
Treball de Fi de Grau

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol

Autoria

Data

Professorat tutor

Grau

Tipus de TFG



Full resum del TFG

Facultat de Ciències de la Comunicació

Universitat Autònoma de Barcelona

Títol del Treball Fi de Grau:

Autoria:

Professorat 
tutor:

Curs: Grau:

Paraules clau (mínim 3)

Català:

Castellà:

Anglès:

Resum del Treball Fi de Grau (extensió màxima 100 paraules)
Català:

Castellà:

Anglès:

Català:

Castellà:

Anglès:





La ginesta altre vegada, 
la ginesta amb tanta olor, 

és la meva enamorada 
que ve al temps de la calor. 

Per a fer-li una abraçada 
he pujat dalt del serrat: 

de la primera besada 
m'ha deixat tot perfumat. 

Feia un vent que enarborava, 
feia un sol molt resplendent: 

la ginesta es regirava 
furiosa al sol rient. 

Jo la prenc per la cintura: 
la tisora va en renou 

desflorant tanta hermosura 
fins que el cor me n'ha dit prou. 

Amb un vimet que creixia 
innocent a vora seu 

he lligat la dolça aimia 
ben estreta en un pom breu. 
Quan l'he tinguda lligada 
m'he girat de cara al mar... 
M'he girat al mar de cara, 
que brillava com cristall; 
he aixecat el pom enlaire 

i he arrencat a córrer avall.  

Joan Maragall 
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1. Introducció 

El diari Ara publicava el dia 24 de gener del 2021 una notícia de Laia Vicens titulada 
“El català que (no) parlen els joves”. Aquesta peça recollia les dades següents 
extretes de l’Enquesta d’Usos Lingüístics del 2018:


- Només dos de cada deu joves barcelonins d’entre 15 i 29 anys té el català com a 
llengua habitual, que representa un 19,6%.


- Pràcticament la meitat de la població (46%) fa servir igual el català i el castellà


- Només un terç de la població (36,1%) utilitza el català habitualment


- Segons el CAC, Netflix només ofereix un 0,5% del contingut en català


El cas dels joves és un punt a tenir en compte, ja que l’ús del català varia segons la 
zona on viuen i les amistats que els envolten. En el cas de Barcelona, com diuen les 
dades anteriors, la majoria dels joves parlen castellà amb la seva família i amics, 
mentre que el català només l’utilitzen en algunes de les escoles i, en molts casos, 
de forma minoritària. A les comarques, en canvi, el català és la llengua habitual i 
rarament s’utilitza el castellà com a llengua de preferència. 


Els mitjans de comunicació i, sobretot, les xarxes socials són un clar reflex 
d’aquesta realitat. Els continguts en català que hi trobem són minoritaris i, per tant, 
també ho és entre la comunicació dels joves en aquestes plataformes. 


La falta de referents catalans en els mitjans de comunicació és una de les causes 
d’aquesta presència minoritària entre els joves. Molts d’ells creixen amb el Super3 
però, quan arriben a l’adolescència, les opcions en català gairebé desapareixen. 
Des de la desaparició del 3XL el 2012, els joves catalans han trobat a faltar un mitjà 
de comunicació que es dirigeixi a ells tenint en compte els seus interessos i 
preferències. 


Durant els darrers anys, han nascut iniciatives que han volgut recuperar l’ús de la 
llengua catalana en els mitjans de comunicació per joves. Des d’Adolescents.cat, 
Canal Malaia o l’aparició d’influencers catalans de referència com Joan Grivé, 
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Juliana Canet, Long Li Xue, etc. Tot i això, encara queda un llarg camí i molta feina 
per tal d’incentivar el català en les noves formes de comunicació i que esdevingui la 
llengua habitual per la majoria dels joves a Catalunya, que puguin trobar els seus 
referents catalans a qualsevol plataforma i que tinguin l’opció de veure els seus 
continguts preferits en la seva llengua. 


“Per als catalans, la nostra llengua també és la sang del nostre esperit. De tot 
patrimoni que en aquest món tenim, cap tresor estimem tant com la nostra llengua” 
(Antoni Rovira i Virigili, 1923). 


1.1 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Aquest projecte, tracta de crear una revista d’infoentreteniment per a joves de 18 a 
30 anys en català, que inclogui tots aquells continguts d’interès per aquest públic, 
sobre l’actualitat i sobre la societat. 


Aquest mitjà de comunicació pretén recuperar la tradició de les revistes en paper 
amb obsequis mensuals, alhora que s’adapta a les tendències actuals donant una 
gran importància al portal web i tenint presència a les xarxes socials, on es troba el 
públic al qual es dirigirà. 


A més, també s’adaptarà als nous models de negoci dels mitjans de comunicació a 
partir d’un sistema de finançament per patrocinis, a més de la publicitat, i la 
subscripció del públic que permetrà tenir mensualment la revista amb l’obsequi 
corresponent amb enviament a domicili. 


Amb aquesta revista es vol recuperar l’hàbit de la lectura en paper entre els joves i 
el consum de continguts en català, alhora que esdevingui una font d’informació 
referent i, sobretot, una plataforma de difusió del català. 
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1.2 MOTIVACIONS I JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 
La revista La Ginesta busca cobrir la quota de mercat que no està explotada en el 
sector de la comunicació en català, ja que actualment hi ha fonts d’informació pels 
més petits/es (Super3 o InfoK), per adolescents (Adolescents.cat) i pels adults (TV3 
o diaris generalistes en català). El públic de 18 a 30 anys no es veu identificat amb el 
contingut de la franja d’adolescents i es veu obligat a “fer el salt” cap als mitjans per 
adults. 


Per aquest motiu i, sobretot, tenint en compte les estadístiques sobre l’ús del català 
entre els joves, crec necessari la incorporació de mitjans de comunicació en català 
que es puguin convertir en fonts d’informació habituals pel públic jove. 


Per fer-ho, s’apel·larà al sentiment de nostàlgia d’aquestes dues generacions 
(millennials i generació Z), que ja van créixer amb el consum habitual de revistes per 
infants (Super3, Clan, Boing…) i adolescents (SuperPop, Bravo, Como Tu…) en 
paper i amb obsequis per incentivar les seves vendes. El contingut d’aquestes 
revistes era d’interès pel públic al qual es dirigien però, els obsequis, aconseguien 
atraure el públic i crear comunitat entre els lectors que obtenien els regals. La 
Ginesta recuperarà aquesta tendència per donar prioritat a la revista en paper per 
sobre del portal digital, incorporant continguts interessants i obsequis que generin 
els mateixos beneficis que les mencionades anteriorment. Per aquest motiu, 
l’eslògan de la revista és “La revista que trobaves a faltar”. 


1.3 OBJECTIUS 
Els objectius d’aquest projecte són diversos per tal de planificar de la millor manera 
el que acabarà sent el resultat final: la revista La Ginesta. Aquests són:


- Conèixer la realitat actual del sector de la comunicació (tendències, competència, 
situació post-pandèmia…)
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- Estudiar en profunditat el públic objectiu: millennials i generació Z


- Crear el producte més adaptat als interessos i preferències del públic


- Determinar un model de negoci que sigui viable econòmicament i productivament


- Definir les accions necessàries per tal d’iniciar i promocionar el projecte


1.4 METODOLOGIA 
En primer lloc, es determinarà el resum executiu del projecte, per tal d’establir les 
primeres pautes a seguir per desenvolupar totes les parts necessàries per crear la 
revista. Aquest resum inclourà aspectes bàsics com el nom del mitjà, la identitat 
corporativa, el públic al qual es dirigirà, etc.


En segon lloc, amb el resum executiu fet i els punts claus de la revista ja 
determinats, es farà una investigació en profunditat sobre el sector del mercat on es 
posicionarà la revista. Aquesta part inclourà una anàlisi del sector de la comunicació 
tenint en compte l’era post-pandèmia, una anàlisi del públic objectiu, dels mitjans 
de comunicació actuals que puguin ser d’interès per aquest marc teòric, una anàlisi 
intern i el posicionament desitjat per la revista. Aquesta investigació servirà per 
determinar correctament els aspectes següents a tenir en compte per tal de dur a 
terme la revista. 


Posteriorment, es crearà un pla de producció per definir l’equip necessari per iniciar 
la revista, una planificació de continguts i les polítiques laborals i salarials per 
l’equip, un pla financer per valorar la viabilitat econòmica del projecte amb els 
objectius desitjats i, per últim, un pla de marketing per determinar el producte, el 
preu, la distribució i la promoció de la revista. Per últim, les conclusions 
determinaran la viabilitat del projecte i del seu funcionament, així com els seus 
punts forts i possibles errors o línies de treball a llarg termini. 
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2. Resum executiu 

2.1 NOM DEL MITJÀ I JUSTIFICACIÓ 
El nom del mitjà serà: La Ginesta.


Aquest nom pretén fer referència a la naturalesa mediterrània i a una planta molt 
coneguda a Catalunya. A més, també és la protagonista d’un reconegut poema de 
Joan Maragall. Amb aquest nom ja marquem alguns dels valors i trets distintius del 
mitjà, el qual parlarà sovint de la importància del paisatge català i la literatura 
catalana, a més d’altres àmbits. 


El seu color groc i la seva forma seran distintius també de la identitat corporativa del 
mitjà. I, per altra banda, ajudarà a comunicar valors lligats al mitjà: frescor, alegria, 
llibertat, senzillesa, etc.


2.2 IDENTITAT CORPORATIVA 

A l’hora de construir la identitat corporativa del mitjà, l’objectiu principal és que 
reflecteixi els valors i objectius que volem complir i, sobretot, que sigui atractiu pel 
públic al qual ens dirigim.


LOGOTIP 

El logotip combina el nom del mitjà, amb una tipografia script en negreta per 
destacar, combinada amb una tipografia de pal sec a l’eslògan “La revista que 
trobaves a faltar”. Les dues tipografies van encapçalades pel dibuix d’una branca de 
ginesta, per sostenir el significat del nom. Per últim, l’aquarel·la groga del fons dóna 
un toc de color al conjunt, donant coherència i agrupant tots els elements. 
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Tenint en compte que és un logotip complex, només s’utilitzarà sobre fons llis. En 
cas d’utilitzar-se en un suport o en una imatge (portada, creativitats…) amb més 
elements es farà amb la versió simplificada.


 

 




COLORS 

L’elecció dels colors és molt important, ja que representaran el mitjà i seran la base 
que utilitzarem en els diferents materials i suports. En aquest cas, la paleta de colors 
escollida és variada per tal de poder fer combinacions diferents i assignar uns “rols” 
a cada color i a cada ús. 


En conjunt, els colors escollits són alegres i vistosos, per transmetre un to juvenil i 
informal. Tot i això, la combinació és una aposta arriscada i extravertida per tal de 
transmetre una imatge completament diferent i innovadora. 


El color principal, com hem mencionat anteriorment, serà el groc i s’utilitzarà com a 
color de referència. Per altra banda, també tindrem colors complementaris per 
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Figura 1. Logotip (Font: elaboració pròpia)

Figura 2. Logotip simplificat (Font: elaboració pròpia)



diferenciar categories, destacats o per utilitzar en altres creativitats (xarxes socials, 
banners, revista…). A més, jugarem amb la càrrega semàntica de cada color per 
utilitzar-los en el moment i lloc més adequat.


- Verd: naturalesa, salut, pau, equilibri, harmonia… És un color relaxant per l’ull 
humà, suggereix estabilitat i resistència, per aquest motiu s’utilitzarà per 
compensar la força dels altres colors i relaxar l’impacte visual. 


- Violeta: luxe, misteri, creativitat, autenticitat, feminisme… Aquest color té una 
important càrrega de significat del qual en farem ús sobretot a les seccions o 
per destacats.


- Groc: felicitat, amistat, advertència, optimisme, calor… Es percep com un color 
agradable i alegre, per aquest motiu serà el color principal.


- Corall: passió, importància, força, energia, sensualitat… És un color que atrau i 
crida l’atenció, per això l’utilitzarem sobretot a la portada i en destacats.


TIPOGRAFIES 

Les tipografies utilitzades seran d’estètica juvenil i despreocupada, combinant estils 
script i estils de pal sec. En aquest cas, mantenim l’objectiu estètic de crear una 
identitat visual que cridi l’atenció i que sigui atractiva. Ho farem combinant: 

- Brusher: és la tipografia del logotip, la farem servir també per titulars
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Figura 3. Esquema de colors (Font: Canva)



- Quicksand: és la tipografia de l’eslògan, la farem servir també per subtítols


- Montserrat Classic: per titulars menys importants o destacats 


- Helvetica Neue: pel cos del text 

2.3 DESCRIPCIÓ DEL MITJÀ 

La Ginesta es tracta d’un mitjà de comunicació en forma de revista, digital i en 
paper, que va dirigida al públic juvenil millennial, de 18 a 30 anys. Es posicionarà 
com un mitjà d’infoentreteniment en català, donant una major importància a la part 
informativa i a la qualitat i valor social de les seves peces. 


Pretén ser un pas entre la cultura de l’entreteniment que consumeixen els 
adolescents i els mitjans informatius, majoritàriament consumits pel públic adult. En 
aquest, també s’inclourà contingut d’alfabetització mediàtica i educomunicació per 
tal de promoure un consum conscient i responsable de les xarxes socials i altres 
canals i, així, reduir els perills de la desinformació a través de l’educació. 


Per altra banda, els continguts del mitjà seran aquells de major interès pel públic al 
qual va dirigit, incloent-hi continguts d’actualitat o de cert valor informatiu, però 
adaptant-los al llenguatge i les necessitats del públic. 


El suport del mitjà serà digital i en paper, donant importància a recuperar el suport 
físic en els mitjans de comunicació que consumeixen els joves. En el seu format 
digital (web i xarxes socials) es podrà trobar tot el contingut actualitzat i immediat, 
amb contingut exclusiu per cada un d’aquests suports. Per tal de promoure el 
suport en paper, oferirem també contingut exclusiu i avantatges únics per la seva 
adquisició. 


- La subscripció: la forma principal d’adquisició del suport en paper de la revista 
serà a través d’una subscripció mensual, que es cobrarà automàticament als 
interessats i rebran la revista a les seves bústies. Cada mes, la revista inclourà un 
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obsequi sorpresa per tal de fidelitzar als subscriptors i captar-ne de nous. A més, 
hi haurà una secció de la revista que només s’inclourà en el format en paper. En 
cas de no voler-se adherir a aquesta subscripció, la revista també es podrà 
comprar individualment al portal web o als diferents punts de distribució físics.


2.4 PÚBLIC OBJECTIU 

El públic al qual ens dirigim són joves catalans de 18 a 30 anys, els coneguts com a 
“millenials” i la generació Z. Tot i això, si la revista té una bona rebuda i la seva 
activitat continua durant els anys, el públic pot variar mantenint aquest públic o 
establint-se a la franja d’edat inicial i variant les generacions que s’hi interessen. 


Aquest públic es caracteritza per estar hiperconnectats, amb accés constant a la 
informació i impactats constantment amb missatges. Per aquest motiu és important 
connectar emocionalment amb ells i establir-hi un vincle a partir de missatges 
creatius i de qualitat, a més de missatges que generin experiències i emocions. 


