], tal i com mostra la part inferior de la 

Figura 3. 

Com es pot veure, dels 31.600 milions d’euros que es van moure a tot el món gràcies al 

crowdfunding, només 2.466 M€ corresponien al model de recompenses (8%), mentre que el 

model de préstecs va ser el que va obtenir més èxit (23.092 M€, el 73%). Aquestes dades 

estan recollides a la Figura 3, que també mostra la increïble evolució a nivell global del 

crowdfunding, des del 2012  (2.500 M€ de volum de finançament) fins al 2015 (més de 12 

vegades més, 31.600 M€) [4]. 
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D’altra banda, pel que fa a la distribució geogràfica d’aquest finançament, l’any 2012 la seva 

principal regió d’activitat es concentrava a Amèrica del Nord: Estats Units i Canadà van 

reunir el 60% del flux monetari. Europa va ser la següent regió a nivell d’importància (36%) 

i, més enrere, quedaven Oceania (3%) i Àsia (1%).  

Segons l’estudi de la Universitat de Cambridge i Ernst & Young [3], que centra l’anàlisi al 

continent europeu, el mercat de finançament alternatiu a Europa va créixer el 2014 en un 

144% respecte l’any anterior. Els països que lideraven el rànquing, tant en volum de diners 

com en nombre de plataformes eren el Regne Unit, França, Alemanya, Suècia, Holanda i 

Espanya (Figura 4). El país anglosaxó, com es pot comprovar, ostentava una posició molt 

Figura 3. A dalt: Evolució del volum de finançament mundial en crowdfunding (2012-2015) 

i percentatge del pes de cada regió l’any 2012. A baix: Distribució del finançament mundial 

el 2015 en funció del tipus de crowdfunding. Elaboració pròpia a partir de [3] i [4] 
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destacada respecte la resta: el volum de diners en finançament alternatiu era de 15 vegades 

més (2.337 M€) l’any 2014 que el país en segona posició, França (154 M€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el Director de l’Associació de Crowdfunding del Regne Unit (UKCFA), aquests 

extraordinaris resultats de la regió britànica són deguts, principalment, a la introducció d’un 

nou marc regulador del sector i pioner a nivell mundial. 

Pel que fa a l’Estat espanyol, malgrat ocupar el sisè lloc quant a volum total de transaccions 

de crowdfunding, escala forces posicions en estrènyer el focus específicament al model de 

recompenses. Tal i com mostra la Figura 5, l’any 2014 Espanya va obtenir un volum de 

finançament (35,1 M€) força similar a França (35,4 M€) i al Regne Unit (34 M€). Entre 

aquests tres països, van concentrar el 67,7% dels diners destinats a projectes de crowdfunding 

de recompenses. 

Figura 4. Volum total de transaccions en finançament alternatiu l’any 

2014 als països europeus [3] 
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Un altre aspecte destacable és el valor que presentava cada país l’any 2012. Com es pot 

observar, Espanya en va ser el líder, amb un total de 8,1 M€, i va arribar a representar gairebé 

un terç de tot el volum monetari europeu (30 M€).  

 

Aquesta diferència d’importància que té el crowdfunding de recompenses a Espanya respecte 

la resta de tipus de finançament col·lectiu és deguda a les normes que el regulen. Tal i com 

argumenta el President de l’Associació Espanyola de Crowdfunding, Daniel Oliver, la 

legislació limita l’ús del crowdfunding de préstecs i de deute en un nombre màxim de diners 

per projecte i, a més, la llei se solapa, en molts casos, amb altres regulacions vigents, la qual 

cosa crea certa confusió en el sector. En general, explica Oliver [5], la poca adequació del 

govern als reptes que planteja la nova realitat globalitzada i el fet d’afrontar aquesta nova 

regulació des d’un punt de vista tradicional fan que, en molts casos, es mantingui alguns 

passos per darrere respecte altres països europeus. 

A Espanya, el sector del crowdfunding va començar amb la creació, l’any 2010, de les 

plataformes Verkami i Lánzanos i, l’any 2011, de Goteo. A aquestes tres iniciatives – les tres 

amb més èxit a tot l’Estat – se’ls han anat sumant moltes altres fins a un total, a dia d’avui, 

més de 50 plataformes a nivell estatal. Segons la consultora internacional de crowdfunding, 

Figura 5. Volum Total de Transaccions en Finançament de Crowdfunding de recompenses  l’any 

2014 en els països europeus més destacats. Elaboració pròpia a partir de [3] 
 



   
 
  

27 

 
 

Recompenses

41%

Donacions

24%

Inversions

21%

Préstecs

14%

Massolution, l’any 2012 l’11% de les webs de crowdfunding de tot el món tenien la seva seu 

a Espanya i recaptaven el 0,7% del conjunt de totes les plataformes mundials [4]. 

Pel que fa a la distribució del finançament en funció del tipus de crowdfunding, l’Associació 

Espanyola del Crowdfunding en va analitzar la situació a l’Estat espanyol l’any 2014 i va 

arribar a una conclusió similar a l’exposada anteriorment: el crowdfunding de recompenses hi 

té un pes significatiu, a diferència de la majoria de països europeus. A Espanya, el 44% de les 

plataformes de crowdfunding eren de recompenses, seguit de les de donacions (24%) i les 

d’inversions (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins d’aquesta anàlisi a nivell estatal, Catalunya és una de les regions de més alta activitat, 

essent especialment important tant en nombre de projectes com de plataformes. La pionera va 

ser Verkami, que va néixer el desembre de 2010 i que va rebre un premi de la categoria e-

Culture & Tourism dels World Summit Awards del 2013, promoguts per les Nacions Unides. 

D’altra banda, destaca la plataforma Goteo, creada també a Catalunya un any més tard, el 

2011.  

Altres iniciatives catalanes destacades són CoopFunding (projectes cooperatius), ECrowd 

(projectes amb impacte social i mediambiental), Seed&Click (projectes empresarials) i 

totSuma (projectes de país). 

Figura 6. Tipus de plataforma de crowdfunding a Espanya (2014). Elaboració pròpia a partir de les 

dades de l’Associació Espanyola de Crowdfunding 
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Amb tot, l’anàlisi del treball es focalitza en les dues principals plataformes de crowdfunding 

de Catalunya (Verkami i Goteo), que alhora són dues de les tres amb més pes a tot l’Estat. 

2.3 Marc normatiu 

Fins el 2014, el sector del micromecenatge encara no estava regulat. El primer intent de fer-

ho es va desenvolupar el 28 de febrer d’aquell any. Amb el Partit Popular al capdavant del 

Govern, es va aprovar l’Avantprojecte de Llei de Foment del Finançament Empresarial [6]. 

Aquest text provisional pretenia, d’una banda, facilitar i fer més accessible l’obtenció de 

capital de les petites i mitjanes empreses i, a l’hora, emparar els inversors. D’altra banda, 

proposava, per primera vegada, una regulació dels mitjans alternatius de finançament, 

especialment les Plataformes de Finançament Participatiu, altrament conegudes com a 

plataformes de crowdfunding.  

No obstant, l’avantprojecte presentava una descripció d’aquestes plataformes més aviat 

pobra. Les definia com aquelles societats que posin en contacte a través de pàgines web a una 

pluralitat d’inversors amb promotors de projectes de finançament participatiu. En destacava 

dues característiques essencials: (i) la participació massiva d’inversors minoristes que financen 

amb petites quantitats petits projectes d’alt potencial y (ii) el risc de la inversió. I, a més, filtrava les 

tipologies de crowdfunding que quedarien regulades mitjançant el tipus de finançament que 

utilitzaven i les restringia a aquelles que practiquessin: (a) l’emissió o subscripció de valors 

negociables, (b) l’emissió o subscripció de participacions de societats de responsabilitat 

limitada, o (c) la sol·licitud de préstecs.  

Per tant, l’esborrany de llei no contemplava les múltiples modalitats de microfinançament 

existents, sinó que se cenyia tan sols a aquell tipus de crowdfunding que feia prevaldre el 

caràcter financer de la campanya. En altres paraules, només regulava aquell crowdfunding en 

què el mecenes espera obtenir una compensació econòmica per la seva col·laboració.  

Així doncs, quedaven excloses de la regulació les modalitats que capten finançament 

mitjançant donacions, Peer 2 Peer, recaptació de fons social i recompenses. Però això no 

evitava que els arribessin els efectes de la propera llei. Per exemple, el redactat limitava les 
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quantitats a invertir en una campanya de crowdfunding (3.000 per operació i 6.000 per 

inversor i any).  

Segons s’explica a la seva Exposició de motius, els objectius eren dobles: d’una banda, tal i 

com ja s’ha explicat abans, facilitar l’accés al finançament bancari de les pimes. De l’altra, 

fomentar el l’avenç de les eines de finançament alternatives mitjançant l’establiment de les 

mesures normatives necessàries per enfortir les fonts de finançament corporatiu directe o 

finançament no bancari a Espanya [7].  

