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Ningú no posa en dubte avui en dia el paper i la importància de la premsa en qualsevol estat
democràtic. De fet, el quart poder, com el va batejar l’escriptor i polític angloirlandès Edmund
Burke per l’extraordinària influència que exercia en els anys previs a la Revolució Francesa, és
una peça fonamental perquè es pugui parlar realment d’estat democràtic. I no només perquè
informa i en certa manera exerceix d’element controlador dels altres poders que configuren
l’Estat, sinó també perquè esdevé l’autèntic motor del que coneixem per opinió pública, ja que
malgrat que no és la premsa qui la crea –això seria tan agosarat com dir que els ciutadans no
pensen i no tenen la seva pròpia opinió– sí que ajuda a conformar-la, ja que és qui la construeix
a partir de les opinions dels mateixos ciutadans. Dit d’una altra manera, la premsa per si matei-
xa no té consciència però en canvi sí que ajuda a crear consciència.
Això pren especial rellevància en un país com Andorra, petit però a la vegada complex si tenim
en compte la diversitat d’orígens dels seus ciutadans, i per tant amb tendència a tenir una opi-
nió pública molt influenciada per l’existent als dos països veïns. Per això el paper de la premsa
i els mitjans de comunicació a Andorra té encara més importància, ja que, al marge de les fun-
cions que els són pròpies, juguen un rol cabdal quant a la cohesió social, ja que ajuden a fomen-
tar entre bona part de la població immigrada del país un sentiment i una consciència de perti-
nença a una realitat. D’aquesta manera, la presència al Principat de mitjans de comunicació
propis del país és fonamental davant la forta presència i influència dels mitjans estrangers. I
aquí el diari BONDIA hi té un paper destacat per diferents motius.

Un diari cent per cent andorrà
D’una banda, perquè amb el naixement del BONDIA, el 30 de gener del 2004, es trenca un
model molt definit, en què dos diaris de pagament, molt definits ideològicament, es repartien
el pastís informatiu. L’aparició d’un tercer diari, amb una aposta clara per la informació de pro-
ximitat i per un model de periodisme seriós, rigorós, independent i plural, obre als ciutadans
una nova possibilitat de seguir l’actualitat del país des d’una perspectiva diferent i sense els
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estigmes ni vicis d’altres. I és que el BONDIA és un diari respectuós amb els diferents punts de
vista, tendències polítiques i opinions, no exempt de crítica però de crítica responsable, argu-
mentada i quan toca defugint sempre de la crítica fàcil i del criticar per criticar; i amb un únic
objectiu, que no és cap altre que reflectir el que de veritat passa, de dir les coses tal com són, i
de fer-ho de manera planera i atractiva per als nostres lectors mirant de ser un mirall, un reflex
de la nostra societat.
A més a més, en el moment del seu naixement, el BONDIA es va convertir en el primer diari fet
i pensat íntegrament a Andorra, sense participació de cap grup estranger que volgués impor-
tar maneres de fer al Principat i on els accionistes de l’empresa editora, La Veu del Poble, eren
tots del país. Un aspecte que amb el pas dels anys han seguit d’altres mitjans, i que també han
sabut apreciar els ciutadans del país.

L’aposta per un model diferenciat
El naixement del BONDIA trenca també amb la forma com els ciutadans accedeixen a la infor-
mació. Conscients que les dimensions del país feien difícil l’existència d’un tercer rotatiu de
pagament, el BONDIA aposta per un producte informatiu de consum diari que no costi diners
al ciutadà, que a més a més s’estalvia d’entrar al quiosc a comprar el diari, ja que el pot agafar
en els més de 130 punts de distribució que hi ha repartits als carrers del país així com en dife-
rents comerços, hotels, benzineres, consultes mèdiques i punts emblemàtics d’Andorra. És a
dir, que el lector no ha de fer cap esforç per accedir al BONDIA, ja que gairebé se’l troba a la
porta de casa. Òbviament aquest aspecte ha facilitat la bona acollida del diari, i el que és més
important per a tot l’equip de gent que formem part del BONDIA, ha comportat que persones
que no tenien l’hàbit de llegir la premsa ara sí que ho facin.
I és que al marge de la gratuïtat, l’aposta ferma del BONDIA ha estat i és la voluntat de fer un
producte de qualitat. D’aquesta manera, s’ha volgut defugir sempre dels models de premsa
gratuïta existents als països veïns, tant pel que fa als continguts com en la forma de presentar-
los, i s’ha buscat en tot moment el rigor i la qualitat informativa. Dit d’una altra manera, s’ha vol-
gut oferir al lector el mateix que podria trobar en un diari de pagament però donant-li-ho de
forma gratuïta, apostant per un model diferent, vist sovint amb reticències i escepticisme per
alguns, però que s’ha consolidat plenament entre els lectors de premsa diària d’Andorra, com
es constata en el darrer Observatori sobre els mitjans de comunicació de l’Institut d’Estudis
Andorrans, en què es posa de manifest que 5,4 de cada deu lectors de diaris llegeixen el BON-
DIA. Aquesta aposta per la informació de proximitat així com la rigorositat i la qualitat en l’ela-
boració dels continguts han permès que el BONDIA penetrés amb certa facilitat en totes les
capes socials del país, i sigui un mitjà de referència per a la classe política, empresarial, social,
cultural i esportiva d’Andorra.  

