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Traballas como xornalista tanto en medios tradicionais como en novos 

soportes. Existe maior liberdade nos novos medios á hora de facer 

noticias ou tratar contidos? 

Coido que o soporte ou mesmo a antigüidade do medio é un factor secundario 

á hora de condicionar os contidos. Teño para min que, alén da liña editorial 

xeral, a clave é o financiamento do medio. Un medio dixital de nova creación 

estará terriblemente condicionado para, por exemplo, informar sobre unha 

entidade financeira se lle debe cartos ou ten sentado un representante da 

mesma no seu consello de administración. Do mesmo xeito, un medio con máis 

percorrido ou nun soporte dos considerados tradicionais que sexa 

independente no seu financiamento ou, cando menos, estea sustentado en 

fontes económicas diversas, terá máis marxe de manobra. 

Relacionado con isto, medios de recente aparición como pode ser Praza ou 

outros, caso por exemplo de Eldiario.es, parten a priori con maior liberdade 

porque non teñen lastres financeiros que os grandes grupos de comunicación 

si acumulan. 

Houbo dificultades para o nacemento de Praza Pública? 

Praza nace nun momento moi complicado para os medios en xeral e para os 

medios en galego en particular. Cando botamos a andar, o 1 de febreiro de 

2012, viñan de pechar diversas cabeceiras, dende a histórica A Nosa Terra ata 

o decano da prensa dixital do país, Vieiros, pasando por outros proxectos máis 

recentes, como Xornal de Galicia ou Galicia Hoxe. Neste escenario as 

dificultades foron fundamentalmente económicas e as persoas que impulsaron 

a Fundación Praza Pública tiveron que facer un esforzo salientable para poñer 

o proxecto en marcha. Alén disto, é evidente que en determinados ámbitos 

políticos o nacemento dun medio como Praza non resultou cómodo, pero non 

foi un impedimento para o nacemento, alén de ter claro que neses ámbitos non 

íamos ter apoio ningún. 

Qué ofrecedes aos lectores en Praza Pública que non aporten outros 

xornais dixitais?   

Dende a evidente modestia dunha redacción escasa en número de persoas 

tentamos centrar a atención cada día nuns poucos temas e, sobre eles, 

informar o máis en profundidade posible. Dende unha liña editorial clara coido 

que ofrecemos unha perspectiva máis plural ca outros xornais do noso ámbito 

e, asemade, unha maior profundidade nos temas e, tentamos, un maior 

profundamento nos xéneros xornalísticos.  



En calquera caso, coido que unha diferenza fundamental entre o dixital e a 

prensa de papel é que en internet a competencia non é tal ou, cando menos, 

non podemos entendela como antes. É difícil que unha persoa merque máis 

dun xornal de papel a diario, pero o máis habitual é que consulte varios dixitais 

ao día. O público é compartido e iso penso que é bo. 

Cómo se financia un medio integramente dixital? 

Estamos nun momento no que toca experimentar e atreveríame a dicir que hai 

case tantas fórmulas de financiamento como medios dixitais. No caso de Praza 

as nosas vías son, principalmente, dúas: as achegas das nosas e socios e a 

publicidade, con maior peso da primeira que da segunda. Canto máis medren e 

se asenten as achegas das persoas socias, maior estabilidade para o xornal. 

Dende que Praza existe nunca tivemos acceso a ningún tipo de axuda pública, 

máis alá da publicidade dalgunhas institucións que é posible ver nos propios 

banners do xornal.  Podedes consultar as nosas contas máis polo miúdo nesta 

ligazón. 

Debido ao soporte, a mayoría dos lectores é xente nova. Que sucede coa 

poboación maior que non está tan familiarizada con internet?  

Os nosos datos dinnos que, efectivamente, temos unha audiencia 

maioriamente moza. En torno ao 60% do noso público ten entre 18 e 34 anos, 

algo menos do 30% entre 35 e 54 e apenas unha de cada dez persoas que nos 

ten 55 ou máis anos. Coido que na actua lidade é un problema que ten difícil 

solución, máis nun contexto como o galego, cunha parte da poboación moi 

envellecida que, na práctica, segue a informarse unicamente a través dos 

medios tradicionais, fundamentalmente a televisión e a prensa de papel. Coido 

que cómpre un esforzo en alfabetización dixital nos tramos de maior idade 

pero, en todo caso, haberá que esperar aínda unha xeración para estender a 

prensa dixital á poboación maior. 

Cómo é o día a día dos redactores dun xornal dixital? Tedes algún lugar 

de encontro ou traballades vía On-line?  

Cando Praza Pública comezou a funcionar optouse polo que se dá en chamar 

“redacción difusa” esencialmente por cuestións económicas: preferiuse investir 

todos os recursos dispoñibles en salarios e non no acondicionamento e 

alugueiro dunha redacción física. Así, nos tres anos de vida do xornal viñemos 

traballando unicamente en rede, con contacto practicamente constante a través 

de ferramentas como Skype ou Hangouts e xuntanzas puntuais para nos 

organizar. 

 

http://praza.gal/info/20/as-contas-de-praza/
http://praza.gal/info/20/as-contas-de-praza/


É máis doado atender os intereses da audiencia dende un medio dixital? 

Cómo podería renovarse o tratamento da información nos soportes 

tradicionais? 

Non me atrevería a afirmar que é é maís doado, pero sen dúbida temos moitas 

máis vías de feedback ca nos medios tradicionais. Os comentarios e, moi 

especialmente, as redes sociais, dannos unha retroalimentación practicamente 

inmediata do que interesa, do que gusta e do que non. Neste sentido, cabe 

destacar tamén que non sempre o que máis se visita é o que máis interesa o u 

o máis interesante; determinadas palabras clave fan que unha nova estea nos 

primeiros postos de Google sen que sexa unha boa peza xornalística, nin moito 

menos. 

Dende a máis absoluta prudencia cara a quen traballa noutros soportes, coido 

que o futuro vai ir pola especialización e a profundidade na información. Coido 

que un xornal de papel terá pouco percorrido nos próximos anos se o único que 

podemos ler nel son cousas que pasaron o día anterior e que xa coñecemos a 

través de internet. Pero, no entanto, penso que pode haber público para un bo 

xornalismo de investigación e para pezas en profundidade. 

   


