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Scomodo és una revista mensual gratuïta creada per joves. Per ser més exactes, 

hi ha 400 estudiants, tant de secundària com  universitaris, implicats en la seva 

elaboració. És el diari d'estudiants més llegit d'Itàlia. Scomodo és periodisme en 

paper, gratuït i sense publicitat.

El projecte compta amb la col·laboració de més de 35.000 persones i cada 

setmana s'imprimeixen 7.500 exemplars de la revista, que posteriorment són 

distribuïts a escoles i universitats, així com a entitats culturals. És un model 

de cultura alternativa, lliure d'interessos polítics i econòmics. El fundador de 

Scomodo és un estudiant de 19 anys de Roma que ha participat en moviments 

estudiantils. El 2016, quan tenia 17 anys, juntament amb altres dos companys van 

fundar el projecte Scomodo, paraula que en italià significa 'incòmode'.

Scomodo apareix com a resposta a la superficialitat del periodisme modern a la 

ciutat italiana. Intenta tornar a dotar de qualitat el contingut dels articles. Promou 

un tipus d’informació crítica, raonada, pausada i independent. Pretén canviar la 

forma en què es presenten les dades, és a dir, tornar al paper per tal d’elaborar 

continguts que es valorin i permetin una lectura més relaxada dels articles 

educatius.

La revista no està pensada per publicar-se digitalment. Com s'ha dit més amunt, 

Scomodo es va fundar el 2016, quan, en termes de difusió, la informació en línia 

definitivament guanyava  terreny   als mitjans impresos. Al mateix temps, però, 

també ha sorgit el fenomen de les fake news i la postveritat. I més important 

encara, els fundadors de Scomodo es van adonar que els articles en línia eren 

extremadament superficials, sobretot per a les generacions més joves, que 

passen una quantitat de temps excessiva connectats a internet i rares vegades 

llegeixen més que unes poques línies.

Scomodo

https://engagenow.eu/ca/case-studies/scomodo/

UBICACIÓ: ITÀLIA, ROMA

WEB: WWW.LEGGISCOMODO.ORG 

ANY D'INICI DEL PROJECTE: 2016

DURADA: > 24 MESOS

ORGANITZADOR: SCOMODO

Revista mensual 
gratuïta feta per 
estudiants i dirigida a 
joves.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Visualitzar alternatives socials i culturals que enriqueixen la ciutat de Roma i que 

sovint se silencien.

  

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: ESCRIPTURA

     – LITERATURA: LECTURA

     – LITERATURA: COMPRENSIÓ

     – LITERATURA: EXPRESSIÓ ORAL

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (EN GENERAL)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

OBJECTIUS: 

      – APODERAMENT

https://www.leggiscomodo.org
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Els joves saben que treballant a Scomodo responen a dos propòsits diferents. No 

només participen en el desenvolupament d'una revista, sinó que també reclamen 

el seu dret a gaudir de l'activitat cultural gratuïta. Al diari, hi fan totes les accions 

possibles: discuteixen i intercanvien idees, fan reunions editorials, trien els temes 

a tractar, realitzen tasques de muntatge, analitzen la situació cultural actual, etc.

Scomodo  és una iniciativa juvenil per repensar críticament l'activitat cultural de 

la ciutat. Un èxit molt important és el nombre de persones implicades i l'abast del 

públic. Són joves que, tot i ser de diferents realitats socials de la ciutat de Roma, 

creuen en la importància de la informació i de la cultura en el desenvolupament de 

la societat en què viuen.

Scomodo és un gran exemple de treball en equip. A causa de les nombroses 

esferes en què opera Scomodo, els joves es divideixen en molts grups de treball. 

Des de la gestió de les xarxes socials fins al  lliurament físic de la revista, cada 

persona participa en dos o tres grups de treball.

Pel que fa a la gestió, cada mes es creen tres equips editorials; un per supervisar 

cada secció del diari: els temes d'actualitat, la cultura, etc., i, després a hi ha la sec-

ció plus, que se centra més en qüestions relacionades amb la cultura de masses. 

Hi ha, de fet, un quart i cinquè equip editorial, un que supervisa el tema central, la 

portada, que analitza cada mes un tema candent / actual / de màxima actualitat 

en profunditat, i l'altre que informa sobre els espais abandonats de Roma. Tot i que 

es divideixen en grups més petits i més grans, els col·laboradors són una "família" 

molt unificada, ja que cadascun d'ells acostuma a operar simultàniament en 

diferents àrees del projecte.

Les reunions del grup són el moment més important de Scomodo, ja que s’hi 

prenen les decisions i s’hi decideixen els procediments operatius, especialment 

en relació amb la revista. El contingut dels articles, més enllà de l'estructura 

creada per l’autor, es decideix durant les reunions, i provoca discussions llargues i 

sovint acalorades.

L’objectiu de les reunions, tant des del punt de vista editorial com sociocultural, 

és encarar qualsevol problema sense haver de prendre partit, i evitar per tant la 

necessitat que els implicats votin individualment.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Reivindicació de l’offline entre els joves amb una proposta revolucionària en 

ple segle XXI: una revista només en versió paper. Paradoxalment, aquest format 

es troba  competint amb la informació, gairebé il·limitada, que els joves  reben 

cada dia des de internet, a través dels seus telèfons i ordinadors portàtils, i que la 

converteix en informació buida i insubstancial.

- Mantenir entre els joves l'experiència de llegir i viure un diari en paper, haver de 

gestionar-lo i apostar per la qualitat de la informació proporcionada, entre els 

articles i la informació independent presentada al públic.
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PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Scomodo és un projecte editorial revolucionari, una reformulació del mode 

d'interacció amb la cultura i els joves. De fet, reconstrueix els ponts entre la cultura 

de masses i el paradigma sociocultural.

Els joves tenen un control absolut sobre el projecte, i això els empodera. L'èxit de 

la revista de paper és especialment rellevant si tenim en compte la dependència 

habitual dels joves pel que fa als dispositius digitals. El motiu? Hi ha una distància 

cada cop més marcada entre els joves i els mitjans de comunicació. La informació 

no es fa pensant en ells, i el llenguatge informatiu utilitzat a la premsa no és capaç 

d'atraure el seu interès.