2.5 VALOR AFEGIT 

El principal valor afegit del mitjà és que és únicament en català. A Catalunya hi ha 
un ampli ventall de mitjans de comunicació en català de gran importància, incloent-
hi mitjans i canals dirigits al públic infantil (InfoK) i adolescent (Adolescents.cat, 
MoodZ i Canal Malaia). Tot i això, per la franja d’edat d’entre 18 a 30 anys, hi ha una 
mancança de continguts d’infoentreteniment exclusivament en català. 


Un altre valor afegit és el tipus de contingut que s’hi difondrà. Qualsevol dels 
continguts que aparegui en el mitjà ha de ser d’interès i de valor social seguint 
criteris de rigorositat i qualitat periodística. A més, també s’hi inclourà contingut 

14



d’alfabetització mediàtica i educomunicació, per tal de pal·liar els efectes de la 
desinformació a través de l’educació del públic. 


Per altra banda, la promoció i revalorització del suport en paper entre aquest públic. 
El format en paper serà el principal i es podrà adquirir als punts de distribució de 
premsa habituals, a través del portal web i a través d’una subscripció mensual. 
Aquest suport inclourà continguts disponibles únicament en el format en paper i 
també obsequis sorpresa. 


2.6 APROXIMACIÓ DEL MODEL DE NEGOCI 

El finançament de la revista serà híbrid, és a dir, que combinarà diferents fonts per 
tal de rendibilitzar les diferents edicions de la revista. 


Oferirem espais publicitaris a la web (en diferents formats i temporalment) i a la 
revista (un 25% aproximat de l’espai). És important limitar l’espai que destinarem a 
la publicitat per tal que no acabi sent intrusiva. A més, també ens reservarem el dret 
a acceptar només aquella publicitat que sigui adient al contingut de la revista, que 
s’adeqüi als valors corporatius i, sobretot, que pugui ser d’interès pel públic. 


La segona font de finançament serà la venda unitària de les revistes en paper o la 
subscripció per rebre-la periòdicament.


Per últim, els patrocinadors anuals, que podran col·laborar aportant una quantitat 
monetària per la realització de la revista i/o oferir algun dels seus productes 
(novetats, mostres, descomptes…) o serveis (invitacions, descomptes, ofertes…) 
com a obsequi per la subscripció. En ambdós casos, el patrocini serà anual i es 
mantindrà el logotip a l’apartat de patrocinadors de la revista (a la contraportada) 
durant tot l’any, l’aportació s’haurà de pactar al mes de gener per tal de planificar 
els pressupostos i obsequis de cada edició. A les xarxes socials es promocionaran 
les aportacions dels patrocinadors per tal de donar-los més visibilitat i captar nous 
patrocinadors interessats. 
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3. Investigació del mercat 

3.1 ANÀLISI DEL SECTOR DE LA COMUNICACIÓ EN L’ERA POST-
PANDÈMIA 
Per conèixer l’actualitat del sector de la comunicació, hem de tenir en compte que 
ens trobem en un moment de canvi de paradigma molt important. Aquest canvi ha 
estat accelerat per la pandèmia de Covid-19, durant la qual la societat es va haver 
de reinventar per tal d’adaptar-nos al moment que estàvem vivint. La digitalització  1

ha estat un dels pilars més importants d’aquest canvi.


Com afirma M. Medina (2021), en les dues últimes dècades, la indústria del 
periodisme s’ha vist obligada a reinventar-se i reconvertir-se per sobreviure a les 
crisis financeres, la digitalització, la gratuïtat i un mercat molt més competitiu en què 
les grans capçaleres ja no ostenten l’oligopoli de la informació com en els seus 
inicis. Les noves tecnologies han expandit l’accés a la informació i han trencat les 
barreres espai-temps de la comunicació. Ens trobem en una societat 
hiperconnectada i hipercomunicada, digitalitzada, multiplataforma, transmèdia, amb 
públic “prossumer ” i missatges cross-media . 
2 3

Va ser amb l’arribada de la web 2.0, tal i com expliquen R. Aparici i D.Garcia (2018, 
p. 73-74), que “es van obrir noves oportunitats de comunicació i participació de les 
audiències en el discurs públic i el desenvolupament del ciberactivisme, oferint al 
receptor passiu la possibilitat de convertir-se en emissor de missatges”. Per altra 
banda, afirmen també que aquests nous prossumidors van impulsar la 
transmedialitat, traslladant les narracions a múltiples mitjans i plataformes on no 

 En l’àmbit de la comunicació, es considera digitalitzar a la transcripció de senyals analògiques a 1

senyals digitals. (Font: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española)

 Anglicisme format a partir de la unió dels conceptes “productor” i “consumidor” que identifica al 2

consumidor que es converteix també en productor de continguts, aportant informació o contingut, 
opinions, experiències… (Font: Diccionari LID de Marketing Directe i Interactiu)

 Consisteix en extendre una història en diferents plataformes i formats de tal manera que, a 3

diferència de les narratives transmèdia, és necessari experimentar el conjunt dels missatges per 
entendre’ls. (Font: Alfatec, 2020)
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només consumeixen continguts, sinó que també hi creen peces noves. La dispersió 
d’aquestes històries facilita l’accés diferenciat als universos transmèdia i que 
s’ubiquin sempre allà on es troba l’audiència. 


En els models cross-media, s’aplica la mateixa relació. Així doncs, J. Sixto i X. 
López (2020, p. 143) expliquen que “els mitjans garantitzen que si un usuari declina 
un producte o format, se li presenti un altre alternatiu o relacionat” i, per tant, “els 
models crossmedia suposen una forma d’integrar continguts de mitjans creuats o 
convergents per proporcionar als usuaris informació complementària”. D’aquesta 
forma, es poden adaptar els continguts a les diferents plataformes de distribució per 
guanyar audiència a través de la promoció creuada entre les peces.


El periodisme, com recullen S. Torrado, G. Ródenas y J. Ferreras (2017, p.15) 
“necessàriament digital i multiplataforma, constitueix un entorn propici per 
l’experimentació amb narratives transmèdia , ja que recull els dos elements bàsics 4

per innovar en el relat dels fets d’actualitat: els suports múltiples i la participació 
activa dels usuaris”. Tal com expliquen, en aquest context l’audiència pot influir en 
el contingut i l’estructura del relat per tal de generar més engagement o participant 
en la creació i difusió del missatge.


És important tenir en compte aquesta incorporació de l’audiència en la participació 
de la creació del missatge. Per altra banda però, també cal incloure-hi altres factors 
de la societat que afecten el tipus d’aportació que farà aquesta audiència segons 
les seves necessitats, condicions, objectius… R. Aparici i D. Garcia (2018, p. 74) 
expliquen que “els prosumidors protagonitzen processos de comunicació clarament 
verticals i que modifiquen molt poc l’unidireccionalitat i l’estructura jeràrquica dels 
mass media”. Així doncs, els continguts creats per aquests només serveixen per 
reforçar el missatge dels grans actors de la comunicació o per seguir les tendències 
de la majoria, exercint un escàs nivell d’empoderament i capacitat crítica. 


 Tècnica mitjançant la qual la història es desenvolupa en diferents plataformes per formar un relat 4

coherent. No fa referència a l’ús de diversos mitjans com a canals de difusió, sinó de sumar les 
peces úniques expressades a cada mitjà per fer créixer i expandir la història. (Font: IEB School, 2019)
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La societat actual està marcada per una ràpida evolució de l’economia i la 
tecnologia, el populisme a l’alça, les protestes contra l’injustícia social i la 
desigualtat, la caiguda de la confiança  vers les institucions i l’augment de les 
teories conspiratives són alguns dels símptomes que han creat un nou marc per 
l’actualització dels periodistes, com senyala l’informe de Reuters (2021). Ll. 
Cucarella (2020, p. 6) explica que “hi ha reptes globals que ja s’han donat per obvis i 
no ens hi hem aturat, com millorar el coneixement de l’usuari lleial i posar el focus 
en ell, donar un major pes a les dades a l’hora de prendre decisions, millorar 
l’experiència d’usuari i reduir les friccions, mantenir una innovació constant i apostar 
més que mai per la creativitat, diversificar el producte, lluitar contra la 
desinformació, etc.”. El periodisme ha d’evolucionar de la mateixa manera que ho fa 
la societat, per tal d’oferir una resposta a l’alçada de les necessitats informatives del 
moment. 


La hipercomunicació, com afirmen C. Cortasa i L. Lorenzetti (2020), constitueix una 
de les principals característiques de la societat contemporània; on poques esferes 
de les experiències subjectives i col·lectives de la societat escapen de la influència 
d’aquesta hipercomunicació. Aquest fet, acaba esdevenint perjudicial quan s’ajunta 
amb altres característiques, com les problemàtiques que més afecten els mitjans de 
comunicació: la falta de credibilitat i desprestigi dels mitjans, les fake news, els 
vídeos descontextualitzats de les xarxes socials, les eines de manipulació d’imatges 
(deepfake) o el teletreball, com recull M. Medina (2021). 


El 2020, durant la crisi del coronavirus, el problema es va fer més evident i van sorgir 
termes com “infodèmia” o, adaptant-se a les necessitats del moment, la virtualitat. 
La “desinfodèmia” ha estat considerada per l’OMS (2020) “una segona malaltia que 
acompanya la pandèmia del Covid-19, que és una sobreabundància d’informació, 
algunes vegades precisa i algunes no, que dificulta que les persones trobin fonts 
fiables i orientació confiable quan ho necessiten”. Per pal·liar-la, la UNESCO (2020, 
p. 2) afirma que, sense el periodisme “el contingut fals pot expandir-se d’una forma 
desenfrenada”.
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Aquesta crisi ha portat molts mitjans de comunicació a buscar com recuperar la 
confiança dels seus lectors i, com afirma la UNESCO (2020, p. 8) “han posat de 
manifest la importància dels mitjans i l’accés a informació verificada”. Com recull M. 
Medina (2021), amb la democratització de les xarxes socials i d’un ecosistema de la 
informació fracturat, els ciutadans troben cada vegada més difícil verificar la realitat 
que els envolta, però ja han aparegut fast-checkers com “Maldita.es” o “Newtral” 
amb l’únic objectiu de desmentir aquestes notícies falses. Els fast-checkers, com 
defineix Patrícia Bárcena (2019) treballen per verificar dades i detectar notícies 
falses que s’estan difonent, fomen part del periodisme d’investigació, és a dir, no és 
una tendència nova però sí que han vist un fort creixement els darrers anys 
adaptant-se als canals online, on les notícies falses s’escampen a gran velocitat. 


Els mitjans que havien començat aquesta transformació durant els darrers anys, es 
van poder posicionar millor per reforçar la seva reputació durant la pandèmia. Com 
explica N. Newman (2021), les primeres setmanes de la crisi del coronavirus, els 
mitjans van mostrar una potent innovació en formats digitals per tal d’explicar la 
ciència als seus públics.


Segons l’estudi de Reuters Periodisme, mitjans i tecnologia: tendències i 
prediccions pel 2021 (2021), una conseqüència insesperada de la pandèmia ha estat 
la renovada confiança dels periodistes vers el valor del seu producte. La confiança 
dels executius en les seves empreses és sorprenentment alta (73%) i la confiança 
en el periodisme ha augmentat d’un 46% a un 53%, demostrant el valor que el 
públic otorga a la informació de confiança.


El periodisme es va haver de renovar per estar al nivell de la situació i, els 
periodistes, han esdevingut de nou una font d’informació fiable, ja que sabien com 
interpretar correctament la informació i fer-ne la difusió corresponent. Per altra 
banda, també s’ha fet pedagogia a la població sobre el perill de la difusió de 
notícies falses i de la importància de revisar les fonts d’informació, sobretot durant 
l’estat d’alarma, on el nerviosisme i la inseguretat eren evidents. 


Durant els mesos de pandèmia, la UNESCO (2020) ha recollit que molts mitjans 
independents han vist un creixement important de tràfic web, com The Washington 
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Post, Financial Times o The Guardian. Tot i això, l’altra cara de la moneda mostra 
que els mitjans més petits, com els mitjans locals, estiguin en perill a causa de la 
falta d’ingressos provinents de la publicitat. Segons l’UNESCO (2020), aquesta falta 
d’ingressos per concepte de publicitat privada pot derivar que les organitzacions 
mediàtiques depenguin excessivament dels fons governamentals i que utilitzin les 
seves adquisicions per exercir influència política en la cobertura mediàtica al servei 
de l’interès públic.


En el cas de Catalunya, M. Solanes (2020) apuntava que els mitjans van detectar 
també un fort augment en el trànsit de les seves pàgines webs des del primer mes 
de la pandèmia. Segons les dades de l’Oficina de Justificació i Difusió (OJD), la 
setmana del 16 de març, es van registrar més de 8.140.000 usuaris únics als mitjans 
digitals, un augment de l’11,7% respecte la setmana anterior, quan encara no 
s’havia decretat l’estat d’alarma i el confinament. Tot i aquest augment, M. Solanes 
(2020) afirmava que la principal preocupació dels mitjans ha estat la forta devallada 
de la inversió publicitària, amb una caiguda del 80% al 100% que ha posat en perill 
la sostenibilitat de molts mitjans.


Per altra banda, l’informe de Reuters (2021) assenyala que una de les tendències 
clau des del 2020 ha estat l’avenç cap a les subscripcions digitals i altres models de 
pagament, que aquest darrer any han tingut un creixement del 110% degut al 
confinament per la pandèmia. Aquest sistema es complementa també amb la 
incorporació als models de comerç electrònic, oferint serveis, productes, afiliació o, 
fins i tot, esdeveniments virtuals. Reuters pronostica que els mitjans començaran a 
assemblar-se cada vegada més a les botigues minoristes. 


Cada cop són més els mitjans digitals que aposten per la subscripció digital com a 
mètode de finançament. De la mateixa forma que es paga per veure sèries a Netflix, 
o per llegir un eBook, els mitjans reivindiquen la necessitat de pagar per la 
informació que ofereixen i busquen alternatives per oferir informació de qualitat, tal 
com explica L. Andrés (2020). 


Segons E. Suárez (2020), les estadístiques mostren que un 17% de la població 
accedeix més d’un cop a informació al dia, però aproximadament un 50% només hi 
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accedeixen un cop al dia o menys. Per aquest motiu, valoren els productes 
específics o nous formats per accedir-hi. Per això és important establir relacions de 
fidelitat entre públic i productes informatiu, que garanteixin una llarga relació i que 
puguin accedir a subscripcions o continguts de pagament. 


Per aplicar aquest model de pagament, E. Suárez (2020) analitza que els elements 
claus perquè funcionin en els mitjans: integrar l’empresa entorn del projecte 
(col·laborant entre tots els departaments), aprendre a explicar la seva pròpia 
història, invertir tant com pugui en el seu producte digital i l’experiència d’usuari.


