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Seguim enfortint la resistència crítica!

Us expliquem els primers resultats de la campanya de suport a
CRÍTIC per la crisi del coronavirus: 113 subscriptors han passat a
pagar quota ampliada i més de 80 persones s'han sumat al projecte
els últims 40 dies

Roger Palà

Acte del cinquè aniversari de CRÍTIC. Foto: Ivan Giménez

El 22 d’abril vam llançar la campanya “Enfortim la resistència crítica”. Ara que ja ha passat un mes i
que comença a consolidar-se el desconfinament, podem fer balanç de la resposta que hi ha hagut i
de com enfoquem els pròxims mesos a CRÍTIC. I la veritat és que n’estem molt contents. Des que
vam començar la campanya, 113 subscriptors s’han passat a la quota solidària de 75, 100 o
150 euros. I en tots aquests dies hem fet 80 subscriptors nous, dels quals 26 també han decidit
fer-ho de manera solidària. És un increment substancial del ritme de subscriptors que sol tenir
CRÍTIC, que habitualment es manté entre unes 20-25 noves altes mensuals.

Que molts subscriptors i subscriptores de CRÍTIC hagin apostat per fer el pas a la quota solidària és
una notícia excel·lent en temps de pandèmia. Recordeu que, si voleu ampliar la vostra quota, només
cal que ens envieu un correu indicant-nos quant voleu pagar: 75, 100 o 150 euros. El pagament es
farà efectiu amb la nova quota en el moment de renovar la vostra subscripció. Us animem, si podeu,
a prioritzar la subscripció solidària com a mínim durant el 2020 i el 2021.
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Objectiu: 2.000 subscriptors al final del 2020
Tot i aquestes bones notícies, segons els nostres càlculs encara necessitem sumar més persones al
projecte si volem garantir-ne la viabilitat amb independència de qualsevol factor conjuntural. Per
això ens hem marcat l’objectiu d’arribar a les 2.000 subscripcions al final d’aquest 2020.
Això implicaria incrementar uns 200 subscriptors des d’ara fins al mes de desembre. És un objectiu
raonable que ens permetria afrontar amb garanties la crisi que tot just comença. Si encara no sou
subscriptors, podeu unir-vos a CRÍTIC aquí apostant per una de les quotes solidàries de 75, 100 o
150 euros anuals.

També us animem a contribuir al projecte d’altres maneres: per exemple, regalant CRÍTIC a
familiars, coneguts i amics que potser ara no estan en disposició de subscriure-s’hi però que són
persones interessades en els nostres continguts i potser en un futur ens podran donar suport.

Escenari de futur: enfortir les subscripcions
Al mateix temps, com hem fet sempre, estem ajustant al màxim totes les despeses i analitzant quines
han de ser les prioritats de CRÍTIC durant els pròxims mesos. Estem revisant a fons el pressupost
del 2020 per ajustar-ne totes les despeses, amb l’objectiu de garantir la viabilitat del projecte i
seguir oferint una cobertura a fons i de qualitat. Durant aquest mes de juny publicarem el post de
transparència en què farem balanç del 2019 i us explicarem amb més detall el pressupost del 2020.

Tanmateix, els escenaris de futur impliquen enfortir les subscripcions. La publicitat ha caigut de
manera molt important no solament a CRÍTIC, sinó en tots els mitjans. És una partida rellevant
per a nosaltres, perquè en global, si hi comptem també el contingut amb patrocini, representa al
voltant del 40% dels nostres ingressos. Veient la tendència de les últimes setmanes, creiem que la
caiguda prevista de publicitat podria elevar-se als 30.000 euros aquest 2020.

És possible que sigui menys, perquè molts dels nostres acords són anuals i estan vigents, però
sabem que la crisi es prolongarà en el temps, i segurament el 2021 serà un any encara més
complicat. Volem intentar fer front als pròxims mesos sense plantejar cap retallada de sous. Els
nostres salaris ja són modestos i oscil·len entre els 1.260 i els 1.660 euros mensuals la jornada
completa. Una xifra que estableix el reglament de règim intern de la cooperativa depenent de les
responsabilitats i de l’antiguitat en el projecte de cadascú.

El periodisme, la nostra prioritat
La nostra prioritat és que el periodisme que fem no es ressenti d’aquesta crisi, perquè ara és l’hora
que estiguem més atents que mai per detectar les injustícies i els abusos i denunciar-los. Creiem que
aquest és el moment de la història de CRÍTIC en què invertir en periodisme és més important.

Per sort, la nostra cooperativa compta amb el capital aportat pels nostres socis col·laboradors, i
això ens permetrà afrontar amb garanties els pròxims mesos. Aquesta també ha estat una opció per
a alguns subscriptors i subscriptores al llarg dels anys: esdevenir socis col·laboradors a partir d’una
inversió de 1.000 euros.

Si en plena pandèmia volem seguir fent un periodisme crític, rigorós, que aposti per la profunditat
en temps de fake news, necessitem el suport dels subscriptors i de les subscriptores de CRÍTIC, els
que sempre hi sou. Per això animem els subscriptors i les subscriptores a canviar a la subscripció
solidària. I, si encara no us heu fet de CRÍTIC i voleu contribuir a enfortir el projecte, us animem a
fer la subscripció solidària. Entre tots i totes, seguim enfortint la resistència crítica!
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