Però l’opinió del vicepresident de l’Associació d’Empreses de Crowdfunding d’Espanya 

(AECEsp), Miguel Moya, era una altra. Ell creia que limitava la capacitat de competir del 

sector i, fins i tot, la disminuïa. Considerava que la pèrdua de competitivitat respecte d’altres 

països, posava en una situació difícil el creixement de les plataformes del nostre país en 

aquestes condicions [8].  

Cal tenir en compte, a més, que aquest avantprojecte va ser redactat quan el crowdfunding 

pràcticament acabava de néixer i encara li quedava molt recorregut per continuar 

desenvolupant-se. No es va convertir en llei fins el 27 d’abril de 2015, un any i un mes més 

tard de la primera redacció. Presumiblement, tractant-se d’una eina de finançament basada en 

una tecnologia en constant desenvolupament com internet, va quedar aviat desfasada.  

Actualment, segons publicava aquest febrer el diari digital El Español, el sector s’ha 

començat a organitzar per exigir una definició més acurada de l’activitat: els afectats 

denuncien que l’actual no fixa un criteri per a plataformes que intercedeixin en el 

finançament per al sector immobiliari. I reclamen també que es descrigui d’una manera més 

acurada l’àmbit d’aplicació, on no es té en compte aquell escenari en què inversors i 

promotors estrangers accedeixen a serveis oferts per una plataforma espanyola [9].  

Quant al crowdfunding d’accions, demanen que es permeti crear societats amb què agrupar 

les desenes d’inversors que participen en una ronda de finançament. Al mateix article citat 

anteriorment d’El Español, l’advocada especialitzada en la regulació del crowdfunding, 

María Gracia Rubio, explicava que, fins ara, a la CNMV aquesta doble capa de societats no li 

agradava i donaven arguments raonables, ja que implicava que l’inversor assumia un doble 

risc, el de l’startup i el del vehicle intermediari. Però per a la plataforma era fonamental 

canalitzar inversió. Una possibilitat que no es contemplava [9]. 
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El crowdfunding de préstec, per la seva banda, pateix una regulació desmesurada que obliga a 

les plataformes que el practiquen a obtenir l’autorització de regulador bancari, ja que el Banc 

d’Espanya entén que la seva activitat es basa en la intermediació en pagaments [9].  
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3 METODOLOGIA 

Per tal d’obtenir uns resultats precisos i rellevants, s’han tingut en compte un conjunt de 

consideracions que basteixen la fitxa d’anàlisi, la qual és tractada i interpretada al punt quart 

del projecte.  

Amb l’objectiu de respondre les qüestions que motiven aquest estudi, s’han establert diferents 

criteris que delimiten el camp de treball. La primera selecció de projectes de crowdfunding a 

analitzar s’ha fet a títol personal; posteriorment, s’han aplicat una sèrie de filtres que són 

justificats més endavant. Per tal d’aconseguir els resultats desitjats, s’han emprat eines de 

consulta web: d’una banda, els webs dels portals de crowdfunding (Verkami i Goteo) i, de 

l’altra, de la biblioteca digital de llocs públics del web (Wayback Machine). 

El conjunt de passos seguits per completar la fitxa d’anàlisi constitueixen la metodologia 

d’aquesta investigació, basada en les eines de recerca utilitzades i els elements considerats.   

3.1 Eines de recerca  

Tots els instruments utilitzats en l’elaboració d’aquest treball es poden trobar en línia i 

inclouen les pàgines web de les campanyes, les xarxes socials dels projectes i els seus blocs i 

webs oficials, i l’anteriorment mencionada Wayback Machine.  

3.1.1 Consulta de web 

La recerca dels continguts a analitzar s’ha dut a terme, bàsicament, via web a través de les 

pàgines de Verkami i Goteo. Tots dos portals ofereixen la possibilitat de navegar entre els 

diferents projectes duts a terme, catalogats segons l’àmbit d’activitat al qual pertanyen. Això 

ha facilitat la delimitació entre les campanyes que entrarien en l’anàlisi i les que en quedarien 

fora.  
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A banda d’això, tots dos llocs web oferien prou informació de cada campanya com per 

concretar l’estudi a mida dels objectius d’aquest treball. De fet, el grau de profunditat 

d’ambdós portals és tal que l’usuari pot arribar a conèixer dades com el nombre de mecenes 

amb què ha comptat cada campanya, quines han estat les recompenses amb més aportacions, 

el percentatge final de finançament respecte al mínim demanat, etc. Tot això, fins i tot, quan 

el projecte fa temps que ja ha estat cofinançat. Aquestes dades, malgrat la seva especificitat, 

poden trobar-se tant a Verkami com a Goteo, la qual cosa facilita la integració de la 

informació en una sola fitxa d’anàlisi.  

A continuació s’ofereix una petita descripció dels aspectes que destaca cadascuna de les webs 

a l’hora de presentar les seves campanyes:  

• Verkami (www.verkami.com): un cop s’entra al web de la campanya, l’usuari troba 

un vídeo o fotografia del projecte en qüestió i un resum del seu procés fins al moment 

que inclou: finançament aconseguit en relació al mínim que demana, temps restant 

fins al final de la campanya, breu explicació del projecte, nom de la persona o 

l’empresa que ha iniciat la campanya i el seu lloc d’origen, el nombre 

d’actualitzacions (novetats) que s’han comunicat sobre l’evolució del crowdfunding i 

quantes preguntes hi han publicat els usuaris. La resta de la pàgina va dedicada a la 

descripció del projecte i de les recompenses. 

 

• Goteo (www.goteo.org): la carta de presentació de les campanyes és força similar a la 

que ofereix Verkami. En aquest cas, però, el vídeo (que és un requisit obligatori) 

cobra importància. La representació del finançament obtingut respecte al finançament 

mínim i l’òptim desitjats també és molt més visual i, fins i tot, s’hi inclou el 

percentatge. També s’hi destaca la comunicació entre els responsables de la campanya 

i el públic amb la pestanya Noticias. Un altre aspecte important és el botó de call to 

action amb què compta Goteo i que facilita l’acció d’aportar diners.  

http://www.verkami.com/
http://www.goteo.org/
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3.1.2 Consulta de Wayback Machine 

A banda de les webs de Verkami i Goteo, s’ha recorregut a Wayback Machine 6 per examinar 

amb més detall les campanyes. La fitxa d’anàlisi que es descriu al següent punt del treball 

requereix l’obtenció de dades a què no es pot tenir accés d’altra manera que consultant aquest 

fitxer, dedicat a elaborar captures de llocs web públics, de recursos multimèdia i de software. 

Amb aquesta eina, per tant, es poden cercar pàgines web que permetin ser rastrejades i veure 

l’aspecte que oferien i els continguts que hi tenien publicats fa dies, mesos i, fins i tot, anys.  

Cal recordar que una de les diferències més importants entre les dues plataformes és el 

període temporal. Verkami ofereix una única ronda de finançament de 40 dies, mentre que a 

Goteo, les campanyes que superen la primera ronda, també de 40 dies, tenen la possibilitat de 

participar en una segona ronda tan llarga com l’anterior per augmentar la quantitat de diners 

recaptats.  

Val a dir que la informació que dóna Goteo sobre les campanyes fa referència únicament al 

final de la segona ronda. Això ha fet necessari haver d’indagar a les xarxes socials i Wayback 

Machine per trobar la recaptació obtinguda en acabar els primers 40 dies. D’aquesta manera, 

la posterior comparació entre els projectes de totes dues plataformes ofereix uns resultats més 

fidels que si els períodes temporals analitzats haguessin estat diferents. 

3.2 Fitxa d’anàlisi 

Per l’estructuració dels continguts analitzats i la seva posterior comparació, s’ha elaborat un 

document Excel que recull les campanyes analitzades i els aspectes que se n’han tingut en 

compte. Aquests últims es troben dividits entre:  

• Característiques del mitjà: tipus, format, periodicitat, generalista/especialitzat, 

temàtica, ideologia, àmbit.  

 

• Característiques de la campanya (els aspectes bàsics i compartits per totes les 

campanyes): plataforma (Verkami/Goteo), dies de promoció previs a l’inici de la 

                                                           

6 https://archive.org/web/ 
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campanya, inici del crowdfunding, èxit de la campanya, nombre total de 

cofinançadors, mínim de finançament demanat, total de diners recaptat, mitjana 

d’euros per aportació, percentatge de finançament obtingut respecte al mínim requerit, 

objectiu de la campanya (engegar un projecte/complementar-lo), activitat actual i 

últimes notícies/actualitzacions.  

 

• Elements que la constitueixen (aspectes optatius): vídeo/imatge; minuts de vídeo, 

descripció (història, transparència, detalls de l’equip, gramàtica i estructura, 

fotografies); recompenses (recompensa amb més mecenes, preu de la recompensa 

amb més mecenes, claredat dels noms i de les descripcions, call out their urgency); i 

links (a les xarxes socials del projecte, a la web del projecte, a altres webs que aportin 

credibilitat a la campanya amb informació addicional, etc.).  