Ll. Cucarella (2021) proposa com a mesura per salvar els mitjans locals una 
transformació cap a models de mitjans sense ànim de lucre, propietat dels veïns, 
sense grans accionistes per tal d’optar a subvencions i donacions. Per altra banda, 
també proposa altres reptes pels mitjans de comunicació com posar el focus en la 
retenció de subscriptors, generar hàbits en els lectors, reduir el temps entre el 
disseny del producte i la sortida, redaccions que reflecteixin la diversitat social, 
atraure noves audiències…


J. Benítez (2021) planteja que tots aquests canvis poden significar una nova era de 
la comunicació a internet, amb més regulació, més límits a la llibertat d’expressió i 
més protecció als drets dels consumidors, fet que no coincidirà amb els interessos 
de tots els mitjans.


Aquesta és una era de transició i les polítiques governamentals també han d’estar al 
nivell del periodisme i dels canvis que han vingut i que vindran. Per ara, tal com 
afirma J. Benítez (2021), aquest any estarà marcat per l’experimentació entre 
creativitat i innovació, nous formats, conversió de redaccions, periodisme de dades i 
noves relacions amb les audiències. 
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3.2 ANÀLISI DEL PÚBLIC OBJECTIU 

El públic objectiu principal de La Ginesta són els joves catalans d’entre 18 i 30 anys, 
aproximadament. Aquests corresponen a la generació Y (o millennials) i la generació 
Z. Segons dades de l’Idescat (2020), aquesta franja d’edat representa més d’un 
10% del total de la població, amb un percentatge similar entre homes i dones. 


La Real Academia Espanyola (2014), defineix el concepte generació com “un 
conjunt de persones que, havent nascut en dates pròximes i rebuda educació i 
influències socials i culturals semblants, adopten una actitud en certa manera 
comuna en l’àmbit del pensament o de la creació”. La definició del terme, així com 
la seva classificació i franges d’edat no tenen un consens clar i varien segons els 
diferents autors. 


La Generació Y o Millennials, agafant com a rang proposat el de Zemke et al. (2013) 
són aquells nascuts entre el 1980 i el 2004. Aquesta generació, com recull C. Díaz, 
M. López i L. Roncallo (2017) tenen afinitat pel món digital, han crescut amb 
internet, smartphones, avenços tecnològics accelerats, xarxes socials i informació a 
l’instant. També han viscut esdeveniments mundials com l’atac del 11S, la guerra 
d’Irak i l’Afganistan, el tsunami d’Àsia, etc. Stein (2013) inclou que aquesta 
generació ha estat tan premiada durant el seu creixement, que molts pensen que 
han de ser promocionats als seus treballs cada dos anys i que, gràcies a la 
globalització, les seves característiques són més similars a les d’altres països que 
qualsevol altra generació i són oberts a la diversitat en tots els seus nivells. 


Podem destacar sobre els millennials que:


- Són impacients i innovadors, demanen un balanç entre treball i el seu interès, 
estan disposats a sacrificar beneficis financers a canvi de coses significatives 
(Seaton y Boyd, 2007).


- Es desenvolupen fàcilment en entorns creatius, els agrada viatjar i obrir-se en el 
seu entorn de treball (Chironos, 2009). 
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- Contemplen oficis i carreres professionals no tradicionals, amb sistemes com 
l’educació virtual (Ferreiro, 2006).


- Tenen una formació acadèmica excel·lent (Lasheras i Jiménez, 2012)


- Demanen canvis i qüestionen l’escola tradicional, a causa del canvi en el mercat 
laboral (Batalla, 2016).


- En el treball, busquen llibertat per prendre decisions, oportunitats d’aprenentatge i 
desenvolupament, comunicació oberta i respecte pel seu estil de vida (Lombardía, 
Stein i Pin, 2008). 


La Generació Z o Screenager (adolescents de la pantalla), segons Olivares i 
González (2016) són aquells nascuts des de mitjans dels 90 fins al 2009. Com 
destaca Fumero (2016), són la segona generació criada sota el desenvolupament 
d’internet, les xarxes, la web i les seves extensions mòbils i intel·ligents. En aquest 
cas, com recullen E. Álvarez, H. Heredia i M. Romero (2019), aquesta generació no 
concep la seva vida sense un smartphone i poden estar constantment connectats 
enviant i rebent informació, el procés de comunicació es torna més actiu, fins a 
convertir-se en el pilar principal de les seves vides i les seves relacions. A més, tal 
com afirma Inalde (2016), han viscut les conseqüències del terrorisme, la violència 
escolar, la incertesa econòmica i han sorgit característiques com l’ètica, l’apreciació 
per l’ordre i l’estructura. ATREVIA & Deusto Business School (2016) afegeix que han 
crescut en una societat molt activa i compromesa social i ambientalment, que fa 
que s’uneixin a iniciatives per trobar solucions als problemes del seu entorn i són 
més independents i autodidactes, ja que la crisi en la qual han crescut els ha obligat 
a treballar. 


Podem destacar sobre la generació Z les següents característiques (E. Álvarez, H. 
Heredia i M. Romero, 2019):


- Tenen una resposta ràpida i immediata i un desig d’estar en contínua interacció 
amb els altres


- Són conscients que són experts i competents en l’ús de les TIC, a les què han 
accedit de manera autodidacta. 
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- Mostren una clara preferència pel contingut visual i, per tant, tenen facilitat per 
obrir-se en entorns digitals. 


- Utilitzen de forma intensa les xarxes socials i comparteixen continguts sense 
límits entre públic i privat (Quintana, 2016).


- Tenen una clara preocupació sobre la imatge que transmeten (García-Ruiz, Tirado 
i Hernando, 2018).


- No només utilitzen el contingut d’internet, sinó que el creen i el controlen (Hardey, 
2011). 


- Són més autosuficients, autodidactes i estan molt preparats a causa de l’època 
d’inseguretat laboral, de crisi econòmica i extremada competència que han viscut 
(Sánchez Mateos, 2018).


Els joves contemporanis, que han passat milers d’hores utilitzant dispositius 
tecnològics de comunicació, entreteniment i processament de la informació, 
s’anomenen nadius digitals (Prensky, 2001). D’aquesta manera, la introducció de les 
TIC a la seva vida quotidiana comporta noves formes d’aprenentatge, socialització i 
representacions (Moya, 2007) que fan que comparteixin una sèrie de 
característiques generacionals. 


Segons Piscitelli (2009), algunes d’aquestes característiques són:


- Major sensibilitat per manipular dispositius tecno-comunicatius.


- Desenvolupament quotidià de tasques en simultaneïtat (multitasking).


- Capacitat de mantenir múltiples converses i activitats en entorns digitals.


- Són alhora productors i consumidors de continguts (prosumers).


Internet proporciona als joves, com afirma B. Yuste (2015) un escenari ple de 
possibilitats: es tracta d’un entorn interactiu que fomenta la participació i l’intercanvi 
trencant el model unidireccional, conté grans quantitats d’informació disponible des 
de qualsevol lloc i en qualsevol moment, ofereix múltiples serveis (mail, missatgeria 
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instantània, fòrums, blogs, wikis i xarxes socials) així com serveis per descarregar, 
compartir o gestionar música, fotografies, etc. 


Segons l’estudi Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual (2014) els joves 
asseguren sentir-se incomunicats quan no tenen accés a internet i a les xarxes 
socials i admeten que, tot i els riscs dels aspectes negatius que s’associen a 
aquest, no sabrien socialitzar i integrar-se si es veiessin privats de les noves 
tecnologies. 


L’informe de Criteo Comportamiento de los usuarios de apps en 2020: España 
(2021) afirma que a la Generació Z i els millennials els agrada utilitzar apps en la 
majoria de les categories dels productes, les més buscades són d’entreteniment en 
streaming i jocs. Pel que fa als usuaris de les apps, aquestes dues generacions 
ocupen el 57% d’usuaris de les xarxes socials i d’apps streaming. En canvi, pel que 
fa a les apps de notícies ocupen un 24% i, en les d’educació (per adults o per 
infants), un 22%. 


Un dels fenòmens més influents sobre aquestes generacions és l’abandonament de 
la lectura de premsa seriosa, com afirma Casero-Ripollès (2012). Tenint en compte 
també, com diu E. Bustamante (2002), que Espanya no s’ha caracteritzat mai per 
tenir un alt índex de lectors de premsa, ja que sempre s’ha situat per sota de la 
mitjana europea. 


C. Marín (2006) destaca que el periodisme digital ha tingut un major apropament del 
públic a la informació generalista, atrets per un suport que ofereix instantaneïtat, 
personalització, multimèdia i interactivitat. Mentre que, Casero (2012) explica que 
els joves estan interessats en les notícies pel seu valor cívic i, a més, consulten fonts 
molt diverses i de forma fragmentada, fent-ho compatible amb altres activitats 
digitals. 


R. Mancinas (2017) afirma que davant la falta de consum de periodisme de qualitat, 
els joves recorren al periodisme d’entreteniment, caracteritzat per parlar de temes 
banals de forma concisa i amena. A més, com destaca C. Marín (2006), el públic 
jove busca altres formes de consumir informació, regides per l’asincronia pròpia 
dels mitjans de comunicació creats per internet.
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B. Yuste (2015) recull que les principals raons que expliquen aquest abandonament 
són:


- La preferència per altres mitjans o suports: televisió, internet o xarxes socials per 
sobre de premsa escrita


- Falta d’interès pels continguts que ofereixen els mitjans: no són atractius, 
interessants o no connecten amb les seves necessitats


Per tal d’avaluar la veracitat, utilitat o confiança en la informació, segons Sánchez-
Navarro i Aranda (2011), els joves es basen en tres criteris: els seus coneixements 
previs, el prestigi de la font i la possibilitat d’accedir a la mateixa informació a través 
de diferents fonts.


B. Catalina-García, A. García i M. Montes (2015) recullen que, tot i que els mitjans 
digitals proporcionen més flexibilitat a l’hora de recopilar informació, els mitjans 
tradicionals ofereixen més credibilitat. En aquest cas, expliquen que acudirien als 
mitjans tradicionals per tasques de confirmació i verificació.


Per altra banda, cal destacar també que el públic jove ha estat un dels més afectats 
durant els mesos de pandèmia, sobretot en l’àmbit socioeconòmic i de salut mental. 
Segons l’informe de l’Observatori Català de la Joventut (OCJ) Condicions de vida, 
ocupació i desigualtats en salut de la població jove davant la Covid-19 (2021), un 
68% dels joves a Catalunya ja eren vulnerables per la seva situació socioeconòmica 
i, han patit una major afectació que ha eixamplat la distància amb la resta del jovent. 
Assenyalen que “la debilitat del sistema està abocant la població jove en una 
situació de vulnerabilitat, d’inseguretat davanat la contingència i de risc d’exclusió 
social”. A més, també afirmen que el col·lectiu jove és el que ha viscut el 
confinament amb més dificultats i el que es veie menys capaç d’afrontar-lo 
satisfactòriament, afectant clarament a la seva salut física i mental, sobretot per 
aquells que havien perdut la seva feina. 
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3.2.1 ESTUDI I RESULTATS 

Veient l’anàlisi del context actual, podem destacar que és un bon moment per 
experimentar amb nous productes i nous models que puguin atraure el públic, 
sobretot als joves. Per això, és important conèixer la seva opinió, els seus hàbits i 
preferències, per tal d’innovar sobre els models actuals. 


Per fer-ho, he realitzat una enquesta a una mostra representativa del públic al qual 
es dirigirà el producte. L’objectiu d’aquesta enquesta era veure si les dades 
obtingudes a l’anàlisi anterior es corresponien a la realitat dels joves de Catalunya i, 
sobretot, conèixer la seva opinió vers el possible producte que es crearà i, així, fer-lo 
“a mida” de les seves preferències. 


Aquesta mostra consta de 75 joves, nois i noies, de 18 a 30 anys, que viuen arreu 
del territori català, de nivell adquisitiu mitjà o mitjà-alt. Les variables que més 
interessaven per aquesta enquesta eren bàsicament que visquéssin a Catalunya i 
que tinguéssin l’edat del públic al qual es dirigeix la revista, que són les que 
coincideixen en totes les persones de la mostra. Pel que fa a les altres variables, els 
enquestats tenen estudis diferents (graus, cicles, formació professional…) i, en les 
franges d’edat més altes, ocupacions diferents (professors, administratius, sanitaris, 
enginyers, educadors socials…), alguns viuen amb la família, d’altres comparteixen 
pis i d’altres viuen sols, els seus interessos o aficions són diversos, així com estil de 
vida, etc. Les seves ideologies són variades, ja sigui polítiques, religioses, d’ideals… 
Igual que també són molt diferents entre ells els estils de vestir, de la música que 
escolten, els llibres que llegeixen, les seves activitats… Tot i que aquestes últimes 
variables són molt diferents entre els enquestats, donen una perspectiva més global 
i representativa del que seria la població total del públic seleccionat per la revista, ja 
que els lectors de la revista també seran persones molt diferents entre elles. 


Podríem dividir l’enquesta en dos grans blocs. En primer lloc, trobem les preguntes 
sobre hàbits de lectura i, en segon lloc, preguntes més específiques sobre 
preferències aplicables al mitjà que es vol crear. Vegeu en l’annex 1 la llista de 
preguntes realitzades a l’enquesta i els resultats complets. 
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El primer que observem en els resultats és que els hàbits de lectura de contingut 
informatiu coincideixen amb les estadístiques consultades. Un 48% de la mostra en 
consumeix diàriament, un 41,3% ho fa més d’una vegada a la setmana i un 10,7%, 
menys d’una vegada a la setmana. Això ens indica que els joves catalans mostren 
interès per mantenir-se informats sobre l’actualitat del moment i, la gran majoria, 
consumeixen contingut informatiu habitualment o cada dia. Els mitjans més utilitzats 
per fer-ho són les xarxes socials, sobretot Twitter o Instagram. Aquest fet ens 
mostra que estan interessats a obtenir informació al moment, de forma constant i 
que no requereixi molt de temps de lectura. També predominen el 3/24, diaris 
digitals en català i televisió. 


Pel que fa als continguts d’entreteniment, el seu consum disminueix notablement. 
Un 38,7% dels enquestats en consumeix cada dia, empatats amb els que en 
consumeixen més d’una vegada a la setmana. Un 18,7% en consumeix menys 
d’una vegada a la setmana i, un 4%, mai. Aquestes dades ens indiquen que els 
joves estan més interessats en els continguts informatius que en els 
d’entreteniment. Els canals o mitjans a través dels quals consumeixen aquests 
continguts coincideixen a grans trets amb els anteriors, destacant sobretot les 
xarxes socials (Instagram i Twitter) i els mitjans digitals. En aquest cas, també 
trobem alguns mitjans especialitzats, per exemple, en moda, música o cultura. 
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Figura 4. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)






L’última pregunta sobre hàbits de la lectura, fa referència al suport o dispositiu a 
través del qual accedeixen a aquests continguts. Un 100% dels enquestats va 
contestar a través d’un smartphone. El segon dispositiu més utilitzat, amb un 46,7% 
de respostes, és l’ordinador, seguit del paper amb un 18,7% de respostes i, per 
últim, les tauletes, amb un 14,7% de respostes. Observem que els smartphones són 
la clara preferència, amb una gran diferència amb les altres opcions. Els motius pels 
quals els enquestats escullen aquesta opció és, en gran mesura, per la comoditat, 
disponibilitat (és el que tenen sempre a mà) i facilitat d’accés. 
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Figura 5. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)

Figura 6. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)



Pel que fa al segon bloc de preguntes, la primera és sobre si, quan eren petits/es, 
consumien revistes infantils d’entreteniment. L’objectiu d’aquesta pregunta era 
detectar si es podria generar un sentiment de nostàlgia vers la lectura en paper i les 
revistes d’entreteniment, per tal de traslladar-lo a un interès per la nova revista 
d’infoentreteniment. El 91,8% dels enquestats va respondre que sí. 