El lector, l’eix central i l’objectiu final
I és pensant i amb aquesta vocació de servei als ciutadans, i en definitiva als lectors, com es fa
cada dia el BONDIA. I no només buscant oferir-los un producte de qualitat, si no també donant-
los al mateix temps l’oportunitat de participar-hi i oferint-los la possibilitat de dir-hi la seva i/o
expressar les seves inquietuds, opinions i crítiques. Dit d’una altra manera, des del BONDIA no
es percep el lector com un simple consumidor del diari, sinó com una persona participativa i
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activa que ajuda, amb la seves aportacions, a la constant millora i creixement del producte final.
És per això, i deixant de banda les cartes al director, que com en qualsevol altre diari poden
enviar els lectors per a la seva publicació, que la secció d’Opinió del BONDIA està oberta a la
participació dels ciutadans. És a dir que, a part dels col·laboradors que tenen el seu espai set-
manal fix i dels articles que fan arribar representants de forces polítiques, organitzacions i d’al-
tres entitats, qualsevol ciutadà té a la seva disposició les pàgines del BONDIA per expressar
lliurament i opinar sobre aquelles qüestions i temes que consideri oportuns.
La mateixa filosofia segueix la secció Fototeca, on novament els lectors són els grans protago-
nistes en fer arribar a la redacció del diari tota mena de fotografies, ja sigui per felicitar aniver-
saris i saludar amistats o per denunciar situacions i actes incívics fent valer aquella frase feta que
diu que una imatge val més que mil paraules.

El fenomen dels SMS
Bona prova de la bona acollida i de la implicació i participació dels ciutadans, si se’ls dóna l’o-
portunitat, és l’èxit de la secció Punt de Reunió, on cada dia es publiquen les opinions i críti-
ques enviades pels lectors a través de missatges de mòbil. I no només un èxit perquè són mol-
tes les persones que fan referència a aquell o aquell altre missatge, sinó pel volum d’SMS que
es reben. I és que diàriament arriben a la redacció del BONDIA més d’un centenar de missat-
ges, fet que va obligar a ampliar la secció, originalment a la contraportada del diari, també a
una de les pàgines interiors. Tot i així, és impossible donar cabuda a tots els SMS el mateix dia
que són enviats pels lectors, i és força recurrent que un missatge enviat, per exemple, dilluns no
acabi sortint escrit a la secció fins dimecres o dijous.
Així doncs, el Punt de Reunió, al marge dels missatges de felicitació d’aniversaris i altres efe-
mèrides i d’aquells més personals que cerquen conèixer i relacionar-se amb d’altres lectors,
s’ha convertit en un bon termòmetre per veure allò, habitualment d’actualitat, que interessa
realment als ciutadans, o si més no als lectors del BONDIA. I és que són les darreres notícies, ja
siguin de l’àmbit polític, social, cultural, econòmic o esportiu, les que centren bona part dels
comentaris, crítiques i opinions dels lectors.
No es pot obviar i cal tenir present, com han reiterat en més d’una ocasió els crítics amb aques-
ta secció, que l’enviament d’un missatge és una qüestió totalment anònima, i que és precisa-
ment aquest anonimat el que pot acabar de decidir algú indecís a expressar la seva opinió o el
que provoca, en ocasions, que algú l’aprofiti per mirar d’insultar o buscar fer mal a terceres per-
sones. És per això que des del diari s’aplica un sistema de filtratge dels missatges rebuts i s’eli-
minen aquells escrits amb un to groller i insultant i que pretenen fer mal.
Malgrat aquest aspecte, no es pot posar en dubte ja no només l’èxit de la secció, sinó tampoc
la seva incidència. I és que no són pocs els casos en què amb posterioritat a la publicació d’un
missatge d’un ciutadà/na en què es queixa d’algun aspecte lligat a les administracions o a d’al-
tres organismes públics, hi ha hagut resposta per part d’aquests, que han corregit o modificat
l’aspecte de la crítica en qüestió.
La incidència de la secció, de la qual tampoc són alienes les formacions polítiques, que l’utilit-
zen per criticar l’adversari, ni els treballadors de l’Administració, que l’usen per a les seves
reclamacions laborals, es pot constatar també pels amables suggeriments de tota mena arri-
bats a la redacció del BONDIA per part d’administracions, càrrecs públics, entitats i organismes
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de tot tipus, interessats en diferents fórmules per evitar, en algun cas, o reduir en d’altres, el
nombre de missatges crítics que es publiquen. 
És obvi que la crítica no sempre agrada, i més en un país petit com el nostre, on gairebé tothom
es coneix. No obstant això, no cal anar més enllà, es tracta d’una més de les pressions amb què
han de conviure els diaris, gratuïts o no, i els mitjans de comunicació en general, i naturalment
no és únicament un fet exclusiu d’Andorra.
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