 

 

Taula 2. Elements de la fitxa d’anàlisi 

 

Malgrat que s’ha buscat informació sobre tots els aspectes continguts a la taula anterior, no 

s’han presentat resultats sobre tots ells per manca de rellevància. Només s’han elaborat 

CARACTERÍSTIQUES DEL MITJÀ 

Tipus Format Periodicitat Generalista Especialitzat Temàtica Ideologia Àmbit 

CARACTERÍSTIQUES DE LA CAMPANYA 

Plataforma 

Dies previs 

de 

promoció 

Inici CF Èxit 
Últimes 

notícies 

Nre. total 

cofinançadors 

Mínim 

finançament 

Total 

recaptat 

Mitjana 

d’euros/ 

aportació 

Percentatge 

obtingut 

Objectiu 

CF 

Activitat 

actual 
- - - - 

ELEMENTS DE LA CAMPANYA 

Vídeo/ 

Imatge 

Temps 

(vídeo) 
Història Transparència 

Detalls 

equip 

Gramàtica i 

estructura 
Fotografies 

Recompensa 

amb més 

mecenes 

Preu de la 

recompensa 

amb més 

mecenes 

Claredat 

noms i 

descripcions 

Call out 
Links a 

XXSS 
Link a web 

Links a altres 

webs 
- - 
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conclusions sobre aquells encreuaments de dades que oferien uns resultats més destacables i 

que, alhora, permetien una millor representació visual. En tot cas, tots els resultats que 

omplen aquesta fitxa d’anàlisi es mostren a l’Annex del treball.  

3.2.1 Característiques de les campanyes escollides 

Abans de focalitzar l’anàlisi en un model de projecte concret, se n’han descartat d’altres 

seguint diferents criteris. És a dir, d’un univers de poc més de 200 campanyes de 

crowdfunding relacionades amb el periodisme i comunicació i publicades a les webs de 

Goteo i Verkami, s’ha aplicat un conjunt de filtres per obtenir-ne una mostra representativa. 

A partir d’aquesta, es pretén explorar i estudiar determinats paràmetres per poder-ne extreure 

conclusions que puguin ser extrapolables a la resta del conjunt.  

En primer lloc, la selecció s’ha centrat en projectes de caire periodístic nascuts a tot el 

territori de l’Estat espanyol, sense tenir en compte la data d’inici de la campanya. S’ha 

descartat aplicar la freqüència de publicació o emissió com a filtre. D’aquesta manera haurien 

quedat descartats els llibres, anuaris i tots aquells projectes que tan sols s’havien de produir 

un cop. Per tant, aquest treball té en compte tant els mitjans de comunicació que tenen una 

periodicitat, ja sigui diària, setmanal o mensual, com també aquelles publicacions d’única 

edició.  

S’ha determinat d’aquesta manera perquè (i). l’anàlisi comparativa posterior se centri en el 

gruix de projectes que demanen un finançament mínim similar i (ii). el treball pretén deixar al 

marge campanyes de mitjans de comunicació que hagin obtingut resultats extraordinaris en 

les campanyes de crowdfunding. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, l’anàlisi se centra en les campanyes que pertanyen a les 

plataformes de Verkami i Goteo per la seva importància a nivell nacional. Totes dues, a més, 

presenten una major oferta de projectes periodístics dins les seves seccions de Periodisme i 

Comunicatiu, respectivament. La plataforma més potent de crowdfunding a dia d’avui a 

Espanya, Lánzanos, ha estat descartada perquè les categories escollides per aquest treball 

representen una proporció mínima del seu total de projectes.  
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Finalment, s’ha restringit la selecció final segons el mínim de finançament requerit a les 

campanyes. Això s’ha fet aplicant el mètode de càlcul dels quartils, que s’explica a 

continuació.  

3.2.2 Mètode del càlcul dels quartils 

Un cop han estat filtrats el conjunt de projectes i mitjans que s’han considerat des de l’inici, 

resta un últim pas per focalitzar encara més l’estudi i així obtenir la fitxa d’anàlisi definitiva 

amb què treballar. Aquest darrer filtre s’ha aplicat tenint en compte el finançament mínim 

demanat per a cadascuna d’aquestes campanyes. Concretament, són 52 els projectes que 

havien estat seleccionats abans de passar aquest últim tall. 

El mètode per fer aquesta selecció és el del càlcul mitjançant quartils, el qual permet mostrar 

un diagrama de caixes i bigotis, un tipus de figura que serveix per exemplificar de manera 

molt visual els resultats obtinguts. Aquest diagrama consta d’un rectangle que engloba el 

50% de la mostra de dades, les quals estan contingudes entre tres línies: el Quartil 1 (límit 

esquerre del rectangle), el Quartil 2 (línia central del rectangle) i el Quartil 3 (límit dret del 

rectangle). El Quartil 2 coincideix amb la mediana de la distribució de dades, és a dir, amb el 

valor situat al centre del conjunt de les dades. Les dues línies que s’estenen horitzontalment a 

banda i banda de la caixa representen els projectes que no entren dins la mostra que 

s’analitzarà. La caixa – el rectangle - engloba tots els projectes que entren en la selecció final. 
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Figura 7. Mètode de càlcul dels quartils en funció del finançament mínim utilitzant Excel 

 

Aquest diagrama de caixes i bigotis (Figura 7) s’ha construït utilitzant el programa Excel. 

Com es pot comprovar, la porció de projectes compresos dins el rectangle és força petita en 

comparació al total de valors: el 50% de les dades -del Quartil 1 al Quartil 3- estan compreses 

entre els 3.425 i els 10.250€ de finançament mínim requerit. 

Tot i així, aquest diagrama no exemplifica de manera idònia la mostra de dades, ja que un 

dels bigotis s’estén fins atrapar el valor màxim de la mostra (70.000€): el bigoti de la dreta no 

hauria de comprendre una proporció tan gran en comparació a la distància entre el Quartil 1 i 

el Quartil 3. En la manera correcta de desenvolupar un diagrama d’aquest tipus, la 

representació dels dos bigotis hauria de ser més proporcionada en comparació amb la caixa.  

Amb tot, però, la Figura 7 és prou vàlida per l’objectiu que es persegueix en aquest apartat, 

que és el de reduir l’univers a una mostra de dades més equitativa quant a finançament mínim 

demanat. La Taula 3 recull els valors representats al diagrama de caixes i bigotis. 
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Taula 3. Paràmetres estadístics obtinguts del mètode dels Quartils 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, queda prou clara la mostra de projectes que s’analitzaran finalment, 

aquells que demanaven un finançament mínim comprès entre els 3.425 i els 10.250€. Això 

permet treballar sobre una mostra més homogènia i evita que s’hagin de comparar projectes 

que demanaven 1.000 euros i altres que en demanaven 70.000 dins la mateixa fitxa d’anàlisi. 

La selecció final, doncs, engloba 26 projectes dels 52 que havien estat prèviament 

seleccionats, i es troba recollida a la Taula 4. 

 

Taula 4. Llistat final de projectes periodístics finançats amb crowdfunding a analitzar 

 

Paràmetre Finançament mínim (€) 

X mínim 600 

Q1 3425 

Q2 (mediana) 6000 

Q3 10250 

X màxim 70000 

Selecció final de projectes 

1 Sólobasket.com 14 La Grieta Online 

2 Diagonal 15 elCugatenc.cat 

3 En Lucha 16 Drugstore Magazine 

4 La Mecha 17 Artur Mas dónde está mi dinero 

5 FurorVlog 18 Fixmedia.com 

6 Malarrassa 19 Vía 52 

7 Catalan News Monitor 20 Atlántica XXII 

8 Setembre 21 Arteria Magazine 

9 Gurb en papel 22 ¿Quién cobra la obra? 

10 RevistaMirall.com 23 Playa Burbuja 

11 El Hurón 24 Mapa del poder en Canarias 

12 Dragonz Magazine 25 El BOE rompe el saco 

13 La Línea Amarilla 26 Cuando las banderas marcan goles 
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4 ANÀLISI I PRESENTACIÓ DELS 

RESULTATS 

Un cop obtinguda la fitxa d’anàlisi, se n’han volgut estudiar els resultats, els quals s’han 

obtingut creuant les dades més significatives, que han permès elaborar els gràfics i taules que 

es mostren als propers quatre subapartats d’aquest punt.  

4.1 Èxit de les campanyes en funció del tipus, l’abast i la 

ideologia dels projectes 

En aquest primer apartat, s’ha volgut analitzar la correlació entre el finançament mitjà 

obtingut per les campanyes en funció del tipus, l’abast i la ideologia del producte que oferien. 

Així doncs, la intenció és la de comprovar quines característiques del projecte són les que fan 

que el crowdfunding tingui èxit. 