Per altra banda, calia descartar si ho feien pel regal que donaven, pel contingut o 
per ambdues coses, per tal que aquest interès pel contingut de la revista fos real. 
Un 53,3% afirma que la consumia principalment pel contingut, un 38,7% pel 
contingut i el regal i, un 8%, ho feia només pel regal. Aquests resultats indiquen que 
l’interès que es pugui generar sí que serà realment pel contingut o, en alguns casos, 
se li sumarà l’al·licient del regal. 
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Figura 7. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)

Figura 8. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)



Passant a les preguntes sobre les necessitats actuals dels enquestats, un 48% 
afirma que troba a faltar un mitjà, sigui digital o en paper, amb contingut 
d’infoentreteniment per joves i en català. Un 40% afirma que li és indiferent i, un 
12%, no té aquesta necessitat. Els resultats són positius, ja que una gran part 
estaria interessada a llegir la revista o podria estar-ho. Un 41,3% afirma que sí que 
la llegiria, un 49,3% afirma que la llegiria a vegades i, un 9,3%, no ho faria. Les 
xifres donen bons resultats i es podria extrapolar a un públic potencial nombrós. 
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Figura 9. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)

Figura 10. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)



El contingut que hi voldrien trobar és molt ampli i divers. De més a menys demanat: 
actualitat, cultura, entrevistes, agenda, reportatges, societat, oci, continguts 
educatius, gastronomia, política, internacional, famosos i safareig, moda, 
passatemps, economia i altres (esports). En tots els casos, el percentatge 
d’enquestats que ha seleccionat cada una de les opcions és elevat, per tant podem 
extreure que el contingut hauria de ser molt variat i que inclogui tots els àmbits. 


Pel que fa al format que escollirien, un 85,9% accediria al mitjà en format digital, 
que seria gratuït, i un 46,5%, en format paper, que seria de pagament. Part de la 
mostra ho faria en els dos formats. L’objectiu d’aquesta pregunta era veure si, tenint 
l’opció digital gratuïta, part dels enquestats seguirien escollint l’opció en paper i de 
pagament. Els resultats són positius, ja que gairebé la meitat estaria interessat en el 
format en paper. 


Havent preguntat ja si estarien disposats a comprar el format en paper, he inclòs el 
factor de “l’obsequi” a la pregunta sobre si la comprarien. Un 45,3% han respost 
que potser la comprarien, un 28% ha respost que sí i, un 26,7%, que no. Aquests 
resultats indiquen que una part dels enquestats que anteriorment no havia 
seleccionat l’opció en paper, afegint l’obsequi un 26,8% més dels enquestats 
l’escollirien, és a dir que les possibilitats que la comprin augmenten 
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Figura 11. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)



considerablement. Aquesta dada es relaciona amb la pregunta següent, a la qual un 
55,6% afirma que la compraria pel contingut i pel regal, un 42,6% únicament pel 
contingut i, un 1,9% únicament pel regal. 


En el cas dels que han respost que no la comprarien en paper, el motiu principal és 
perquè no gastaria diners (un 66,7% de 21 que no la comprarien), els altres motius 
seleccionats són que no llegeixen en paper o que no els interessa (un 33,3% dels 21 
que no la comprarien en ambdós casos) i d’altres motius mencionats per 1 persona 
són l’impacte al medi ambient del paper o perquè ja ho tindria en format digital. 
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Figura 12. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)

Figura 13. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)






També s’ha preguntat per quin seria el preu que estarien disposats a pagar al total 
dels enquestats. En aquesta pregunta, havien de seleccionar de l’1 al 10 un import 
màxim. La mitjana que ha resultat de les respostes és 3,09€ però s’hauria de tenir 
en compte que un 33,3% ha escollit 2€ com a màxim i, un 30,7%, 3€. Per tant, s’ha 
de destacar que el 64% de les respostes es troba entre 2 i 3€. 


Per últim, es preguntava sobre la subscripció a la revista. En aquest cas, la 
subscripció es basaria en rebre la revista mensualment a casa amb obsequis 
exclusius. Un 46,7% s’hi subscriuria per la comoditat de rebre la revista a casa i, un 
4% ho faria per no perdre’s cap número. Això dóna com a resultat que un 50,7% 
pagaria la subscripció a la revista, una xifra que resulta molt positiva. Per altra 
banda, un 22,7% afirma que preferiria comprar cada número individualment i, un 
26,7%, simplement no ho faria. 
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Figura 14. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)

Figura 15. Gràfic de l’enquesta (Font: Google Forms)



Al final de l’enquesta, hi havia una última caixa de text on els enquestats podien 
afegir qualsevol comentari o aspecte que volguessin afegir. Un dels comentaris era 
que el fet d’afegir la descripció “revista per a joves” no li crearia un major interès per 
llegir la revista. El segon comentari a tenir en compte deia que “no era conscient 
que trobava a faltar aquest hàbit d’anar al quiosc a buscar la meva revista preferida 
cada 15 dies”, el que demostra que sí que podem generar aquest sentiment de 
nostàlgia per llegir en paper i, com diu el comentari, d’anar al quiosc a comprar la 
revista que volem, un hàbit que ha desaparegut en els joves però que sí teníem anys 
enrere. 


Els resultats de l’enquesta han estat molt satisfactoris, interessants i útils per aplicar 
a l’hora de crear la revista tenint en compte aquestes preferències.  


3.3 ANÀLISI DE MITJANS  

Per tal de fer una anàlisi sobre els mitjans de comunicació actuals d’interès pel 
projecte, hem seleccionat 10 mitjans i n’hem analitzat diferents aspectes sobre el 
format, continguts, estètica… Vegeu l’anàlisi complet a l’annex 2. Podem diferenciar 
entre mitjans en català i mitjans en castellà o internacionals. En tots els casos, els 
aspectes a tenir en compte han estat: tipologia del mitjà, any de creació, àmbit 
geogràfic, públic, suports/canals, xarxes socials, perfil dels professionals, 
periodicitat, seccions, to, disseny visual, colors, tret diferencial i finançament.


Hem volgut destacar l’anàlisi dels mitjans en català, ja que és un dels trets 
diferencials del mitjà que es vol crear amb aquest projecte, així que era important 
saber sobretot quina és la situació actual en els mitjans de comunicació del territori 
català. Aquests mitjans són: InfoK, Adolescents.cat, MoodZ i Canal Malaia. 


En els tres primers casos, és evident la importància del contingut informatiu 
complementat amb els continguts d’entreteniment. En tots els casos, es presenten 
en formats diferents segons cada mitjà i adaptat al públic específic al qual es 
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dirigeix. En el cas de Canal Malaia, preval l’entreteniment i el contingut informatiu és 
d’actualitat i d’interès pel públic o per l’emissor dels continguts. Cal destacar que 
Canal Malaia busca promoure la creació de contingut en català i únicament és una 
plataforma de difusió, no de creació. Podem trobar una correlació entre el públic 
dels 4 mitjans: InfoK pels més petits i preadolescents, Adolescents.cat per 
preadolescents i adolescents, MoodZ per joves de la generació Z i Canal Malaia per 
joves de la generació Z i part dels millennials. Tots ells incorporen col·laboradors de 
l’edat al qual es dirigeixen, per tal d’esdevenir referents i fer-lo més proper i 
interessant. Les seccions varien segons les característiques de cada un dels 
mitjans, així com el to i la imatge visual. El tret diferencial en comú és l’èxit que 
tenen tots ells en el seu àmbit, que generen contingut únicament en català i que 
incorporen formats atractius i innovadors. El finançament varia en cadascun d’ells, 
des de la CCMA (InfoK o MoodZ) o els beneficis que generen a través de la 
publicitat i les visualitzacions. 


Segons el diari Ara (2020), abans del confinament, l’infoK registrava una audiència 
diària de 10.000 espectadors aproximadament i, ja durant el primer mes de 
confinament, aquesta xifra va pujar als 44.000 espectadors. Aquest creixement 
també s’ha reproduït en el consum digital que, abans de la pandèmia, registrava 
xifres de 58.865 usuaris únics i 135.047 reproduccions i, els mesos després, 
arribaven al màxim històric de 173.620 usuaris únics i 434.208 reproduccions. En el 
cas d’Adolescents.cat, segons les dades de l’Oficina de Justificació i Difusió (OJD), 
els usuaris únics del 2020 i 2021 es situen entre els 300.000 i els 400.000, amb una 
tendència a disminuïr des de l’any 2019 i que no s’ha vist afectada o agreujada 
durant el confinament. El canal Malaia té, el mes de maig del 2021, 6560 suscriptors 
al seu canal de youtube i, sobre l’audiència del programa MoodZ no en tenim 
dades. 


Els formats que incorporen són diferents en cada cas. A InfoK a més del programa 
emès, els vídeos també queden recollits al seu portal web, per aquells que 
prefereixen veure el contingut a la carta o a través de diferents dispositius. MoodZ 
utilitza una narrativa cross-media i publica continguts diferents a tv i a les seves 
plataformes digitals, per tal de fer arribar al seu públic el contingut més adequat 
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segons les seves preferències de consum de continguts. Adolescents.cat va 
traslladar part dels seus continguts a la ràdio, incentivant el consum de ràdio entre 
els joves, a partir dels seus col·laboradors principals els influencers Joan Grivé i 
Juliana Canet i, posteriorment, Long Li Xue i Abraham Orriols. I, per últim, Canal 
Malaia va néixer com una plataforma diferent i innovadora i, els seus continguts, van 
variant gràcies a la participació dels diferents creadors de contingut, tots ells joves i 
de parla catalana. 


El segon bloc de mitjans analitzats són els mitjans escrits en castellà o 
internacionals següents: Código Nuevo, Cultura Inquieta, Playground, Vice, Vis a Vis 
i Buzzfeed. En aquest cas, tots ells van dirigits al públic juvenil i són mitjans 
d’infoentreteniment. És important conèixer aquests mitjans i les seves 
característiques, ja que serien els més similars a la revista d’aquest projecte, amb la 
diferència de l’idioma i, per tant, també l’àmbit geogràfic. També es podrien 
considerar la principal competència, ja que el públic objectiu d’aquest, actualment, 
podria estar consumint ja aquests mitjans.


Tots ells es diferencien per tractar temes d’actualitat, interès i entreteniment amb 
una visió o temàtica diferent, que fan que cada mitjà sigui únic. Tots ells centren la 
seva activitat al portal web, on publiquen continguts regularment. La revista Vis a Vis 
és l’única que conserva el seu format en paper i Buzzfeed es distribueix a través de 
cross-media, amb diferents missatges en diferents plataformes.


En la majoria de casos, aquests mitjans han estat impulsats per professionals joves, 
tot i que actualment l’equip és més complet i variat. Les seccions són diferents 
segons l’especialitat de cada mitjà, però coincideixen en tractar temàtiques actuals i 
d’interès pels joves que no es tracten a altres mitjans com el sexe, les relacions, 
LGBTQ, drogues, etc. El to, a grans trets, coincideix en tots ells, així com els colors i 
l’estètica visual, on predominen els colors blanc i negre i composicions molt visuals i 
atractives. Els trets diferencials, a més de la seva especialització o temàtiques, són 
en els formats i activitats lligades al mitjà (formació, organització de festivals, 
botiga…) per tal de donar visibilitat i esdevenir, també, una forma més de 
finançament que complementa la publicitat o els possibles beneficis. 
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Tant en el primer bloc com en el segon, la seva presència a les xarxes socials és 
molt important. S’utilitza per difondre i promocionar els continguts del portal, per 
connectar amb l’audiència i per oferir continguts exclusius adaptats a cada 
plataforma. També comparteixen l’experimentació amb nous formats i narratives per 
tal de mantenir l’interès del públic i, sobretot, la interacció. Pel que fa a l’estètica 
visual, tot i mantenir la identitat pròpia de cada mitjà, procuren estar al dia de les 
tendències i les adapten als seus continguts o suports. 


Per últim, també podem observar que alguns dels mitjans ja estan incorporant 
noves formes de finançament com són les botigues o activitats complementàries, 
per tal de fer la transició cap a nous models de comunicació cada vegada més 
independents i més similars a una marca. Les botigues online, que cada vegada 
estan creant més mitjans, poden oferir tan productes de marxandatge del mitjà 
(samarretes, dessuadores, tasses…), com productes d’entreteniment (llibres, jocs, 
articles de broma…) o productes que poden ser d’interès pel públic al qual es 
dirigeixen (papereria, accessoris per smartphones, ordinadors o tabletes, 
decoració…). Altres activitats complementàries que també estan esdevenint una 
forma de finançament habitual per molts mitjans són l’organització de cursos, 
formacions, webinars o fins i tot màsters de temàtiques diverses, l’organització de 
festivals de música o concerts, i també, la creació d’agències de comunicació que 
treballen gestionant continguts per altres clients. Totes aquestes activitats es 
deslliguen de l’activitat tradicional dels mitjans de comunicació i s’estenen cap a 
altres sectors, tot i això, no es deslliguen del propi mitjà ja que sovint utilitzen el seu 
nom o la seva marca per aconseguir incrementar-ne el prestigi o la notorietat. 


3.3.1 MAPA DE POSICIONAMENT 

Per tal de representar visualment l’actualitat del sector, el mapa de posicionament 
següent mostra els mitjans analitzats posicionats segons els seus continguts (de 
més informatiu a més d’entreteniment) i segons la seva capacitat d’innovació (de 
més tradicional a més innovador) ja sigui pels seus formats, activitats o estètica 
visual. En aquest aspecte, s’ha tingut en compte el context digital actual i no s’ha 
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tingut present la innovació que va suposar en el moment del seu llançament o al 
llarg de la seva trajectòria.


S’han seleccionat aquests dos criteris ja que són els que més tenen en comú tant el 
mitjans analitzats com d’altres del sector i, a més, també seran dos eixos 
estratègics en la planificació de la revista d’aquest projecte. 


Amb aquests, es pot visualitzar també si el posicionament dels mitjans analitzats és 
similar o si algún destaca i s’hi ha aspectes que queden menys cobert pels mitjans 
en qüestió. 
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Figura 16. Mapa de posicionament dels mitjans (Font: elaboració pròpia)



Com es pot observar, hi ha una concentració important al centre dels dos eixos i els 
mitjans que s’allunyen del centre no ho fan de forma molt significativa cap a cap 
dels extrems. 


 


3.4 ANÀLISI INTERN 

Un cop analitzat el mercat actual, és important analitzar també les condicions 
internes del mitjà per tal de conèixer el punt de partida. 


En primer lloc, cal destacar que l’entorn és òptim per portar a terme el projecte de 
La Ginesta. Ja que no existeix cap mitjà similar escrit en català i, els mitjans similars 
que s’han creat en altres països i en altres idiomes han tingut un èxit destacable. A 
més, tradicionalment, els mitjans creats en català han tingut una introducció 
satisfactòria al mercat i una quota d’audiència important. Per aquests motius, La 
Ginesta pot tenir una molt bona acollida des del moment del seu llançament. 


