
Comunicat de Prosa 
 

 

Davant d’algunes crítiques per part de subscriptors i lectors d’EL 9 NOU per la cobertura               
informativa del diari El Periódico de l’atemptat de Barcelona, publicada el dia 18 d’agost,              
voldríem fer les següents consideracions: 

 
1. EL 9 NOU és un periòdic d’àmbit local que ofereix als seus lectors tota la informació de les                   

comarques que cobreix, amb una trajectòria de gairebé 40 anys i amb una línia editorial prou                
coneguda.  

 
2. Al llarg de la seva història, EL 9 NOU ha complementat la seva oferta informativa amb                 

altres productes com ara la revista Presència, el suplement L’extra, El 9 Esportiu o El Punt Avui.                 
L’acord per encartar aquest darrer diari va finalitzar el setembre de 2015 per voluntat              
d’Hermes, la seva empresa editora, tot i que han continuat les bones relacions editorials entre               
EL 9 NOU i El Punt Avui. 

 
3. Actualment, Prosa, empresa editora d’EL 9 NOU, té un acord de col•laboració amb la               

societat El Periódico de Catalunya S.L., que es limita a regalar als seus subscriptors i lectors                
l’exemplar del dia d’El Periódico, amb l’objectiu de complementar els continguts informatius            
locals amb uns altres de generals. 

 
4. No hi ha cap acord editorial entre les empreses editores d’EL 9 NOU i de El Periódico pel                   

que fa a continguts. Així doncs, cada diari es fa responsable de la seva línia editorial i de les                   
informacions que publica. 

 
5. Hi ha subscriptors d’EL 9 NOU que han manifestat la seva satisfacció pel fet de rebre un                  

producte periodístic addicional i que agraeixen obtenir de forma gratuïta El Periódico. No             
obstant això, també n’hi ha que no. Per aquest motiu, els que a través del departament de                 
subscripcions sol·licitin no rebre’l, seran atesos.  

 
6. La direcció d’EL 9 NOU vol mostrar el seu respecte i consideració per a tots els lectors, es 
posa a la seva disposició per tal d’atendre les diferents sensibilitats i avaluarà quina és l’oferta 
més apropiada per complementar els continguts propis. 