La primera conclusió obtinguda ha estat que les campanyes on cada finançador aporta una 

quantitat més elevada de diners són aquelles que defineixen el seu producte com una revista – 

ja sigui en format paper o en digital -. Tots dos formats superen, de mitjana, els 60 euros per 

persona que ha col·laborat al projecte. Sorprenentment, tal i com es mostra a la Figura 8, el 

següent format en rebre més aportacions per mecenes és el diari en paper. A la cua queden el 

llibre i l’audiovisual.  
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Figura 8. Aportació mitjana en funció del tipus de projecte 

 

Al següent gràfic, es mostra l’encreuament entre tres dades: la mitjana de finançament total 

obtingut per la campanya, l’aportació mitjana per mecenes i l’abast del contingut del mitjà 

(especialitzat o generalista). Amb tot, el que es pretén és comprovar si és més eficient oferir 

un producte per un nínxol específic de mercat i si això recapta més finançament que aquells 

productes que intenten abastar un públic molt més ampli. Els resultats obtinguts es 

representen a la següent figura: 
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Figura 9. Mitjana de finançament obtingut per campanya i mitjana d’aportació per mecenes en 

funció de l’abast dels seus continguts 

 

Com es pot observar a les barres taronges, els mecenes que financen mitjans especialitzats 

contribueixen amb aportacions més elevades (fregant els 60 €/mecenes) que el públic que 

aposta per mitjans generalistes (47 €/mecenes). La diferència, però, és molt més significativa 

quan s’analitzen els resultats econòmics en termes globals, és a dir, en el total de finançament 

obtingut (barres blaves). En aquest cas, la recaptació dels mitjans generalistes supera, de 

mitjana, la dels especialitzats per 724€.  

La conclusió que se’n pot extreure és que, malgrat que sembla que les campanyes de 

crowdfunding tinguin més èxit entre el públic que cerca productes molt concrets, la realitat és 

una altra. Els mitjans generalistes obtenen, de manera global, més finançament a la fi de la 

seva campanya.  

Finalment, s’ha trobat oportú analitzar si aquelles campanyes que utilitzen la seva ideologia 

per captar aportacions realment aconsegueixen un finançament més alt que la resta.  
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Figura 10. Mitjana de finançament obtingut per campanya i mitjana d’aportació per mecenes en 

funció de si la ideologia queda palesa a la descripció de la campanya 

 

En aquest cas, com es pot veure, els mitjans que es dirigeixen a un públic amb una ideologia 

concreta obtenen un finançament molt més elevat: una diferència de, gairebé, 4.000 euros de 

mitjana. En el cas de la mitjana d’aportació per mecenes, en canvi, és més elevada en aquells 

que no mostren cap ideologia clara, els quals, generalment, obtenen menys cofinançadors.  

Val a dir que, tant per la segona com per la tercera anàlisi, els resultats són força acurats ja 

que totes les mostres són equitatives. El total de 26 campanyes analitzades s’han agrupat, per 

una banda, en 12 especialitzats i 14 generalistes i, de l’altra, 12 amb ideologia marcada en 

front de 14 que no la destaquen.  

A més a més, s’ha analitzat la quantitat de finançament obtingut segons la temàtica del mitjà 

(contingut esportiu, polític, còmic, etc.). No obstant, les conclusions no són prou definides i 

no mostren una correlació prou diàfana com per ser representades gràficament.   
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4.2 Correlació entre nombre de mecenes i finançament de la 

campanya 

En aquest bloc de l’anàlisi, l’objectiu és trobar patrons que es puguin extrapolar creuant les 

dades del nombre de mecenes de cada campanya amb el finançament que cadascuna va 

obtenir finalment.  

És a dir, allò  que es pretén és identificar si hi ha una relació directa entre el nombre de 

cofinançadors i el de finançament total per poder determinar quina de les següents opcions és 

més efectiva: (i) tenir un públic vast que aporti petites quantitats o (ii) tenir un públic reduït 

però compromès i que faci grans contribucions.  

El següent gràfic agrupa les campanyes de la mostra que complien dues condicions: 

demanaven un mínim de 4.000€ i van tenir èxit a l’hora de reunir aquesta quantitat. Això és 

un total de 18 campanyes del conjunt de les 26 que conformen la mostra (un 69%), 

representada cadascuna per un dels punts blaus de la Figura 11.  

En la mateixa, s’hi pot comprovar com l’encreuament de dades demostra que, per arribar al 

mínim finançament requerit, n’hi ha prou amb un públic reduït i compromès: una mitjana, en 

els casos que ens ocupen, de 168 mecenes. Aquesta és l’estratègia que han fet servir la gran 

majoria de campanyes analitzades (agrupades a la part inferior esquerre del gràfic que es 

mostra a continuació). Ara bé, per assolir xifres més elevades i duplicar el finançament 

mínim demanat, cal obrir tot el possible el ventall de públic. 
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Figura 11. Finançament obtingut respecte el mínim demanat en funció del nombre de cofinançadors 

en les campanyes que demanen un mínim de 4.000€ 

 

L’eix d’ordenades (y) determina el percentatge de finançament que la campanya va obtenir 

finalment respecte al finançament mínim que demanava inicialment. Com es pot observar, 

van haver-hi dues campanyes que van arribar a duplicar-lo: l’una (Diagonal) frega el 200%; 

l’altra (Artur Mas: ¿dónde está mi dinero?), el 250%. La resta de campanyes (16) oscil·len 

entre el 100 i el 133%.  

Per tant, es pot afirmar que la majoria de campanyes exitoses assoleixen el seu objectiu de 

manera força ajustada i, en moltes ocasions, gràcies a un conjunt d’aportacions fetes a últim 

moment. 

L’eix d’abscisses (x), per la seva banda, representa el total de mecenes que va aconseguir 

finalment cada campanya. En aquest cas, les dues campanyes exitoses anteriorment 

comentades són les que van obtenir un nombre més elevat de cofinançadors: 566 i 1.000, 

respectivament. 

Amb tot, tal com mostra la línia de tendència de la Figura 11, existeix una relació 

directament proporcional entre les dues variables que estan representades als dos eixos: a més 

mecenes, en general, més exitosa resulta la campanya de crowdfunding.  
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Per enfocar l’estudi des d’una altra perspectiva, s’han utilitzat les dades de les mateixes 

campanyes de l’anterior gràfic i el mateix eix d’ordenades (y).  La diferència rau en l’eix de 

les x. En aquest cas, s’ha fet servir la variable de la mitjana d’euros aportada per cada 

mecenes. 

La intenció del següent gràfic és la de confirmar allò que es deixa intuir a la Figura 9 i 

Figura 10: les campanyes que reben més finançament són aquelles que tenen una mitja més 

baixa d’aportacions econòmiques per cada persona que hi col·labora.  

Efectivament, tal i com mostra la Figura 12, les tres campanyes que van obtenir una major 

recaptació són aquelles amb unes aportacions individuals més baixes: menys de 35€/mecenes. 

En canvi, les que superen aquesta xifra (tota la resta), queden encasellades a la franja d’entre 

un 100 i 125% d’èxit respecte al mínim finançament demanat.   

 

 

Figura 12. Finançament obtingut respecte el mínim demanat en funció de la mitjana d’euros per 

aportació en les campanyes que demanen un mínim de 4.000€ 

 

Per tant, queda confirmat que, per aconseguir un finançament extraordinari, cal ampliar el 

públic objectiu al qual es dirigeix la campanya i no centrar-se tan sols en aquell més fidel o 

afí al producte en qüestió. Tal i com s’ha vist, als impulsors de les campanyes els surt més a 

compte demanar múltiples petites aportacions que no pas poques i quantioses.  
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En la mateixa línia d’estudi, es pot quantificar aquesta notable diferència entre la mitjana 

d’aportació de cada mecenes en funció del volum econòmic demanat per la campanya. La 

Taula 5 deixa palesa aquesta diferència: les campanyes que demanen més finançament 

obtenen uns 20 euros menys per cofinançador que les campanyes que demanen menys 

finançament (43,88 i 62,15€, respectivament). La mitjana del conjunt de les 26 campanyes, 

evidentment, queda en un punt equidistant entre totes dues xifres (54,42€) 

 

Taula 5. Mitjana d’aportacions per mecenes en funció del finançament mínim demanat per la 

campanya 

*La mitjana de finançament mínim demanat pel conjunt de les 26 campanyes és de 6.701€ 

 

4.3 Influència de la comunicació prèvia i de la descripció de la 

campanya 

Per mesurar el nivell de comunicació i difusió prèvia a la campanya de crowdfunding, s’han 

utilitzat els següents condicionants: 

• S’ha centrat l’anàlisi a la xarxa social de Twitter, que presenta un motor de cerca més 

eficient a l’hora de trobar missatges antics. 

• Només s’han comptabilitzat els tuits llançats des de les comptes oficials dels mitjans 

beneficiaris del finançament. 

 Mitjana d’aportació de cada mecenes (€) 

Total de campanyes (26) 54,42 

Campanyes amb un finançament mínim 

per sobre de la mitjana* (11) 
43,88 

Campanyes amb un finançament mínim 

per sota de la mitjana* (15) 
62,15 
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D’altra banda, també s’ha estudiat la difusió realitzada, per aquesta mateixa social, durant la 

primera setmana de campanya. 

El resultat obtingut ha estat que, de 26 campanyes, només 10 havien fet, com a mínim, un tuit 

abans del llançament del crowdfunding. Un percentatge del 38,5%, el qual s’incrementa fins 

al 50% (13 campanyes de 26) quan es considera la difusió realitzada – també per Twitter - 

durant la primera setmana de la campanya. 