Pel que fa al format de la revista, s’adapta a les tendències actuals vers els nous 
models de finançament, ja que ens basaríem principalment en les subscripcions i 
els patrocinis de les empreses que vulguin col·laborar en el projecte. Per altra 
banda, el format híbrid digital i en paper, d’una banda assegura cobrir una part de 
l’audiència que consumeix contingut de forma gratuïta i a través de suports digitals 
i, per altra, recuperem l’interès pels formats en paper a partir d’oferir obsequis, 
continguts exclusius i, sobretot, comoditat amb el format de subscripció mensual 
per tal d’incentivar la venda en paper. 


Respecte als continguts, podem afirmar que seran d’interès i, sobretot, amb un 
compromís social real pel que fa a la difusió de continguts de qualitat i de valor. A 
més, es recolzaran a través de la difusió cross-media en els diferents canals del 
mitjà, per tal d’arribar a l’audiència des de plataformes i formats diferents. La 
presència i interacció a les xarxes socials serà clau per difondre els continguts i fer 
créixer la revista arribant a un major nombre de públic potencial. 
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L’equip que formaria part del projecte, tot i ser jove i amb poca experiència, sí que 
està preparat per afrontar el repte i, sobretot, molt motivat per fer-ho. Els recursos i 
la baixa inversió inicial, es compensarien amb l’esforç de l’equip per tal de portar-lo 
a terme. Posteriorment, si el projecte té l’èxit esperat, es podrà ampliar l’equip i 
comptar amb majors recursos per facilitar la feina i millorar el resultat final. És 
important però, per tal de suplir aquesta falta, que l’equip sigui multidisciplinari i 
capacitat per portar a terme diferents tasques més enllà de la creació de contingut: 
disseny, audiovisuals, xarxes socials, etc


3.4.1 DAFO 

DEBILITATS AMENACES

Som un mitjà nou 

Inversió inicial baixa

Incertesa en la rebuda

Coneixença insuficient per pagar pel 
contingut

Equip petit i amb poca experiència

No aconseguir incentivar la venda en 
paper o les subscripcions per tal de 
generar beneficis per la seva continuïtat


La quota de mercat és baixa

La competència és nombrosa i exitosa

Públic amb poca predisposició a llegir 
mitjans en paper i de pagament

Hàbits de consum majoritàriament 
digitals i gratuïts

Percentatge de públic que no està 
disposat a pagar per aquests continguts

No trobar patrocinadors suficients per 
incentivar les subscripcions 


DEBILITATS
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3.5 POSICIONAMENT DESITJAT 

La Ginesta es vol posicionar com un mitjà de referència pel públic jove que 
esdevingui un punt mig entre els continguts d’entreteniment i els informatius 
tradicionals. Entre els mitjans o canals en català, que es tingui en compte com una 
font d’informació de qualitat, amb valor social i on poder trobar també contingut 
d’interès i educatiu pel públic al qual ens dirigim. 


L’opció digital gratuïta es podria considerar una plataforma per tal d’accedir als 
continguts de forma immediata, còmode i ràpida, per tal de mantenir-se informats 
diàriament sobre les temàtiques que es tracten. A més, les xarxes socials també en 
faran la difusió corresponent per tal de generar tràfic constant cap a la plataforma. 


El format en paper i de subscripció, sent de periodicitat mensual, no serà una font 
de consulta habitual i immediata, sinó que volem que esdevingui una font per 
ampliar coneixements, descobrir temàtiques o informació diferent i ser llegida en un 

Som l’únic mitjà d’aquestes 
característiques en llengua catalana

Presència digital i en paper

Temes d’actualitat i d’interès en 
diversos formats

Contingut de qualitat, amb valor social i 
educatiu

El públic al qual ens dirigim consumeix 
continguts d’infoentreteniment

Nou format de finançament: subscripció 
i patrocinis

Les subscripcions asseguren la venda 
d’un percentatge de la producció en 
paper

Presència a les xarxes socials 

La quota de mercat a la qual ens dirigim 
no està coberta

No hi ha competència en català

Augment de la valoració al periodisme 
jove

Disposició de les empreses a col·laborar 
i patrocinar el mitjà

Èxit dels mitjans similars en altres 
idiomes

Èxit dels mitjans en català dirigits a 
públics diferent 

AMENACESDEBILITATS
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altre tipus de context i al qual dedicar-hi més temps. La subscripció, els obsequis o 
el contingut exclusiu seran el reclam d’aquest format, però també li donaran un 
valor afegit i una percepció de major qualitat.


Per últim, la revista pretén recuperar l’hàbit de lectura en català i de revistes per 
aquest sector de la població, que no ha quedat cobert durant la franja d’edat de 18 
a 30 anys, però si que ho ha estat anteriorment. 


4. Pla de producció 

4.1 ORGANIGRAMA I RELACIONS 
L’organigrama de l’empresa es basarà en un sistema el màxim horitzontal i 
assembleari possible, per tal de treballar com un equip en igualtat de condicions i 
on tothom sigui escoltat i tingut en compte a l’hora de prendre decisions. En total, 
l’equip inicial estarà format per 7 professionals contractats amb el suport de 
col·laboradors a convenir i estudiants de pràctiques. 





43Figura 17. Organigrama de La Ginesta (Font: elaboració pròpia)



En primer lloc, trobem els encarregats de cada departament, que en aquest cas són 
els següents:


- Redacció: aquest departament s’encarrega de planificar, organitzar i realitzar els 
continguts de la revista, tan online com offline. La funció del cap és revisar que 
tots els àmbits del procés de creació de continguts queden coberts i repartits 
entre els redactors de la forma més adequada. Per altra banda, s’encarregarà de 
realitzar els continguts exclusius de la revista en paper (agenda, entrevistes 
exclusives, reportatges, fotografies…) així com de reunir aquelles peces del 
suport online que també es publicaran en el format en paper (amb les 
modificacions o adaptacions necessàries). També s’encarregarà de donar suport 
a l’equip i d’ensenyar, tutoritzar i delegar tasques a l’estudiant en pràctiques del 
seu departament. Per tant, ha de tenir habilitats organitzatives i de lideratge, així 
com habilitats de periodístiques i comunicadores escrites i audiovisuals. 


- Comunicació: s’encarrega de gestionar les xarxes socials, el disseny de la revista 
i de la web, donar a conèixer el mitjà, organitzar esdeveniments… Per tal de 
facilitar la feina de comunicació, es crearan unes plantilles perquè els redactors 
puguin crear el contingut per les xarxes socials de cada una de les seves peces i, 
en el cas del portal web, també quedarà configurada una plantilla per tal que 
cada redactor pugui penjar el seu contingut sense dificultats. També 
s’encarreguen de la comunicació interna i de vetllar pel benestar de l’equip 
organitzant jornades de teamworking, formacions, celebracions, etc. Per últim, 
s’encarregarà de la maquetació de la revista en paper, a partir d’una plantilla, una 
vegada hagi rebut tot el material necessari. Per tant, el cap d’aquest departament 
ha de tenir habilitats de comunicació i disseny audiovisual, així com capacitat 
d’elaborar estratègies comunicatives i de gestió de les diferents plataformes. 


- Administració i finances: porten la gestió administrativa de l’empresa, realitzen i 
revisen els pressupostos, controlen els beneficis i les despeses, la facturació, etc. 
També s’encarreguen de buscar fonts de finançament i gestionar la relació amb 
els patrocinadors i anunciants. Per últim, també s’encarregarà de gestionar les 
subscripcions i de la gestió d’impressió i difusió de les revistes en paper. El cap 
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d’aquest departament ha de tenir habilitats de gestió empresarial, econòmica i de 
recursos humans, així com de comunicació i persuasió per tal de captar i 
gestionar patrocinadors i anunciants. 


Els caps de cada departament es reuniran la primera setmana de cada mes per tal 
d’organitzar la feina d’aquell mes i parlar de les necessitats del número que 
correspongui realitzar. També es reuniran l’última setmana del mes per fer el 
tancament del número i avaluar la feina realitzada i els resultats. Per últim, es faran 
reunions trimestrals per fer un seguiment de l’evolució del mitjà a nivell econòmic i 
de notorietat, per tal de detectar possibles errors i encerts i actuar en conseqüència, 
a més d’una reunió a final d’any per fer el tancament anual de comptes i valorar 
l’activitat duta a terme. També es reuniran sempre que hi hagi alguna situació no 
prevista o que les necessitats del moment ho requereixin. 


En un inici, el departament de comunicació i el d’administració i finances estaran 
formats únicament per una persona, que actuarà com a cap de departament. 
Comptaran amb el suport, sempre que es pugui, d’un estudiant de pràctiques, a qui 
hauran d’ensenyar i tutoritzar al llarg de l’estada, però també podran delegar 
tasques que hauran de revisar. A llarg termini, aquests departaments es podran 
ampliar per tal d’alliberar feina als caps de cada un dels departaments en funció del 
creixement del mitjà i els recursos que hagi anat obtenint. 


El departament de redacció sí que tindrà un equip, format per caps de seccions i 
col·laboradors esporàdics. Els caps de secció s’encarregaran de cobrir els diversos 
continguts de les seves seccions, tant en format online com per la revista en paper. 
Les seccions són:


- Cultura i oci: s’inclouen notícies, reportatges, entrevistes, cròniques i agenda.


- Actualitat i societat: s’inclouen notícies, reportatges, articles d’opinió i 
entrevistes de temes autonòmics, nacionals i internacionals.


- Política i economia: s’inclouen notícies, reportatges i anàlisis de dades de temes 
autonòmics, nacionals i internacionals.
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- Extres: s’inclouen continguts sobre moda, gastronomia i educomunicació, 
agrupant les seccions amb menys gruix de contingut mensual.


El cap de departament i els caps de cada secció es reuniran cada dilluns per 
organitzar els continguts de la setmana i repartir tasques. En aquesta reunió 
setmanal també es pactaran els passatemps que s’hauran d’anar realitzant durant la 
setmana i qui els realitzarà, aquesta tasca ha de ser compartida entre tots els 
membres del departament. El cap de departament s’encarregarà de revisar la 
coherència de tots els continguts realitzats i donar suport en les tasques que ho 
requereixi, també serà l’enllaç amb els altres departaments en cas que sigui 
necessari. Els caps de secció seran els encarregats de portar les propostes dels 
temes a tractar cada setmana per tal de valorar entre tot l’equip la seva realització. 
A més, tindran el suport de col·laboradors a través d’un sistema d’apadrinament i 
tutorització que s’explica més endavant i també d’un estudiant en pràctiques, a qui 
podran delegar certes tasques. 


Cada cap de secció s’ha d’encarregar també de publicar els continguts online al 
portal digital de la revista i crear el post amb el copy corresponent per les xarxes 
socials, que serà enviat al departament de comunicació per ser publicat. També ho 
hauran de fer amb aquells continguts creats i acceptats dels col·laboradors. 


4.1.1 SISTEMA DE COL·LABORADORS  

El sistema de col·laboradors que volem incorporar en aquest mitjà té l’objectiu de 
donar veu i oportunitats laborals a estudiants de periodisme o joves graduats 
recentment. Tenint en compte que és un mitjà que pretén arribar als joves, és 
important fer-los partícips en tot moment i poder donar experiències professionals 
als futurs/es periodistes catalans. 


Aquesta col·laboració serà flexible i adaptada a les necessitats tant del mitjà com 
del col·laborador. Es donarà l’oportunitat a tothom i en qualsevol moment però 
seguint un sistema beneficiós per ambdós costats. 
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Primer de tot, aquells estudiants que vulguin col·laborar s’hauran de registrar a un 
portal que hi haurà dins del portal web de la revista. Per tal de registrar-s’hi, s’haurà 
d’aportar la matrícula a qualsevol grau o cicle formatiu de l’àmbit de la comunicació 
o, en el cas d’haver finalitzat els estudis, una titulació o certificat que ho acrediti. 


Un cop registrats en aquest portal ja podran començar a crear continguts. Hi ha 
dues maneres d’escollir la temàtica del contingut per tal que aquest sigui aprovat: 
es publicaran “Peticions” de contingut, amb una breu descripció realitzada pel cap 
de secció corresponent a les quals es podrà aplicar o, per altra banda, es podrà 
“Crear un tema” sol·licitant la petició d’aquest amb una breu descripció al cap de 
secció adequat. 


Una vegada assignat el tema, el col·laborador ja podrà començar a crear aquest 
contingut amb el termini assignat per cada cas. Haurà d’incloure obligatòriament 
material audiovisual i fonts d’informació per tal de verificar la qualitat i veracitat del 
contingut creat. Aquest material s’enviarà al cap de secció corresponent, que serà el 
seu “tutor” i s’encarregarà de revisar el material i decidir si aquest material és 
publicat o no. En cas de ser publicat, el col·laborador rebrà una compensació 
econòmica o material (es podrà escollir en cada cas) i podrà veure el seu contingut 
publicat amb la seva autoria a la revista en format online o offline, segons cada 
tema. En cas de no ser publicat, tot el material serà retornat juntament amb un 
comentari que expliqui els motius pels quals no s’ha acceptat: no estava ben 
plantejat, faltaven fonts, hi havia errors, etc. Tot i això, es donarà la opció de corregir 
els errors esmentats i que es pugui publicar correctament.


4.2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS 
És important que, tant al portal web com a les xarxes socials, s’hi publiqui contingut 
de forma regular i amb la major quantitat possible, tenint en compte les 
característiques i tendències de cada plataforma. En el format físic, tractant-se 
d’una revista mensual, el contingut d’aquesta es nodrirà en gran part pel contingut 
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del portal web i, en el cas de les peces exclusives, hi haurà un temps major per la 
seva realització. 


També cal tenir en compte el nombre de persones que formen l’equip i la quantitat 
de feina que ha d’assumir cadascuna d’elles per tal de portar endavant la revista. 
Per això s’ha d’ajustar la planificació de continguts a la realitat de la revista i les 
seves possibilitats.


Per aquest motiu diferenciarem la planificació de continguts segons els diferents 
suports de la revista.


PORTAL WEB  

Al portal web és important tenir en compte que el contingut s’ha d’actualitzar 
constantment i de forma regular, tot i que amb menys quantitat de contingut que a 
les xarxes. 


Cada cap de secció s’ha d’encarregar de publicar a la revista digital un mínim d’una 
peça per cadascun dels àmbits de la seva secció (que seran 2 en tots els casos, ja 
que educomunicació funcionarà diferent). Això suposa 8 peces setmanals, com a 
mínim, en total. Les peces que puguin generar els col·laboradors seran 
complementàries a aquest nombre mínim, en cap cas substituiran les peces 
mínimes de cada secció. 


El cap del departament de redacció haurà de planificar setmanalment l’ordre de 
publicació de cada peça segons les seves característiques, temàtica i data de 
realització o entrega.


També es publicarà un passatemps a la setmana, que s’haurà realitzat entre tots els 
membres de l’equip. 