 

Figura 13. Percentatge de campanyes que utilitzen Twitter per fer difusió del projecte 

 

Tots aquells mitjans que van avisar els usuaris de Twitter que aviat es llançaria una nova 

campanya de crowdfunding, van acabar aconseguint el seu objectiu de finançament mínim. 

D’altra banda, de les 16 campanyes que no ho van fer, 5 no van resultar exitoses.  

Pel que fa a la descripció de la campanya, s’ha analitzat si els impulsors de les campanyes 

feien referència a diversos aspectes a l’hora de presentar el seu projecte: la història prèvia, els 

detalls sobre l’equip, el nivell de gramàtica i estructura de la informació, si utilitzaven 

material audiovisual o fotogràfic, etc.  
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S’ha pogut comprovar que, de 26 campanyes, 24 (92,3%) van compartir un vídeo a la seva 

pàgina de Verkami o de Goteo. Només dues van presentar una infografia en comptes del 

vídeo per descriure les característiques de la seva campanya. Considerant aquests 24 vídeos, 

es va observar que la durada del vídeo tenia un rang molt ampli: des de projectes que es 

presentaven amb vídeos de 22 segons fins a vídeos que fregaven els 5 minuts.  

En general, però, s’ha vist que la durada no és un factor rellevant i que atragui més o menys 

finançament. No obstant, s’ha calculat la mitjana dels vídeos de projectes exitosos i dels que 

no ho han sigut i s’ha vist com sortien lleugerament afavorits els projectes amb una durada 

més reduïda: 2 minuts i 6 segons els exitosos, 2 minuts i 32 segons la resta.  

Finalment, cal destacar que la majoria de campanyes presenten una informació força 

completa sobre el seu projecte. Això passa, generalment, perquè en tots dos casos – Goteo i 

Verkami – les plataformes demanen als seus usuaris que ofereixin el màxim nombre de 

detalls possibles a la comunitat.  

Tot i així, s’han detectat casos específics en què es considera que la descripció presentada, 

força pobra, ha influït en els mals resultats de la campanya. És el cas de Revista Mirall que, 

malgrat comptar amb el suport de diferents personalitats destacades dins el seu sector, no van 

fer referència a la història del projecte, als detalls de l’equip ni es mostraven transparents amb 

el destí del finançament. Es tracta de l’única campanya dins la mostra analitzada que no 

compleix cap d’aquests tres elements. Això els va portar, en part, a quedar-se molt lluny del 

seu objectiu: un 38% de recaptació. 

El nivell de gramàtica i d’estructura de la informació també són dos factors molt importants a 

l’hora causar una impressió correcta al possible mecenes. S’han detectat, dins la mostra de 26 

campanyes, tan sols dues que descrivien la campanya amb un nivell gramatical 

insuficientment correcte. En tots dos casos – Cuando las banderas marcan goles i El BOE 

rompe el saco – la campanya va ser un fracàs (1 i 14% de finançament, respectivament).  
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4.4 Recompenses i estacionalitat del consum 

En aquest darrer apartat de l’anàlisi i presentació dels resultats obtinguts, s’ha volgut 

determinar, en primer lloc, quines són les recompenses amb més èxit de totes aquelles que 

ofereixen les campanyes de projectes periodístics.   

La següent taula ho mostra en tres columnes. La primera columna recull els tipus de 

recompenses que han obtingut un nombre més elevat de mecenes en cada campanya.  La 

segona, mostra la quantitat de campanyes en què la recompensa en qüestió ha estat la més 

sol·licitada. Finalment, a l’última columna s’hi calcula el preu mitjà del conjunt de 

recompenses d’aquell tipus amb més mecenes.  

Per exemple, la segona fila de la taula mostra que nou campanyes de crowdfunding van tenir 

un producte com a recompensa més exitosa. I el preu mig d’aquests nou productes va ser de 

27,67€.  

 

Taula 6. Principals resultats obtinguts de l’anàlisi de les recompenses amb més mecenes 

 

Els dos tipus de recompenses que han aconseguit reunir més mecenes han estat producte i 

producte + servei, amb 9 i 6 campanyes, respectivament. Els segueix el tipus de recompensa 

servei. Per tant, com es pot deduir, aquests dos tipus de recompensa (producte i servei) 

concentren, entre les dues, el 76,9% del total de campanyes (20 de 26). Únicament en 4 

campanyes la recompensa més sol·licitada tenia com a premi una menció i tan sols dos cops 

ho ha estat Producte + Servei + Descomptes.  

Recompenses amb més mecenes Nombre de campanyes 
Preu mitjà de la 

recompensa (€) 

Menció 4 11,25 

Producte 9 27,67 

Servei 5 14,00 

Producte + Servei 6 21,67 

Producte + Servei + Descomptes 2 37,50 
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Val a dir que el resultat obtingut a la present anàlisi mostra que, al 34,6% de les campanyes, 

la recompensa preferida és un producte (9 de 26). Una xifra que s’aproxima molt a la que 

ofereix la pàgina web de Goteo on, considerant totes les campanyes des de la seva creació – 

l’any 2011 – fins a l’actualitat, el mateix percentatge se situa en un 37,8%.  

A l’última columna de la taula, s’hi observa com les recompenses de producte són més cares 

que les de servei, gairebé el doble: 27,67 i 14€, respectivament. Quan aquestes dues es 

combinen, el preu queda entre mig (21,67€). Als extrems queden, d’una banda, la 

recompensa més econòmica, menció, amb una mitjana d’11,25€; i, de l’altra, la més cara, 

Producte + Servei + Descomptes (37,50€).  

Per exemplificar de manera més gràfica aquest estudi, s’ha elaborat la següent figura, on a 

cada columna s’hi representen les mateixes dades que a la taula anterior amb l’element afegit 

de poder distingir, dins de cada barra, entre el total de campanyes exitoses i no exitoses que la 

conformen. Per exemple, de les nou campanyes en què va triomfar una recompensa de tipus 

producte, sis van aconseguir reunir el finançament mínim i tres no hi van arribar.  

 

 

Figura 14. Tipus de recompenses amb més mecenes i preu mig de cadascuna 
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A més a més, es torna a confirmar allò que s’havia vist anteriorment: aquelles campanyes que 

demanen més finançament són les mateixes que reben una mitjana d’aportacions més baixa 

en la seva recompensa més popular. A les que demanen, en canvi, menys finançament, les 

aportacions per mecenes són molt més altes, com es pot comprovar a la següent figura: 

 

Figura 15. Preu mig de la recompensa amb més mecenes segons el finançament mínim de la 

campanya 

 

Com es pot comprovar, la barra esquerra (que agrupa les 15 campanyes que van demanar 

menys finançament) se situa en un preu de 28€ per aportació amb més mecenes. Això 

representa un 59,8% més que la resta de campanyes, les quals van obtenir una mitjana de 

16,27€ per recompensa més popular. La mitjana del conjunt, també representada a la figura 

anterior, és de 21,88€.  

D’altra banda, a més de l’anàlisi de les recompenses, també s’ha volgut estudiar 

l’estacionalitat de l’inici de les campanyes de crowdfunding. Per fer-ho, s’han classificat 

segons el mes en què van ser posades en marxa per identificar si hi havia pics i davallades 

d’oferta al llarg de l’any.  
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El resultat, presentat a la Figura 16, afirma clarament que existeix un període d’alta intensitat 

en crowdfunding. Un període que troba l’inici al mes de setembre, en acabar les vacances 

d’estiu, i acaba el desembre, amb el començament de les vacances de Nadal. Com s’observa, 

19 de les 26 campanyes estan compreses en aquest període de quatre mesos. La resta de 

campanyes (7) es reparteixen entre la resta de mesos, essent el període del juny a l’agost el de 

més baixa intensitat.  

D’altra banda, les barres representen tant els projectes exitosos (en verd) com els no exitosos 

(en vermell). És interessant mencionar com cap de les dues campanyes que van iniciar la seva 

activitat al gener (passada l’eufòria del Nadal) van resultar satisfactòries. En canvi, d’aquelles 

que van començar al desembre (5), totes van tenir èxit.  

 

 

Figura 16. Estacionalitat de les campanyes de crowdfunding analitzades. 
 

Es demostra, per tant, la importància d’escollir bé el moment en què s’inicia una campanya 

de crowdfunding. En aquest sentit, es pot deduir que les campanyes de l’últim terç de l’any 

són més propenses a atraure el finançament dels mecenes que no formen part del seu públic 

objectiu, aprofitant l’onada de consum que es genera durant els mesos de tardor i el 

començament de l’hivern.  
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5 DESCRIPCIÓ D’UN MODEL 

TIPUS D’ÈXIT 

5.1 La importància del caràcter del mitjà 

Havent analitzat l’èxit de les campanyes en funció del tipus de projecte que presenten, es pot 

afirmar que el tipus en què s’inscriu un projecte periodístic és força rellevant a l’hora de 

captar l’atenció del públic objectiu i convèncer-lo per a invertir-hi.  