Pel que fa a l’àmbit d’educomunicació, en ser una secció amb un menor gruix de 
temes a tractar i que necessiten un major tractament de la informació, se’n 
publicarà un al mes al llarg de la darrera setmana de cada mes.
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Exemple de notícia fictícia:


LAURA ESCANES LLANÇA LA SEVA MARCA DE ROBA SOSTENIBLE 
To Roma, la nova marca de roba de Laura Escanes, sortirà a la venda el dia 3 d’octubre 

La influencer de moda Laura Escanes ha anunciat que llançarà la seva pròpia marca de roba, 

totalment sostenible, anomenada To Roma en honor a la seva filla. Sortirà a la venda el dia 3 

d’octubre del 2021, coincidint amb el segon aniversari de Roma, la seva filla. Estarà 

disponible exclusivament a través del portal web de la marca. 


Laura Escanes ha explicat a través de les seves xarxes socials que el principal objectiu de 

crear aquesta marca és conscienciar a la societat de l’impacte que generen les indústries 

tèxtils i, sobretot, que cal promoure la roba de qualitat i atemporal, per tal d’utilitzar-la el 

màxim de temps possible i, així reduir l’impacte mediambiental que suposa. Per fer-ho, per 

fabricar els productes de To Roma, s’utilitzarà únicament primeres matèries de màxima 

qualitat i teixits resistents, així com dissenys atractius que escollirà Laura ella personalment. 


El nom escollit per la marca és “To Roma”, en honor de la seva filla Roma. Amb aquest nom 

vol deixar constància de l’impacte positiu que vol deixar a la societat, perquè la seva filla 

creixi en el millor ambient possible i tingui un bon futur. És el regal que ella mateixa li fa, però 

que també poden fer altres mares i pares pels seus fills i filles, que es preocupen pel medi 

ambient i per resoldre la crisi de sostenibilitat actual, comprant la roba de la seva marca.


Altres aspectes que Laura Escanes vol treballar a partir d’aquesta marca és la importància de 

mostrar persones reals, per aquest motiu, tots els i les models seran d’aspecte i personalitat 

divers, amb talles, cossos, colors de pell i estils diferents. Amb aquesta visió pretén trencar 

amb els models estereotipats que utilitzen moltes marques de roba i que idealitzen la visió 

dels cossos. Per altra banda, també es crearan línies de gènere neutre perquè tothom pugui 

escollir entre el tipus de roba que prefereixi.


La marca sortirà a la venda el dia 3 d’octubre, coincidint amb el segon aniversari de Roma. 

Tot i això, la campanya de promoció començarà abans i els productes de la marca es podran 

veure des del dia 16 de setembre. Es podrà comprar a través de la pàgina web de la marca 

www.toroma.es amb enviament internacional.
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REVISTA EN PAPER 

Per la revista en paper, se seleccionaran i adaptaran totes aquelles peces 
periodístiques que després seran publicades al llarg del mes al portal web. Per tal 
d’adaptar-los, es reduiran aquells que puguin tenir menys interès i es 
complementaran els de més interès amb material ja realitzat però sense publicar o 
amb alguna actualització. També inclou els passatemps i la peça sobre 
educomunicació. Aquesta selecció i adaptació la farà el cap del departament de 
redacció amb el suport de l’autor de cada peça i/o de comunicació en cas que sigui 
necessari. 


A més, es realitzaran 4 peces (1 per setmana) totalment exclusives, ja sigui en 
format entrevista, crònica, reportatge, notícia… Aquestes peces aniran a càrrec del 
cap del departament de redacció. 


Pel contingut de la portada, es seleccionaran les peces, tant exclusives com 
publicades online, que puguin resultar més interessants i que cridin l’atenció del 
públic per tal d’incloure als títols destacats i generar la imatge principal en una 
sessió de fotos (a càrrec dels caps de cada departament). 


El percentatge de la revista dedicat als anunciants i patrocinadors el decidirà el 
departament d’administració i finances i en farà les corresponents demandes 
necessàries en cas d’haver de crear-hi contingut. L’obsequi de cada revista també 
anirà a càrrec seu. 


XARXES SOCIALS 

A les xarxes socials el contingut ha de ser més nombrós i amb rigorosa periodicitat. 
Tot i això, el contingut de les xarxes dependrà en gran mesura del contingut del 
portal digital i de les necessitats de cada una de les plataformes, per això 
distingirem entre:


- Twitter: text curt amb links i imatges


- 1 promoció per cadascuna de les peces del portal web


50



- 2 frases amb to humorístic al dia


- RT d’informació que pugui ser d’interès, sempre amb comentari


- 1 tweet setmanal relacionat amb algun dels patrocinadors


- 1 tweet setmanal promocionant la revista en paper i/o la subscripció


- Exemple:


- TikTok: vídeos curts


- 1 promoció per cada una de les peces del portal web


- Vídeos amb les tendències virals del moment amb l’equip de la revista (a 
convenir)


- 1 vídeo setmanal relacionat amb algun dels patrocinadors


- 1 vídeo mensual amb la revista en paper


- Exemple:
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- Instagram: fotos i vídeos


- 1 post promocionant cada una de les peces del portal web


- 1 story recordatori promocionant cada una de les peces del portal web


- Storys participatius amb el passatemps de la setmana (1 dia)


- 1 post mensual promocionant la revista en paper i/o la subscripció


- 1 story mensual promocionant la revista en paper i/o la subscripció


- 1 directe amb la revista en paper + publicació a IGTV


- Reels: publicació del contingut de TikTok


- IGTV: amb contingut extra a convenir 


- Exemple:





- Youtube: vídeos llargs


- Contingut extra a convenir


- Exemple:
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- Twitch: vídeos en directe


- Contingut extra a convenir


- Exemple: 


La creació de continguts es realitzarà entre els caps de seccions (encarregats de 
crear els continguts a partir de plantilles) i la seva publicació i difusió es farà a través 
de la cap de comunicació, que també s’encarregarà de gestionar-los de la forma 
més adequada. 


En cas de realitzar alguna acció extra, esdeveniments o qualsevol cosa que 
necessiti difusió a les xarxes socials es combinarà amb el contingut marcat de 
forma complementària, mai substituint-lo. 


Les peces que es publiquin aniran sempre enfocades a la difusió i promoció del 
contingut de la revista, ja sigui en paper o digital. També es crearà contingut 
complementari a aquestes peces, que alhora també les promocionin, però afegint-hi 
informació, material complementari o altres formats. D’aquesta manera, incorporem 
la narrativa cross-media al mitjà i fem arribar el contingut més adequat a cada 
plataforma i més adaptat a les preferències del públic en cada suport. Per últim, 
l’objectiu de les xarxes socials també és entretenir al públic, així doncs, totes les 
peces es realitzaran amb un to natural i divertit, sempre que el contingut ho permeti.


Per altra banda, amb aquests continguts es buscarà també la participació del públic 
i la interacció, per tal de tenir feedback i generar engagement a les xarxes socials. 
D’aquesta manera, volem crear un vincle emocional i un sentiment de comunitat 
entre el públic i la revista i, així, fidelitzar-los i que esdevinguin prescriptors de la 
revista i dels seus continguts. 
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Aquestes xarxes socials han estat escollides com a plataforma de difusió ja que, 
actualment, són les més utilitzades pels joves als quals es dirgeix la Ginesta i, per 
tant, és convenient tenir presència en totes aquelles plataformes on es troba el 
nostre públic. A més, les característiques de cadascuna d’elles ofereixen 
oportunitats diferents per incloure nous formats i narratives diferents al missatge de 
cada peça. Per altra banda, cal destacar també que el públic que es troba a cada 
una d’aquestes xarxes socials té un perfil i unes preferències diferents i, en molts 
casos, esperen veure un tipus de contingut diferent a cada una d’aquestes 
plataformes. Per tant, la presència en totes elles obra la possibilitat d’arribar a 
públics diferents, als quals s’impactarà amb aquell contingut que esperen veure 
segons la xarxa social on es troben. 


4.3 POLÍTICA LABORAL I SALARIAL 
Els caps de departament i els caps de secció seran treballadors assalariats. En un 
inici, els caps de departament cobraran 32.000 euros anuals bruts i, els caps de 
secció, 28.000€. L’horari serà de 8h diàries, amb hores d’entrada i sortida flexibles 
segons les necessitats de cada treballador/a o de la feina assignada. Sempre es 
pagaran les hores extres al preu de 5€ l’hora, ja sigui diürna o nocturna.


Si el mitjà compleix els objectius previstos de creixement, així com de beneficis 
anuals, el salari de l’equip augmentarà en relació amb els resultats obtinguts. També 
es valorarà incrementar l’equip, prioritàriament del departament de comunicació i 
d’administració i finances, per tal de donar suport a les tasques.


En el cas dels col·laboradors, per cada peça podran escollir cobrar mitjançant una 
factura pel valor de 30€ o escollir l’opció d’obtenir recompenses: entrades per 
espectacles, vals per botigues, etc. En els dos casos, s’obtindrà la compensació a 
final de mes i agrupant totes les peces realitzades, és a dir, si en un mes es 
publiquen 3 peces haurà de realitzar una factura de 90€ o bescanviar-ho per una 
recompensa d’aquest valor.  Aquesta remuneració està basada en el preu mitjà que 
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cobren els redactors freelance a Espanya, per peces de més de 1.000 paraules, 
segons el portal Redactor Freelance (2021). 


Pel que fa als estudiants en pràctiques, es realitzaran convenis amb les universitats 
de Catalunya per tal d’oferir places de pràctiques als 3 departaments que formaran 
part de la revista. En cada cas, quedaran cobertes les hores de pràctiques que es 
demani al grau corresponent, així com les tasques i aprenentatges necessaris. En 
aquest cas, els estudiants no tindran salari mensual, però se’ls oferirà una ajuda pel 
transport, adaptada a la distància i mitjà de transport de cada estudiant per tal de 
no generar-li despeses. 


En tots els casos, volem oferir horari flexible als treballadors, ja que majoritàriament 
les seves tasques no requeriran un horari fix i concret (tret de les hores de 
publicació assignades a cada reunió segons les necessitats). A més, creiem 
necessari que tothom pugui decidir la seva hora d’entrada i sortida per tal de 
fomentar la conciliació familiar i el temps lliure. 


TAULA RESUM 

Càrrec Competències Horari Salari anual Salari mensual

Caps de 
departament

Tasques 
necessàries de 
cada 
departament + 
tutorització 
d’estudiants en 
pràctiques

Jornada 
completa, horari 
flexible

32.000€ bruts (14 
pagues) + 5€/hora 
extra

2.285,71€ bruts

Caps de secció Elaboració de 
peces de cada 
secció i tasques 
complementàries 
+ tutorització dels 
col·laboradors

Jornada 
completa, horari 
flexible

28.000€ bruts (14 
pagues) + 5€/hora 
extra

2.000€ bruts 

Col·laboradors Creació de peces 
periodístiques de 
forma esporàdica 
sobre els temes 
acordats 

A convenir 30€ per peça -

Càrrec
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5. Pla financer 

5.1 ESTRUCTURA JURÍDICA 
La forma jurídica amb la qual es registrarà la revista és empresari individual o 
autònom. En aquest cas, seria Aina Soler Gimenez qui es registraria com a tal i que 
respondria íntegrament amb totes les obligacions que requereixi l’empresa.


Aquest tipus de registra suposa diversos beneficis, sobretot en la llibertat de gestió i 
facilitat dels tràmits, reduïnt significativament els costos d’assessorament durant la 
creació i al llarg de l’activitat. A més, com explica el portal iPymes del Govern 
d’Espanya, des de l’any 2019 la quota de nou autònom durant el primer any és de 
60€. També caldria sumar-li la reducció que reben les dones propietàries menors de 
35 anys en base a la cotització.


OkDiario (2020) confirma que una persona autònoma pot contractar de 2 a 10 
persones. En el cas de La Ginesta, l’equip inicial estaria format per Aina Soler i 6 
persones contractades més, a banda dels col·laboradors (que no serien contractats) 
i un màxim de 3 estudiants amb conveni de pràctiques. Per tant, aquesta opció 
seria viable. 


És l’opció més adequada, sobretot a l’inici de l’activitat, per reduir les despeses i, a 
més, no necessita d’una inversió mínima inicial. En cas que l’activitat de l’empresa 

Estudiants de 
pràctiques

Donar suport a 
les tasques del 
seu departament

Mitja jornada, 
horari flexible

Ajuda pel 
transport

-

Competències Horari Salari anual Salari mensualCàrrec
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creixi al llarg dels anys, passaria a registrar-se com a Societat de Responsabilitat 
Limitada. 


5.2 PLA D’INVERSIÓ 
Per tal de començar l’activitat, cal comptar amb una inversió inicial. 


Primer de tot, comptarem amb la subvenció del programa Garantia Juvenil, una 
ajuda econòmica finançada per la Iniciativa Europea de Treball Juvenil i el FSE per 
facilitar la inserció laboral als menors de 30 anys. Els requisits per optar-ne són tenir 
entre 18 i 29 anys i estar donats d’alta al règim d’autònoms abans del termini 
establert per la petició del tràmit. Optarem a la quantia màxima de subvenció que 
són 10.000€ per la permanència durant 12 mesos ininterromputs al règim 
d’autònoms. 


Es demanarà el préstec de la Xarxa Emprèn (Generalitat de Catalunya) que es 
dirigeix a joves emprenedors de 18 a 30 anys. Aquest crèdit serà de l’import màxim, 
15.000€, i es retornarà en un termini de 4 anys sense interessos. També, el préstec 
MicroBank Joves Emprenedors, de Caixabank, destinat a projectes empresarials de 
joves emprenedors per un import de 25.000€ i un termini d’amortització de fins a 8 
anys. 


També es demanarà la subvenció que ofereix la Generalitat de Catalunya a projectes 
de premsa en paper, amb una quantia variable en cada cas que no podem calcular 
actualment. 


Per últim, Aina Soler aportarà una inversió de 5.000€ al projecte, que seran retornats 
amb els beneficis mensuals a partir del tercer any d’activitat. 


Per tant, la inversió inicial amb la qual comptem és de 55.000€ i una ajuda de 
quantia desconeguda.


57



5.3 PRESSUPOSTS 
Per tal de valorar la viabilitat econòmica de l’empresa, cal tenir en compte les 
despeses tangibles i intangibles que generarem durant l’activitat d’aquest primer 
any. Els càlculs següents estan fets en concepte d’anuals.


En aquest pressupost no es contemplen com a costos les retribucions als 
col·laboradors ni les ajudes de transport per els/les estudiants de pràctiques, ja que 
la quantitat pot variar en funció de l’activitat. 


Pel que fa a ordinadors i material d’enregistrament, cada treballador haurà de 
disposar del seu propi, ja que ens situarem en un espai compartit i no hi podrem 
instal·lar dispositius propis. Després de 3 anys d’activitat, si els objectius marcats es 
compleixen ens traslladarem a unes oficines i disposarem d’equips propis. 