Les publicacions en format revista s’han erigit, en els casos exposats en aquest treball, com a 

les més exitoses d’entre els vuit tipus identificats. I, mentre no passa el mateix en el cas dels 

projectes de diari, en el cas de les revistes el suport en què es publiquen – digital o paper -  

suposa molt poca diferència quant a quantitat d’aportació per mecenes: tan sols de 2,30 euros. 

En aquest sentit, sembla ser que el suport digital supera al paper. 

Això no passa en el cas dels diaris, on la versió en paper encara es manté significativament 

per sobre de la digital, amb una diferència de 6,44 euros per mitja d’aportació.  

Així doncs, si és tan important - a l’hora de captar finançament - el tipus en què els impulsors 

d’una campanya classifiquen el seu projecte, també ho és l’abast del seu contingut. És a dir, 

si es tracta d’un mitjà especialitzat o generalista. En aquest cas, tenen una probabilitat d’èxit 

molt més elevada els mitjans que pretenguin informar sobre diferents temàtiques que no pas 

aquells que redueixen el seu contingut a un sol àmbit.  

Aquests mitjans de comunicació acostumen a obtenir més finançament perquè aconsegueixen 

arribar a un target més ampli i, per tant, augmenten les seves probabilitats de ser finançats. 

Els mitjans que s’especialitzen en un sol tema, en canvi, redueixen molt el públic a què 

arriben i, per tant, les probabilitats de donar-se a conèixer a persones que podrien estar 

disposades a finançar-los.  
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Alhora, però, també influeix en el seu èxit el fet que estiguin publicats en plataformes que ja 

són generalistes de per sí i que, com que acullen projectes de molts àmbits, atrauen a públics 

molt diferents. 

Ara bé, que sigui més rentable un mitjà generalista per qüestions d’abast no vol dir que també 

s’hagi de mantenir discreta la ideologia per no acotar massa el públic. Més aviat al contrari. 

La ideologia que fonamenta el contingut del mitjà també té un paper rellevant a l’hora de 

captar fons. De fet, als mateixos tallers de Goteo es fa èmfasi en aquest aspecte: consideren 

que els impulsors de la campanya han d’explicar bé la seva vessant ideològica per tal que 

arribi de la millor manera possible a la comunitat [10].  

Val a dir que les plataformes de crowdfunding acostumen a reunir un tipus d’usuaris força 

compromesos amb el progrés social. En aquest sentit, la ideologia que ha estat identificada 

més cops en aquesta anàlisi de projectes té a veure amb els moviments socials. És possible 

que, per aquest motiu, els valors obtinguts mostrin uns resultats econòmics força més alts per 

als mitjans amb una ideologia marcada.  

5.2 La rellevància de la comunicació i la tria del mes d’inici 

La majoria de les guies sobre crowdfunding que s’han consultat per a l’elaboració d’aquesta 

anàlisi assenyalen la importància de la comunicació de les campanyes: tant la duta a terme 

durant la ronda de finançament com la prèvia al llançament. El document Guía 

crowdfunding: Qué hacer y qué evitar en tus campanyas, per exemple, atribueix gran part de 

l’èxit d’una campanya a l’ús d’internet i de les xarxes socials com a canal de comunicació 

amb l’audiència [11].  

D’aquesta manera, argumenten els autors, es genera una reputació com a artista – o com a 

impulsor de la campanya – que, al seu torn, genera confiança al mecenes. És a dir, el públic 

serà més procliu a finançar un projecte del qual ja n’ha sentit a parlar i que, fins i tot, té uns 

impulsors propers i amb qui s’hi pot arribar a conversar [11].  

Una altra de les guies consultades, Working the crowd [12], destaca la capacitat de les xarxes 

socials de permetre la focalització eficient de les comunitats en línia que tenen un potencial 
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interès en recolzar el projecte. El que permeten eines com Facebook i Twitter és conduir els 

possibles mecenes cap la seva campanya amb només un clic. 

Altres guies hi agreguen la necessitat de construir expectativa pel llançament de la campanya. 

És el cas d’Indie GoGo Field Guide, de la plataforma de crowdfunding americana Indie 

GoGo [13]. Entre els seus consells per preparar el terreny abans de llançar la campanya hi 

inclou el d’utilitzar les xarxes socials per crear intriga i misteri i destaca la importància de 

crear una compta de Twitter pròpia del mitjà o del producte que es vulgui llançar.  

Per comprovar la veracitat d’aquestes afirmacions a la mostra del present treball, s’ha 

observat la seva comunicació prèvia a les campanyes a partir de la xarxa social Twitter. Un 

cop dut a terme l’estudi s’ha pogut comprovar que es tracta d’un aspecte important a l’hora 

de construir un públic i fomentar-ne el compromís amb la campanya. Malgrat aquesta 

influència en el resultat financer final, sobta el nombre tan reduït d’impulsors que han 

utilitzat aquest recurs per a les campanyes de la mostra analitzada.  

Pel que fa a la decisió sobre la data d’inici de la campanya, ha quedat demostrat que el 

resultat canvia significativament dependent del mes en què aquesta s’iniciï. La majoria de 

campanyes de la mostra (19 de 26) van ser posades en marxa entre els mesos de setembre i 

desembre. Concretament, s’ha vist que 9 de les 10 campanyes que van ser engegades entre el 

novembre i desembre van aconseguir el seu objectiu, mentre que les úniques dues que ho van 

fer després d’acabar l’any (durant el mes de gener) no van arribar al finançament mínim. 

5.3 Públic divers vs. Públic específic 

Una altra qüestió plantejada en aquest treball durant el transcurs de l’anàlisi va ser si existia 

la necessitat d’ampliar el ventall de públic objectiu per aconseguir més donacions o si, pel 

contrari, era més eficient centrar-se en un nínxol específic que fes grans aportacions.  

Havent analitzat els casos de la mostra, els resultats afirmen que l’estratègia de la majoria de 

les campanyes exitoses havia estat la d’intentar arribar al màxim nombre de persones 

possible. De fet, com s’ha remarcat anteriorment, aquelles publicacions que es dirigien a un 

sol tipus de públic rebien menys finançament total, malgrat que la mitjana de les aportacions 

individuals fos considerablement alta.  
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Això passa perquè l’essència del crowdfunding és aquesta: sol·licitar finançament a una gran 

multitud de gent. Es tracta de reunir donacions individuals, pagaments o inversions de 

quantitats petites. El poder del crowdfunding rau en el nombre de mecenes i les iniciatives de 

crowdfunding normalment es dirigeixen a un gran nombre de possibles cofinançadors [14].  

Al patrocini tradicional, un petit grup de partidaris de la campanya o del producte donen 

grans sumes de diners. Però en crowdfunding, el suport ve d'una gran multitud que reuneix 

petites quantitats. Aquest model de patrocini distribuït segueix la teoria dels 1.000 veritables 

fans de Kevin Kelly que afirma que n’hi hauria prou si cada fan pagués 100 dòlars l'any per 

donar suport a l’art del creador.  

Aquesta teoria va sorgir de la necessitat d’escapar de la llarga cua (The Long Tail), una 

expressió que descriu com al mercat conviuen negocis que concentren gran part de la 

demanda (productes d’àmplia acceptació, el cap) amb d’altres que constitueixen nínxols 

especialitzats amb poca demanda, la llarga cua. Aquesta cua, doncs, és la causa que la 

competència vagi augmentant de manera exponencial i provoca que els preus tendeixin a la 

baixa. 

La teoria dels 1.000 fans de veritat, doncs, permet escapar de la llarga cua. Es tracta 

d’aconseguir tenir 1.000 fans de veritat, entenent el concepte com aquella persona que 

comprarà tot allò que l’artista o empresari produeixi. Així doncs, amb que cada fan aporti tan 

sols 5 euros el total recaptat ja ascendeix fins a 5.000 sense haver hagut de demanar grans 

donacions. Per tant, per augmentar les vendes d’una empresa pertanyent a la llarga cua caldrà 

convertir 1.000 fans menors en 1.000 fans de veritat.  

Extrapolant aquesta teoria a l’anàlisi que s’ha dut a terme en aquest projecte en una escala 

més reduïda, s’observa que totes les campanyes que han estat capaces d’aconseguir el 

finançament de 100 persones o més, han obtingut el seu objectiu. Tot i així, tal i com s’ha 

anat demostrant, ha estat més rellevant pels respectius projectes poder aconseguir moltes 

aportacions (tot i que cadascuna sigui de poc pes econòmic) que no pas poques aportacions 

d’un valor molt alt cadascuna. 
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5.4 El valor de les recompenses 

Aquesta és una qüestió molt important a l’hora de crear engagement amb el públic i que es 

repeteix a totes les guies de bones pràctiques per a campanyes de crowdfunding. Oferir 

alguna cosa a canvi d'un suport financer és una bona estratègia per a la majoria de les 

campanyes i és sovint un factor clau d'èxit. El crowdfunding pot ser vist com un intercanvi de 

valor entre la campanya i la multitud (els promotors) [2]. 

Després de dur a terme la investigació, s’ha determinat, d’una banda, que les recompenses 

amb més èxit entre els mecenes són aquelles que representen un producte, un servei o tots dos 

tipus en conjunt. Cal remarcar que les millors recompenses  - o les que s’ha demostrat que 

tenen més èxit – són les tangibles, les quals generen una gran percepció de valor al mecenes, 

tal i com també ho demostra [15].  

D’altra banda, s’ha calculat la quantitat mitja que es demanava per a cadascuna d’elles a les 

campanyes analitzades: 27,67€ per al producte, 14€ per al servei i 21,67€ per al conjunt de 

totes dues. Tot i això, és important que l’impulsor de la campanya estableixi recompenses de 

més de 100 o 200 euros. De fet, tal i com [2] afirma, les possibilitats que algú doni suport a la 

campanya amb una elevada quantitat de diners augmenta si s’ofereix la possibilitat d’adquirir 

una recompensa d’alt nivell.  

Però no tots els casos estudiats presenten resultats positius. També, com és evident, hi ha 

algunes situacions en què tant la recompensa oferta, com el seu valor monetari, no 

s’ajustaven a les expectatives de la comunitat. Concretament, en casos com el de la campanya 

Cuando las banderas marcan goles i RevistaMirall.com, un error identificat és el d’haver 

establert recompenses massa cares: allò que representaven no s’esqueia amb el valor atribuït. 

D’altra banda, en campanyes com Revista Gurb, a més de presentar el mateix error que les 

dues anteriors, estableixen el preu de la seva recompensa més cara en tan sols 45 euros – al 

contrari d’allò que es recomanava a [2].  

De fet, aquests són errors habituals que es cometen a l’hora de fixar les recompenses d’una 

campanya de cowdfunding. Un estudi realitzat per [2] presenta exemples concrets d’errors 

que cal evitar a tota costa. Un dels exemples que proposa és el d’una campanya que fixa a 30 



   
 
  

58 

 
 

euros una entrada de concert que, a taquilla, en valdria 15. L’error dels impulsors va ser el de 

no oferir res més que ocupés aquests 15 euros de diferència de valor.  

En un dels exemples mencionats anteriorment, Revista Gurb, s’hi pot trobar un error similar: 

la campanya oferia com a recompensa màxima cinc exemplars de la seva revista a canvi 

d’una aportació de 45 euros (9 euros per exemplar). Aquest és un preu que, probablement, 

s’allunya d’allò que un consumidor està disposat a pagar per una revista que encara no té una 

trajectòria ni està consolidada. 
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6 CONCLUSIONS 

En aquest projecte s’han estudiat els elements que esdevenen més determinants a l’hora de 

desenvolupar una campanya de crowdfunding en projectes periodístics i que tingui èxit. Per 

fer-ho, s’ha partit d’un univers de campanyes inicials de prop de 200 projectes obtingut de les 

plataformes Goteo i Verkami, dues de les principals a l’Estat espanyol.  

Seguidament, s’ha anat filtrant aquest univers de dues maneres: primer, mitjançant una 

selecció a títol personal i, després, s’ha recorregut al mètode del càlcul dels quartils per filtrar 

el conjunt de campanyes restant en funció del mínim de finançament que requerien. Així, 

s’evitava comparar campanyes que demanaven molt poc finançament amb d’altres que 

fixaven uns objectius molt alts i la mostra resultant s’homogeneïtzava.  

Aquesta mostra, amb què finalment s’ha treballat al llarg del projecte, constava de 26 

campanyes. La següent fase del treball ha consistit en elaborar una fitxa d’anàlisi que 

permetés comparar el màxim d’elements possibles d’entre totes les campanyes. En total, 

s’han analitzat 35 aspectes de cada campanya, que són els que integren la fitxa final.  

Un cop obtinguts tots els paràmetres, s’han fet múltiples encreuaments de dades fins a obtenir 

uns resultats coherents i extrapolables. Amb això es pretenia elaborar unes conclusions sobre 

les característiques que ha de presentar una campanya de crowdfunding en periodisme per a 

resultar exitosa.  

Finalment, s’han presentat, un per un, el conjunt de factors que s’han considerats més 

rellevants per a l’èxit de les campanyes i s’han comparat aquests resultats amb altres llibres i 

articles publicats sobre la matèria. Així doncs, s’enumeren tot seguit, a mode de resum, els 

paràmetres identificats com a més significatius per a una campanya de crowdfunding:  

▪ El tipus de mitjà que s’ha identificat com a més exitós ha estat el de revista de caràcter 

generalista i amb una ideologia marcada.  

▪ És força rellevant el fet de fer difusió de la campanya, com a mínim, durant la 

setmana prèvia al seu llançament.  
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▪ L’estratègia més eficient per augmentar el nombre de donacions rebudes és la 

d’ampliar el target al qual es dirigeix la campanya. 

▪ Cal presentar recompenses atractives. El públic valora la tangibilitat i l’adequació de 

la relació qualitat preu.  

▪ No s’han de deixar de considerar els avantatges i els inconvenients d’escollir un mes o 

un altre a l’hora d’engegar la campanya: s’ha demostrat com els mesos de finals d’any 

resulten ser més exitosos.  

▪ Consideracions bàsiques com la cohesió i coherència de la descripció de la campanya 

(història, detalls de l’equip, transparència) són essencials.   

 

Amb la intenció d’ordenar aquests factors segons la seva rellevància i havent conclòs l’estudi 

del present treball, s’ha assignat un valor del 0 (menys influent) al 5 (molt influent) a 

cadascun d’ells. El resultat es troba a la següent figura, en forma de gràfic radial.  

 

Figura 17. Conjunt de factors rellevants per a l’èxit d’una campanya de crowdfunding en projectes 

periodístics, ordenats (del 0 al 5) en funció de la seva influència 

 

Amb tot, s’ha vist com el crowdfunding pot resultar una alternativa prou viable per a iniciar o 

complementar projectes periodístics així com per evitar la dependència a interessos polítics i 

empresarials i aconseguir ser força autònom, si més no, durant el procés d’arrencada del 

projecte.  
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Sólobasket.com Revista digital Text, imatge,  vídeo - - X Esportiu - Internacional

Diagonal Diari Paper + web Quinzenal X - Moviments socials, cultura, economia social X Espanya

En Lucha Diari Text, imatge, vídeo - - X Moviments socials X Internacional

La Mecha Revista Paper + web - X - Política, societat, cultura, sàtira X Espanya

FurorVlog Audiovisual i blog Audiovisual, text Quinzenal X - Entrevistes, cultura, feminisme, humor - Espanya

Malarrassa Diari Paper + web Quinzenal X Periodisme de proximitat X Terrassa

Catalan News Monitor Diari Text, imatge Diari X  - Notícies rellevants Catalunya en anglès X Catalunya

Setembre Revista digital Text, imatge - X - Societat i cultura (periodisme reposat) X Catalunya

Gurb en papel Revista paper Text, imatge - - - Entrevistes, opinió, humor gràfic X Espanya

RevistaMirall.com Revista digital Text, imatge - - - Reportatges i entrevistes: social, cultural i polític - Espanya

El Hurón Diari Digital Text, imatge - X - Investigació i denúncia social X Internacional

Dragonz Magazine Revista paper Text, imatge Mensual - X Arts marcials i esport  - Internacional

La Línea Amarilla Revista digital Text, imatge - - X Cultura de Madrid (Arganzuela)  - Espanya

La Grieta Online Revista digital Text, imatge - X - Cultura, política i economia  - Internacional

elCugatenc.cat Diari, TV i Ràdio digital Text, imatge, vídeo - X - Periodisme de proximitat, Periodisme reposat X Catalunya

Drugstore Magazine Revista paper Text, imatge Diari - X Cultura X Espanya

Artur Mas dónde está mi dinero Llibre - Única edició - X Corrupció sanitat a Girona X Catalunya

Fixmedia.org (de Nxtmdia) Web Web - X - Corregir notícies fal·làces - Espanya

Vía 52 Revista digital Text, imatge Setmanal X - Justícia, defensa, fracking, cooperació - Espanya

Atlántica XXII Revista paper Text, imatge Bimensual X - Periodisme d'investigació X Astúries

ARTERIA MAGAZINE Revista digital Text, imatge - - X Cultura - Espanya

¿Quién cobra la obra? Web Text, imatge - - X Contractacions irregulars d'obra pública - Espanya

Playa Burbuja Web Text, imatge, vídeo - - X Conseqüències bombolla immobiliària - Espanya

Mapa del poder en Canarias Web Text, imatge - - X Connexions entre polítics i institucions canàries - Illes Canàries

El BOE rompe el saco Llibre Text Única edició - X Despeses diputats del Congrés - Espanya

Cuando las banderas marcan goles Llibre Text Única edició - X Esportiu - Internacional

Mitjans Tipus Format Periodicitat Generalista Especialitzat Temàtica Ideologia marcada Àmbit

ANNEX 

 

L’annex del treball conté tot el conjunt de resultats que han omplert la fitxa d’anàlisi, formada per tres blocs principals: Característiques del 

mitjà, Característiques de la campanya i Elements de la campanya. 