El cost de la impressió de la revista es contempla per unitat, ja que la quantitat 
variarà en funció de les subscripcions i la demanda dels punts de distribució. Per 
aquest motiu no s’inclou al pressupost anual. El preu unitari de producció amb les 
esmentades a l’apartat de disseny és de 2,05€ a través del servei online de Pixart 
Printing. Sumant-hi els costos d’enviament de 0,70€ per unitat, el total de cost 
unitari per les revistes és de 2,75€. Tenint en compte que el preu de venta al punt de 
distribució és de 2,99€ i, el de subscripció, de 3,99€, el resultat unitari per les 

Concepte Import

Quota d’autònom 720€ (60€/mes)

Espai coworking 20.400 €

Hosting i domini (ionos) 1 €

Registre de marca 144 €

Paquet Adobe Creative Cloud 840 €

Microsoft Office 365 29,99 €

Material d’oficina 200 €

Sous de l’equip 208.000 €

Total inversió 230.334 €
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revistes en paper dóna un marge de benefici de 0,14€ o 1,14€ en el punt de 
distribució i amb subscripció, respectivament. 


5.4 PUBLICITAT 
Per tal de generar ingressos i beneficis a llarg termini, tant en el suport digital com el 
paper oferirem espais publicitaris i continguts patrocinats. 


Tot i això, només acceptarem publicitat i patrocinis d’aquelles empreses que 
comparteixin els valors de la revista i que tinguin afinitat amb el públic al qual es 
dirigeix, per oferir sempre contingut de valor i que pugui ser interessant. Per tant, 
han de cumplir uns principis bàsics que seran: feminisme, sostenibilitat, integració, 
que no testin amb animals i que siguin defensors de la no-violència. També es tindrà 
en compte la seva trajectòria i/o conflictes anteriors. Tampoc s’acceptaran publicitat 
de partits polítics, per tal de mantenir l’objectivitat i la neutralitat en el mitjà. 
D’aquesta manera, evitarem crisis futures per relació amb empreses o marques que 
puguin esdevenir conflictives o perjudicials per la revista. 


Per tal d’establir les tarifes que oferirem a anunciants i patrocinadors, s’ha tingut en 
compte les tarifes actuals del 2021 d’Adolescents.cat (CCMA) per mitjans digitals i 
de Catalonia Today (Grup Hermes) per mitjans en paper modificant-les tenint en 
compte l’etapa inicial del mitjà, el contingut i el seu abast. Així doncs, les tarifes 
resultants són: 


Revista en paper (mensual) Preu

Contraportada 3.000 €

Interior portada i contraportada 2.500 €

Pàgina 2.000 €

Doble pàgina 3.000 €

Mitja pàgina horitzontal 1.000 €

Revista en paper (mensual)
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5.5 PREVISIÓ D’INGRESSOS 
Els ingressos de La Ginesta provindran de les subscripcions i de la publicitat. Hem 
de tenir en compte que, durant el primer any, la difusió serà baixa i, 

Mitja pàgina vertical 1.000 €

Faldó 800 €

Quart de pàgina 600 €

PreuRevista en paper (mensual)

Portal web (setmanal) Preu

Billboard 80 €

Paralax 80 €

Robapàgines 50 €

Robapàgines doble 50 €

Banner 50 €

Intersticial 50 €

Skin lateral 80 €

Branded content 200 €

Xarxes socials Preu

Page post imatge/text 200 €

Story 200 €

Page post vídeo 200 €

Post/story participatiu 300 €

Streaming 150 €
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conseqüentment, els ingressos per publicitat també. Un cop comencin a pujar les 
subscripcions, els ingressos per publicitat aniran incrementant.


Pel que fa a les subscripcions, l’objectiu seria arribar a les 6.000 subscripcions 
durant el primer any, és a dir, 500 subscripcions noves al mes a 3,99€. Basant-nos 
en aquestes previsions, els ingressos per subscripcions seran de 175.560€. 
L’objectiu pel segon any és sumar 10.000 subscripcions més, és a dir un total de 
3.200 i, pel tercer any, arribar als 15.000 subscriptors. 


Una altra font d’ingressos important serà la publicitat. Tenint en compte els diferents 
espais i suports publicitaris, així com les seves tarifes, l’objectiu pel primer any és 
aconseguir un mínim de 6.000€ mensuals a la revista en paper i, en el cas dels 
suports digitals, 4.000€ mensuals entre portal web i xarxes socials. Això suposa un 
ingrés de 10.000€ mensuals i 120.000€ anuals. Pel segon any, l’objectiu és arribar a 
ingressar 160.000€ a través de la publicitat i, pel tercer, 200.000€. 


Per últim, la tercera font d’ingressos seria a través de la venta de les revistes en els 
punts de distribució i venta online. En aquest cas, l’objectiu és vendre una mitjana 
de 10.000 exemplars cada mes durant el primer any. És a dir, l’objectiu de ventes 
del primer any és de 120.000 exemplars, a un preu de 2,99€, que suposarien un 
ingrés anual de 358.800€. L’objectiu pel segon any és arribar a vendre 150.000 
exemplars i, pel tercer, 200.000 exemplars. 


En el cas dels patrocinis, no generaran ingressos ja que es destinarà aquesta 
col·laboració a oferir els obsequis pels subscriptors i els compradors de la revista en 
paper. Tot i això, també se’ls destinarà un espai publicitari. 


Per tant, els ingressos totals previstos pel primer any serien de 654.360€. 


5.6 BALANÇ DEL PRIMER ANY 
En aquest balanç s’han recollit els ingressos i les despeses esmentades 
anteriorment per tal de fer un resum gràfic de la situació i calcular si l’activitat tindrà 
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un resultat positiu. En aquest cas, es pot observar que el resultat és positiu i, per 
tant, econòmicament el projecte és factible.
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Figura 18. Taula resum del balanç del primer any (Font: elaboració pròpia)



6. Pla de marketing 
Les accions del pla de marketing són fonamentals per tal de donar a conèixer el 
nostre mitjà, arribar al públic i difondre els nostres continguts. A més, també 
comunicarem la identitat, els valors i els objectius del mitjà. Aquestes accions, 
alhora, ajudaran a complir els objectius de vendes marcats per, així, donar 
continuïtat a La Ginesta i créixer al llarg dels anys d’activitat. 


6.1 PRODUCTE 
La Ginesta és un mitjà de comunicació transmèdia, dirigit al públic jove i escrit en 
català. Els seus continguts són informatius i d’entreteniment, però sempre d’interès i 
valor pel públic al qual ens dirigim, de qualitat i rigorositat periodística i, sobretot, 
adaptats a la societat i les necessitats del moment. 


L’objectiu principal del mitjà és esdevenir un mitjà d’infoentreteniment de referència, 
convertint-se en una font de consulta d’informació fiable i recurrent i, alhora, també 
un mitjà on buscar continguts d’entreteniment i d’interès pels lectors. 


Els valors que volem comunicar són: responsabilitat social, feminisme, igualtat, 
sostenibilitat, familiaritat i confiabilitat. Creiem que, a part de ser un deure en la 
societat actual, el públic jove se centra molt en assegurar-se que els productes o 
serveis que consumeix compleixen aquests mínims. 


Per tal de complir-los, ens encarregarem de tenir en compte certs ítems alhora 
d’elaborar els nostres continguts i productes:


- La informació serà de valor i interès social, amb contingut que pugui aportar 
informació de valor i que sigui educatiu pels lectors. També es reduirà la 
presència d’estereotips i ideals de perfecció. 


- Es buscarà en tot moment la paritat i la igualtat de condicions en els testimonis, 
fonts, personalitats visibles… S’utilitzarà també un llenguatge no sexista. 
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- Es tractarà la informació sempre de tal manera que vetlli per la inclusió i la no 
discriminació. S’incorporaran també aquelles veus minoritàries que no solen tenir 
lloc en els mitjans més grans. 


- Es vetllarà sempre per ser el màxim sostenible possibles i generar el mínim 
d’impacte al medi ambient, ja sigui amb les conductes dels treballadors com amb 
els productes que generem. La revista en paper s’imprimirà amb paper reciclat i 
tots els proveïdors  i distribuïdors han de seguir polítiques de sostenibilitat. 


- S’utilitzarà sempre un to i un llenguatge proper i entenedor, per tal d’arribar al 
públic de forma clara i concisa. 


- Les fonts d’informació sempre seran de confiança i contrastades, per tal 
d’assegurar la veracitat de les informacions difoses i els continguts creats. 


Volem oferir al panorama periodístic català un nou model de mitjà, que escolti les 
preocupacions de la societat i hi trobin les seves respostes, posant sempre el lector 
al centre i, sobretot, la mirada cap als joves i tot allò que poden aportar al món 
actual. 


6.1.1 SECCIONS 

Les seccions en què es dividirà el mitjà seran compartides tant al suport en paper 
com al digital. D’aquesta manera aconseguim uniformitat i coherència entre els dos 
suports. Tot i això, sí que variarà la forma en què es presenta el contingut i la seva 
extensió. 


Les seccions que trobarem sempre tindran cobertura autonòmica, nacional i 
internacional, segons les notícies o necessitats del moment. Aquestes són:


- Cultura: en aquesta secció s’inclouran temes sobre teatre, literatura, art, música, 
cinema, etc., així com entrevistes a persones destacades, esdeveniments…


- Exemple de titular fictici: “L’aigua que vols” rep el premi Sant Jordi 2020
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- Oci: aquesta secció inclourà temes sobre videojocs, concerts i festivals de 
música, sèries i pel·lícules, etc., així com entrevistes, ressenyes, cròniques…


- Exemple de titular fictici: El Canet Rock anuncia el cartell per aquest 2021


- Actualitat: inclourà continguts sobre temes i aspectes actuals pels joves i per la 
societat, com per exemple temes sobre sexualitat i relacions, sobre sostenibilitat, 
conflictes o guerres, discriminació, violència de gènere, etc. 


- Exemple de titular fictici: El conflicte entre Isreal i Palestina, una guerra sense fi


- Societat: en aquesta secció s’inclouran els continguts de premsa rosa, famosos i 
intimitats, xarxes socials, dates assenyalades, etc. 


- Exemple de titular fictici: Laura Escanes anuncia el llançament de la seva marca 
de roba sostenible


- Política: continguts relacionats amb política, conflictes, lleis, etc., i les 
corresponents interpretacions, anàlisis, valoracions…


- Exemple de titular fictici: Argentina fa un pas endavant amb la llei sobre 
l’avortament


- Economia: continguts d’aquest àmbit amb explicacions de com afecten a la 
població o què suposa, per tal que tothom pugui entendre la importància de la 
informació en qüestió. 


- Exemple de titular fictici: Els joves són els més afectats econòmicament per la 
pandèmia del Covid-19


- Moda: inclourà continguts sobre noves tendències de moda, marques o 
campanyes sostenibles, consells de bellesa i cures, etc. 
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- Exemple de titular fictici: Levi’s posa a la venda una línea de roba 100% 
sostenible


- Gastronomia: es compartiran receptes, novetats gastronòmiques, restaurants o 
cuiners destacats, etc. 


- Exemple de titular fictici: Jordi Cruz obrirà un nou restaurant vegà a Barcelona 


- Educomunicació : es tractaran temes d’alfabetització mediàtica i 
educomunicació a través de notícies, reportatges, entrevistes… Aquest tipus de 
contingut serviran per educar als lectors sobre les diferents problemàtiques que 
es generen en els mitjans de comunicació actuals que no són tractats de forma 
correcta. Creiem important incorporar aquesta secció, sobretot per tractar el 
problema de la desinformació. 


- Exemple de titular fictici: ¿Què és el benestar digital i com posar-lo en pràctica?


- Passatemps: s’inclouran vinyetes, acudits, il·lustracions o jocs, per tal de 
destacar informació sobre algun tema en concret de forma divertida i 
entretinguda, que pugui arribar al lector d’una forma diferent. 


6.1.2 DISSENY 

La impressió de la revista en paper es farà en format DINA4 (21 X 29,7 cm) en 
vertical i enquadernació grapada. El paper de l’interior de la revista serà reciclat de 
120g, per tal ser coherents amb la nostra preocupació pel medi ambient i la 
sostenibilitat. Tot i així, la portada (anvers i revers) es farà amb paper estucat brillant 
de 300g plastificat, per tal de fer-la més resistent. En total, la revista tindrà 32 
pàgines. 


El disseny de la revista en paper destacarà pels seus colors vius i estètica “retro”. 
Els colors de les pàgines i destacats seran els colors corporatius, amb formes 
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geomètriques rectes i fotografies en blanc i negre, excepte la de la portada. Els 
colors de cada pàgina no corresponen a una secció determinada, sinó que es 
combinaran els 4 colors corporatius per tal de crear conjunts de pàgines vistoses i 
seguint l’estil de la revista. Les fotografies de totes les peces seran seleccionades 
per cridar l’atenció del lector des de la perspectiva artística. 


Exemples de portada, índex i algunes pàgines de l’interior, es poden veure ampliats 
a l’Annex 3:
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6.1.3 PORTAL WEB 

El portal web tindrà les mateixes seccions que la revista en paper. S’actualitzarà 
periòdicament però no hi haurà tot el contingut que es podrà trobar a l’edició 
impresa. Tot el contingut del portal web serà gratuït i s’hi podrà accedir a través del 
domini: www.laginesta-revista.org.


Des de la landing page es podrà accedir a les diferents seccions a partir d’un menú 
a la part superior. Les diferents entrades apareixeran en format blog (amb foto i 
titular) de més recent a menys. Les més recents destacaran, al principi de tot, amb 
una mida més gran. Seguidament, hi haurà un frame on apareixeran 3 notícies 
destacades i, a sota, les notícies menys recents amb una mida més petita. 


En una d’aquestes pestanyes del menú, apareixerà també el Portal de 
Col·laboradors, on els joves comunicadors que estiguin interessats en col·laborar 
amb la revista es podran registrar i rebre proposar o acceptar peces per ser 
publicades a la revista digital i/o en paper. A partir d’aquesta podran accedir al seu 
perfil de col·laborador, on trobaran tota la informació. 


També s’hi podrà trobar contingut interactiu i audiovisual que doni suport a la 
informació de cada peça i doni informació adicional o explicativa de forma clara, 
entenedora i atractiva. Aquest contingut, sempre que les seves característiques ho 
permetin, es podran trobar accedint a cada entrada. 


Per últim, també hi haurà accés directe a les diferents xarxes socials, per tal de 
fomentar que ens segueixin a través de totes les plataformes. Aquest accés es 
trobarà al final de tot de la pàgina, amb els icones corresponents de cada 
plataforma. 


El disseny de la web seguirà l’estètica predominant de la revista en paper, amb els 
colors corporatius i un disseny vistós i d’estil “retro”. Les combinacions de colors 
s’utilitzaran per destacar continguts o per marcar separacions de contingut quan 
sigui necessari. 


Exemple de landing page i d’una entrada (notícia):
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6.2 PREU 
El portal web i el contingut que es trobi en aquest suport serà totalment gratuït, 
sense continguts exclusius ni registes. 


Pel que fa la revista en paper que es trobarà als punts de distribució, el seu preu 
serà de 2,99€ i s’hi inclourà contingut exclusiu que no es trobarà al portal web així 
com obsequis o ofertes dels patrocinadors del mitjà.


Per últim, el preu de la subscripció serà de 3,99 i inclourà la revista en paper amb 
els obsequis o ofertes (igual que la dels punts de distribució) juntament amb 
l’enviament mensual a casa.