1. Característiques del mitjà 
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Dies d'antelació Nre. tuits abans de la campanya Nre. tuits 1a setmana de campanya Dia Mes Any

Sólobasket.com Verkami 13 3 5 6 Juliol 2012 Sí

Diagonal Verkami 0 0 0 16 Maig 2011 Sí

En Lucha Verkami 0 0 0 20 Desembre 2013 Sí

La Mecha Verkami 59 19 3 24 Novembre 2015 Sí

FurorVlog Verkami 0 0 8 21 Gener 2016 No

Malarrassa Verkami 2 1 9 11 Abril 2016 Sí

Catalan News Monitor Verkami 0 0 0 5 Setembre 2016 Sí

Setembre Verkami 0 0 5 20 Setembre 2016 Sí

Gurb en papel Verkami 0 0 0 2 Gener 2017 No

RevistaMirall.com Verkami 0 0 2 7 Octubre 2013 No

El Hurón Verkami 0 0 0 10 Novembre 2014 Sí

Dragonz Magazine Verkami 0 0 0 11 Novembre 2014 Sí

La Línea Amarilla Verkami 1 2 0 13 Novembre 2014 Sí

La Grieta Online Verkami 0 0 0 23 Desembre 2014 Sí

elCugatenc.cat Verkami 30 5 8 14 Abril 2015 Sí

Drugstore Magazine Goteo 6 3 9 11 Setembre 2016 Sí

Artur Mas dónde está mi dinero Verkami 0 0 0 20 Desembre 2012 Sí

Fixmedia.org (de Nxtmdia) Goteo 1 1 11 14 Març 2012 Sí

Vía 52 Goteo 169 4 15 9 Octubre 2012 Sí

Atlántica XXII Goteo 3 1 4 18 Octubre 2016 Sí

ARTERIA MAGAZINE Goteo 6 1 2 15 Setembre 2016 Sí

¿Quién cobra la obra? Goteo 0 0 0 9 Octubre 2014 Sí

Playa Burbuja Goteo 0 1 1 13 Desembre 2016 Sí

Mapa del poder en Canarias Verkami 0 0 0 15 Desembre 2014 Sí

El BOE rompe el saco Verkami 0 0 0 8 Setembre 2014 No

Cuando las banderas marcan goles Verkami 0 0 0 15 Novembre 2013 No

Èxit campanyaMitjans Plataforma
Inici crowdfundingDifusió per Twitter

2. Característiques de la campanya 
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Cofinanciadors Mínim finançament demanat (€) Total diners recaptats(€) Mitjana d'euros per aportació (€) Percentatge respecte el finançament demanat

Sólobasket.com 160 8000 9735 60,84 122%

Diagonal 566 10000 19580 34,59 196%

En Lucha 166 6000 6335 38,16 106%

La Mecha 103 3750 3981 38,65 106%

FurorVlog 58 8000 1155 19,91 14%

Malarrassa 171 10000 10185 59,56 102%

Catalan News Monitor 121 6000 6690 55,29 112%

Setembre 273 7000 9310 34,10 133%

Gurb en papel 87 5000 1984 22,80 40%

RevistaMirall.com 27 5000 1905 70,56 38%

El Hurón 249 10000 10075 40,46 101%

Dragonz Magazine 36 3500 6432 178,67 184%

La Línea Amarilla 56 4000 4205 75,09 105%

La Grieta Online 136 10000 12000 88,24 120%

elCugatenc.cat 158 5900 6290 39,81 107%

Drugstore Magazine 178 6000 6083 34,17 101%

Artur Mas dónde está mi dinero 1000 10000 24325 24,33 243%

Fixmedia.org (de Nxtmdia) 132 5725 6621 50,16 116%

Vía 52 103 6000 6141 59,62 102%

Atlántica XXII 222 8000 8440 38,02 106%

ARTERIA MAGAZINE 31 3641 4940 159,35 136%

¿Quién cobra la obra? 241 7900 8180 33,94 104%

Playa Burbuja 216 10000 10520 48,70 105%

Mapa del poder en Canarias 112 5200 6010 53,66 116%

El BOE rompe el saco 17 5100 700 41,18 14%

Cuando las banderas marcan goles 2 4500 30 15,00 1%

Mitjans
Finançament
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Últimes notícies (Goteo) Actualitzacions (Verkami)

Sólobasket.com Complementar En actiu 4

Diagonal Complementar Fi de la seva activitat el juliol de 2016 10

En Lucha Complementar Fi de la seva activitat el juliol de 2015 3

La Mecha Començar Fi de la seva activitat el juliol de 2016 0

FurorVlog Complementar En actiu 2

Malarrassa Complementar En actiu 0

Catalan News Monitor Complementar En actiu 1

Setembre Començar En actiu 9

Gurb en papel Complementar En actiu 0

RevistaMirall.com Començar En actiu 0

El Hurón Començar En actiu 0

Dragonz Magazine Començar En actiu 2

La Línea Amarilla Començar En actiu 5

La Grieta Online Començar En actiu 1

elCugatenc.cat Començar En actiu 6

Drugstore Magazine Complementar En actiu 26 (22)

Artur Mas dónde está mi dinero Començar - 7

Fixmedia.org (de Nxtmdia) Començar En actiu però no l'utilitza gairebé ningú 22 (13)

Vía 52 Començar Fi de la seva activitat l'abril de 2015 10 (6)

Atlántica XXII Complementar En actiu 17 (16)

ARTERIA MAGAZINE Començar En espera 26 (25)

¿Quién cobra la obra? Començar - 4

Playa Burbuja Començar - 31 (23)

Mapa del poder en Canarias Començar En actiu 3

El BOE rompe el saco Començar - 2

Cuando las banderas marcan goles Començar - 0

Mitjans Objectiu: Per començar o per complementar? Actualment
Últimes notícies i actualitzacions
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Vídeo o imatge Minuts en cas de video Història Transparència Detalls equip Gramàtica i estructura Fotos

Sólobasket.com Vídeo 0'33'' X - - X X

Diagonal Imatge - X X - X X

En Lucha Vídeo 0'44'' X X - X X

La Mecha Vídeo 0'23'' X X - X X

FurorVlog Vídeo 1'42'' X X X X X

Malarrassa Vídeo 2'18'' X X X X X

Catalan News Monitor Vídeo 2'00" X X X X X

Setembre Vídeo 5' X X X X X

Gurb en papel Vídeo 3'12'' X X X X X

RevistaMirall.com Vídeo 3'57'' - - - X X

El Hurón Imatge - - X X X X

Dragonz Magazine Vídeo 0'22'' - X X X X

La Línea Amarilla Vídeo 1'44'' - X X X X

La Grieta Online Vídeo 2'44'' X X - X X

elCugatenc.cat Vídeo 4'12'' X X X X X

Drugstore Magazine Vídeo 1'20'' X - - X X

Artur Mas dónde está mi dinero Vídeo 2'31'' X X X X X

Fixmedia.org (de Nxtmdia) Vídeo 1'45'' X - X X X

Vía 52 Vídeo 5'9'' X - X X X

Atlántica XXII Vídeo 1'29'' X X X X X

ARTERIA MAGAZINE Vídeo 1' - - X X X

¿Quién cobra la obra? Vídeo 1'26" X - X X X

Playa Burbuja Vídeo 1'20" X - X X X

Mapa del poder en Canarias Vídeo 3'55" X X X X X

El BOE rompe el saco Vídeo 0'42" X X X - X

Cuando las banderas marcan goles Vídeo 3'07" - X X - X

Video Descripció
Mitjans

3. Elements de la campanya 
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Recompensa més mecenes Valor de la recompensa més mecenes (€) Claredat noms i descripcions Call out their urgency

Sólobasket.com Producte, servei, descomptes 25 - -

Diagonal Servei 10 X -

En Lucha Producte, servei 25 X X

La Mecha Servei 10 X -

FurorVlog Producte, servei 10 X -

Malarrassa Servei 10 X -

Catalan News Monitor Producte 25 X -

Setembre Producte, servei 20 X -

Gurb en papel Producte 10 X -

RevistaMirall.com Nom al web 10 X -

El Hurón Producte, servei 10 X -

Dragonz Magazine Producte | Producte, servei 50 - -

La Línea Amarilla Producte, servei, descomptes 50 X -

La Grieta Online Menció 15 X -

elCugatenc.cat Servei 20 X -

Drugstore Magazine Producte, servei 15 X X

Artur Mas dónde está mi dinero Producte 15 X -

Fixmedia.org (de Nxtmdia) Menció 10 X -

Vía 52 Participació en l'elecció d'un dels temes 10 X -

Atlántica XXII Producte 20 X -

ARTERIA MAGAZINE Producte, Menció 100 X -

¿Quién cobra la obra? Servei 20 X -

Playa Burbuja Producte 24 X -

Mapa del poder en Canarias Producte, menció 10 X -

El BOE rompe el saco Producte 30 - -

Cuando las banderas marcan goles Producte, menció 15 X -

Recompenses
Mitjans

 

 