Hem volgut posar un preu baix, sobretot a l’inici, per tal de ser un mitjà assequible 
pels joves interessats en comprar-lo, ja que normalment tenen poc poder adquisitiu 
o no hi volen destinar gaires diners. Per aquest motiu, hem volgut fixar un preu que 
pugui ser còmode per la majoria de joves i que inciti a comprar-lo. A més, pel que fa 
la subscripció, és important que no sigui molt més cara que la compra als punts de 
distribució, per tal que es prioritzi aquesta per la comoditat i poca diferència de 
preu, alhora que ens serveix per fidelitzar lectors i poder preveure fàcilment la 
producció òptima. 


6.3 DISTRIBUCIÓ 
Pel que fa al portal web, es distribuirà a través d’internet facilitant l’accés des de 
qualsevol lloc i en qualsevol moment. També es distribuiran continguts relacionats 
amb el portal web a través de les diferents xarxes socials, per tal difondre i 
promocionar el mitjà. 


En el cas de la revista en paper, hi haurà dos tipus de distribucions. Primer de tot, 
en el cas de les revistes distribuïdes als punts de venda es farà a través de 
MarinaBCN, una empresa de distribució de premsa referent a Catalunya. Aquestes 
revistes es repartiran per totes les comarques de Catalunya en aquells establiments 
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que ja venguin premsa i revistes en paper (quioscos, llibreries, hipermercats, 
gasolineres…). El servei d’enviament per subscripció es farà a través de l’empresa 
com a carta ordinària i a un cost de 0,70€ per enviament. 


6.4 PROMOCIÓ 
La promoció del mitjà es farà a través de la difusió de continguts a les diferents 
xarxes socials i la interacció amb diferents empreses i influencers, per tal crear 
relacions win-win a la comunitat virtual. En un principi, tota la promoció serà 
orgànica (sense pagament).


Volem créixer de forma natural i, sobretot, a través de les recomanacions o 
comparticions de contingut. Per aquest motiu creiem que és molt important la 
interacció i la creació constant de contingut a les xarxes socials que pugui cridar 
l’atenció i generar interès entre el públic al qual ens dirigim, de tal manera que vulgui 
compartir-lo amb les seves amistats. 


En totes les promocions a les xarxes socials es farà servir el hastag #altrevegada, en 
referència a la poesia de Joan Maragall “La Ginesta”, per tal de relacionar la revista 
amb la nostàlgia de la lectura en paper. Alhora, aquest hastag servirà per cridar a 
l’acció al públic, incentivant-los a utilitzar-lo cada vegada que comparteixin 
contingut relacionat amb la revista.


A banda d’això, creiem que en un inici sí que és important que es fagi molt de ressò 
sobre la creació d’aquest mitjà, per tal donar-lo a conèixer ràpidament. Per aquest 
motiu, com explicarem a continuació, es farà una campanya de llançament diferent 
de la promoció posterior. 


6.4.1 CAMPANYA DE LLANÇAMENT 

Durant l’inici de l’activitat, el nostre objectiu és donar-nos a conèixer entre el públic 
al qual ens dirigim i posicionar-nos com un mitjà de referència en català pels joves. 
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El pressupost de la revista no permetrà fer una gran campanya de comunicació amb 
mitjans de pagament, així que les accions es centraran en promocionar-se a través 
de mitjans propis o de mitjans guanyats.


Per aquest motiu, realitzarem les accions següents:


- Dossier de premsa + enviament de notes de premsa als mitjans de comunicació 
de Catalunya. En aquesta nota de premsa, per tal que sigui interessant de 
publicar, parlarem de la iniciativa, el format, el nou model de col·laboració per 
joves i l’equip jove que el gestionarà. A aquells mitjans que ho desitgin, també 
se’ls concediran les entrevistes o materials extres necessaris. 


- Col·laboració amb influencers joves més populars de parla catalana (Joan Grivé, 
Juliana Canet, Long Li Xue, Abraham Orriols, etc.) que vulguin fer ressò de la 
iniciativa a canvi d’un incentiu i, també, els enviarem el primer número de la 
revista. En cas de voler seguir col·laborant amb nosaltres durant un periòde més 
llarg de temps, rebran la revista mensual de forma gratuïta i els obsequis 
corresponents tan de temps com duri aquesta col·laboració, així com un incentiu 
mensual. 


- Suport de fundacions dedicades a la cultura. En aquest cas, es demanarà a 
través d’un mail corporatiu a les fundacions de Catalunya dedicades a fomentar 
la cultura, la comunicació o l’educació la seva ajuda per donar-nos a conèixer a 
través de compartir notícies, contingut de les nostres xarxes socials o tot allò que 
ens vulguin/puguin oferir. Algunes d’aquestes entitats són la Fundació Carulla, la 
Fundació Catalunya Cultura, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, la 
Federació d’Ateneus de Catalunya, etc. 


- Mailing a instituts i universitats. Realitzarem una campanya de mailing als instituts 
i universitats de Catalunya donant-nos a conèixer i convidant als professors 
corresponents a parlar del nostre mitjà i del seu sistema de col·laboradors per 
aquells alumnes que puguin estar interessats. També oferirem la possibilitat de 
subscriure’s com a escola i obtenir la quantitat desitjada de revistes mensuals 
que vulguin difondre entre els seus alumnes a un preu especial, aplicant un 30% 
de descompte al preu del total de revistes demanades. 
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- Xarxes socials actives. Durant tot aquest temps previ a l’activitat, les xarxes 
socials començaran a difondre contingut on es vagi desvetllant informació, poc a 
poc, del projecte. D’aquesta manera, es crearà expectativa i interès per conèixer 
més sobre aquesta iniciativa. També es sortejaran 5 subscripcions anuals 
gratuïtes a través d’Instagram on, per participar, hauran de seguir el perfil i 
etiquetar 1 amic/ga. Amb aquesta acció es guanyarà notorietat de forma ràpida 
entre el públic jove, que són  molt partíceps en aquestes accions. També es 
començaran a crear vincles amb empreses que puguin ser patrocinadors de la 
revista. 


- Per últim, també a les xarxes socials, es llençarà el repte #ALTREVEGADA per tal 
de promocionar l’ús del hastag de la revista entre el públic. Aquest repte es farà, 
principalment, a Instagram, TikTok i Twitter i constarà en convidar al públic a 
compartir aquelles coses que feia temps que no feien i que han volgut recuperar, 
ja sigui des d’escoltar una cançó antiga, recuperar un hobby, visitar un lloc que 
feia molt que no visitaven, etc. Amb aquest repte, volem que també acabin 
recuperant l’hàbit de llegir revistes en paper amb La Ginesta i que també ho 
publiquin a les seves xarxes sota el mateix hastag, com a part del repte. 


6.4.2 CANALS DE DIFUSIÓ 

Les xarxes socials són, actualment, una eina clau per la difusió i la promoció de 
qualsevol marca. És important tenir presència i una participació constant en les 
xarxes socials on es troben el públic al qual en dirigim. Per altra banda, també és 
important adaptar el tipus de contingut que es difón a cada una de les plataformes, 
ja que les seves característiques són diferents i els seus usuaris volen veure un 
contingut adequat aquestes. 


Per aquests motius, els canals de difusió que utilitzarem per La Ginesta seran:


- Instagram: és la xarxa que, majoritàriament, utilitzen més els joves de les edats a 
les quals ens dirigim. La seva varietat d’eines i opcions ens dóna un ventall molt 
ampli de contingut que podem publicar, ja sigui al feed, storys, IGTV o reels. A 
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més, també facilita la interacció amb el públic a través d’enquestes, preguntes, 
etc. 


- Twitter: aquesta plataforma permet difondre informació de forma clara i concisa i, 
a diferència de l’anterior, també permet incloure enllaços per tal de promocionar 
els continguts del portal web de forma més directa. La comunitat de Twitter busca 
perfils on informar-se de forma ràpida sobre els temes que més els interessa i, 
alhora, també busquen perfils amb contingut d’entreteniment a través de l’humor 
de les frases publicades. 


- TikTok: és una plataforma que ha crescut molt durant els últims anys i és una de 
les preferides del públic adolescent i jove. Els seus vídeos curts i la forma en com 
apareixen a la plataforma afavoreixen la difusió de continguts de forma clara i 
ràpida.  


- Twitch: recentement ha vist un fort creixement i, actualment, és la xarxa preferida 
dels joves per visualitzar contingut en streaming de diferents temàtiques. Permet 
una relació més directa amb el públic i una interacció més natural. Pot transmetre 
informació alhora que el públic fa preguntes o es resolen dubtes i, a més, també 
és una bona eina per realitzar esdeveniments o actes en directe. 


- Youtube: en aquesta xarxa hi publicarem els continguts realitzats per IGTV o 
Twitch, per tal de guardar-los en una plataforma visual i on sigui fàcil accedir-hi. 
També és molt adequada per realitzar actes i esdeveniments en directe o per 
difondre contingut audiovisual variat.
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7. Conclusions 

Per diferenciar les conclusions extretes del projecte, les dividirem segons la fase 
prèvia d’investigació del sector i la fase corresponent a la creació de la revista. 


De la fase d’investigació podem extreure que:


- Les noves tecnologies d’informació i comunicació van provocar un canvi 
important en el sector periodístic que, actualment, encara està en evolució. Les 
novetats constants en aquestes tecnologies i la creació de noves plataformes i, 
per tant, nous hàbits de consum d’informació, fan que els mitjans de comunicació 
s’hagin d’adaptar constantment a aquestes novetats i seguir innovant.


- La societat actual està marcada per la desinformació i la hipercomunicació, tenint 
en compte que qualsevol persona pot ser creador de contingut a internet i les 
xarxes socials, és important fer pedagogia sobre l’ús i el tractament de la 
informació i la comunicació en aquestes plataformes. 


- La pandèmia ha suposat, encara més, un canvi en els formats informatius i els 
hàbits de consum dels públics. Els mitjans de comunicació es van haver 
d’adaptar ràpidament a les necessitats del moment i, molts d’aquests canvis, ja 
s’hi han instaurat. També ha suposat un augment de la velocitat de transició cap 
a nous models de finançament, ja sigui a través de les subscripcions o noves 
incorporacions com les botigues online, la creació d’esdeveniments, etc. 


- El públic jove està constantment connectat i és més exigent amb el contingut que 
consumeix. Per aquest motiu, se senten atrets per les noves plataformes i nous 
formats de difusió de contingut. 


- Els joves han estat un dels sectors de la població més afectats per la pandèmia 
social i econòmicament. Molts van perdre la seva feina i la situació de 
desestabilitat i incertesa els ha causat conseqüències importants en la salut 
mental. 


78



- Pel que fa als seus hàbits de consum, els joves accedeixen diàriament a 
continguts d’informació i d’entreteniment. Un mitjà de comunicació en català i en 
paper els faria recuperar l’hàbit de lectura en paper que tenien a la infància. 


- Els mitjans de comunicació actuals dirigits al públic jove estan compromesos 
amb la societat i busquen oferir continguts sobre temes controvertits que no es 
tracten a altres mitjans (drogues, sexe, LGTBI…). També es preocupen per 
innovar en els seus continguts i formats per estar al dia de les tendències que 
més demana aquest públic. 


De la fase de creació de la revista podem extreure que:


- És important tenir presència en les plataformes on es troba el públic al qual ens 
dirigim i adaptar els continguts d’aquestes als formats que hi espera trobar 
l’audiència de cada una d’elles. 


- Els continguts i les pràctiques habituals del mitjà han de ser coherents amb els 
valors que es volen transmetre: inclusió, feminisme, sostenibilitat… Per això s’han 
de reflectir tant dins de l’equip com en tot allò que es comunica. 


- Les fonts de finançament són un tema complex, sobretot al principi de l’activitat. 
Tenir diverses fonts ajuda a disminuir el risc de pèrdua de finançament, tot i això, 
el més complicat és tenir una inversió inicial que asseguri l’inici del projecte. 


- La planificació dels continguts, sobretot en un equip petit, és important per tal 
d’assegurar la regularitat de les publicacions. A més, les xarxes socials (i els seus 
públics) demanen una actualització constant de contingut que no es pot 
assegurar sense una bona planificació. 


- A l’inici de l’activitat, és clau una bona promoció per tal de donar-se a conèixer 
entre el públic al qual ens dirigim i créixer de forma ràpida. Aquesta promoció, 
amb unes accions creatives adequades, es pot aconseguir amb costos mínims.


- Un disseny atractiu i uns continguts d’interès són claus per atraure el públic. 
Posteriorment, s’ha de treballar amb estratègies per tal de fidelitzar-lo. 


 


79



7.1 PREVISIONS 
A partir de la investigació feta, la planificació de les parts necessàries per tal 
d’iniciar la revista i les conclusions del projecte, podem afirmar la viabilitat d’aquesta 
revista. El pas següent, seria iniciar els tràmits necessaris, la creació de l’equip i les 
tasques per tal d’iniciar l’activitat. Posteriorment, s’hauria de revisar si s’ha seguit el 
projecte de planificació tal com estava especificat, s’han hagut de fer modificacions 
o adaptacions i, per últim, si ha tingut la rebuda esperada. 


Els punts forts que cal destacar per iniciar el projecte són:


- El balanç econòmic realitzat dóna resultats positius


- La planificació dels continguts i la revista s’ha fet basant-se en la investigació 
realitzada i, per tant, el seu resultat està fonamentat i amb previsió d’èxit


- És un bon moment social, econòmic i comunicatiu per tal d’iniciar un projecte 
com aquest


Els punts dèbils són:


- La recerca de finançament per tal d’iniciar l’activitat


- El volum de feina i responsabilitat que suposa per un equip petit i jove


- La necessitat d’una bona promoció per tal de donar a conèixer la revista de forma 
ràpida i amb èxit


Per altra banda, després del primer any d’activitat s’hauria de revisar el balanç de 
comptes i els aspectes de comunicació. Així com avaluar si s’han obtingut els 
resultats previstos, quins aspectes s’haurien de millorar, quins aspectes s’haurien 
d’explotar més, si les fonts de finançament són suficients i, per últim, si es podria 
plantejar augmentar l’equip i consolidar-se en una oficina pròpia. 
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7.2 COMENTARI FINAL 
Per últim, per donar per acabat aquest projecte i aquesta etapa final del grau, 
voldria afegir que estic molt satisfeta amb el resultat d’aquest treball i ha superat les 
meves previsions. Era un projecte que sempre m’havia interessat i aquesta ha estat 
l’oportunitat perfecta per provar-lo. Tot i la seva complexitat, a causa de la magnitud 
de la feina necessària per planificar cada un dels seus aspectes, així com els seus 
punts diferents i innovadors, he pogut obtenir el resultat que volia.


Voldria afegir que, d’haver fet aquest projecte en equip, el volum de feina hagués 
estat més repartit i s’hagués pogut obtenir un resultat final físic, amb peces pròpies i 
una revista completa. Tot i això, crec que la feina feta és prou completa per a donar 
el projecte per acabat. 


Els objectius que s’havien marcat a l’inici del treball s’han complert 
satisfactòriament, així com els meus propis objectius d’aprenentatge i creixement. A 
partir d’aquí, caldrà esperar per veure si aquesta revista algun dia és una realitat, ja 
sigui sota el nom de La Ginesta o qualsevol altre. 
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