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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La premsa espanyola recupera el 
camí de la rendibilitat i acumula cada 
vegada més lectors
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) ha presentat l’estudi 
Claus de la Informació 2019. Segons aquest estudi, Espanya 
acabarà l’any amb 17,5 milions de lectors diaris, amb un crei-
xement del format digital dels mitjans de més del 12%, mentre 
que el format paper descendirà per sota de el 9%. Actualment, 

a Espanya hi ha 403 milions d’usuaris únics mensuals de prem-
sa a multiplataforma, fet que suposa un creixement de gairebé 
el 50% en els últims tres anys. Dades que, unides a les xifres 
econòmiques de l’exercici, mostren un creixement del nombre 
de lectors i el retorn a la rendibilitat dels editors espanyols.

L’informe ofereix xifres detallades del sector dels mitjans 
d’informació, que a priori són esperançadores, tot i que l’actual 
model dels editors no garanteix la seva rendibilitat, d’aquí que 
estigui damunt la taula el tema de les subscripcions de contin-
guts de pagament en línia, aportant valor al lector i amb una 
oferta informativa més atractiva. 

El treball dóna a conèixer igualment els principals hàbits de 
consum dels mitjans d’informació a l’Estat espanyol. Així, per 
exemple, es pot veure com el sector multiplataforma dels mi-
tjans supera ja els 403 milions d’usuaris únics al mes, un 49% 
més que fa tres anys, mentre que els lectors diaris són actual-
ment 17 milions. L’any 2019 acabarà amb 17,5 milions, el que 
suposarà un descens de només el 0,6% respecte a 2018.

Pel que fa a formats, l’informe destaca que els lectors que no-
més llegeixen premsa digital o que combinen en línia i format 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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paper representen ja dos de cada tres a Espanya. I en premsa 
diària en paper, cada mes s’imprimeixen 45 milions d’exemplars, 
1,5 a el dia, de manera que el descens del consum del format 
premsa ha baixat un 8,74% respecte a l’any passat. Per contra, 
el format digital creixerà al voltant del 12,2% respecte a l’últim 
trimestre del l’any passat.

Estabilitat en ingressos publicitaris en 2019.- Fins al mes 
de setembre de 2019, els ingressos publicitaris del conjunt dels 
mitjans d’informació a l’Estat espanyol tot just retrocedeixen un 
0,3% respecte a l’any anterior, fins a arribar a una xifra de 570 
milions d’euros en el que portem d’any. A tancament de l’any, 
la xifra augmentarà fins als 828 milions, una xifra que mostra 
un millor comportament que el del conjunt del mercat. La inver-
sió publicitària de la premsa es manté estable, especialment 
gràcies a la pujada del format digital, el mateix informe mostra 
que la pujada en el que portem de 2019 és d’un 14,9%, que ha 
servit per compensar el retrocés en els ingressos publicitaris de 
la premsa escrita, del ‘9,2%.

Principals xifres de negoci de el sector el 2018.- El sector 
dels mitjans d’informació va tancar 2018 amb un resultat ope-
ratiu al voltant dels 40 milions d’euros, un creixement del 2%. 

Quant als ingressos d’explotació, la xifra és de 1.299 milions, 
amb una reducció de 4%. I si s’analitzen els ingressos obtinguts 
de venda de publicitat, una de les variables que llança l’estudi 
Claus de la Informació 2020 és que, per segona vegada con-
secutiva, els ingressos per venda de publicitat en el sector van 
superar als de la venda d’exemplars i suposen ja el 54% de la 
xifra de negoci.

L’estudi destaca que 2018 va ser un any rècord en nombre de 
lectors, però també l’any de la volta al resultat net positiu en “In-
formació general” (2,4 MM €) i en “Informació esportiva” (15,5 
MM €). La disposició d’estructures cada vegada més competi-
tives en el nou entorn, i la posada en valor del que millor sa-
ben fer els editors, que són continguts de qualitat, formen part 
d’aquesta evolució positiva. 

Altres dades rellevants del sector en el seu conjunt, són que 
aquest va tancar l’exercici 2018 (per al qual existeix informació 
pública) amb 1.300 milions de facturació, resultat d’explotació 
de 40 MM €, 6.706 llocs directes i un marge sobre ebitda mitjà 
del sector d’un 5%, on destaca el sector d’informació esportiva 
amb més d’un 13%.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El treball de l’AMI està elaborat per Deloitte i Media Hotline, i en 
aquesta primera edició recull les dades dels nou primers mesos 
de l’any 2019, i una previsió de com pot tancar l’any. El succes-
sor del Llibre Blanc de la Informació, arriba en format digital –i 
de pagament- per oferir d’una manera dinàmica i propera en el 
temps, la realitat del sector dels mitjans d’informació a Espan-
ya. (Infografia: AMI)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

OCTUBRE
SMART CITY EXPO KYOTO
03 - 04/10   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Kyoto (Japó)

BAUM FESTIVAL / BARCELONA 
TATTOO EXPO
04 - 06/10   
Festival Internacional d'Art i 
Moviment Urbà / Convenció 
Internacional del Tatuatge de 
Barcelona

SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
09 - 13/10

CARAVANING
12 - 20/10   
Saló Internacional del Caravaning

PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA
15 - 18/10    
Saló Internacional de la Piscina, 
Wellness i Instal·lacions 
Aquàtiques

BARCELONA MEETING POINT
16 - 19/10    
Saló Immobiliari Internacional

SEC'19
17 - 19/10    
Congrés de la Societat Espanyola 
de Cardiologia sobre Malalties 
Cardiovasculars

AUTO RETRO 
18 - 20/10    
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció

UEG WEEK
19 - 23/10    
Setmana de la Gastroenterologia

COSMETORIUM
23 - 24/10   
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

INDUSTRY FROM NEEDS TO 
SOLUTIONS
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
29 - 31/10    
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

SMART CITY EXPO DOHA
30 - 31/10
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Doha (Qatar)

MANGA BARCELONA
31/10 - 03/11    
Saló del Manga i l'Anime de 
Barcelona

NOVEMBRE
EXPOMINER
08 - 10/11   
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

FÒRUM GASTRONÒMIC 
BARCELONA
18 - 20/11   
Esdeveniment per a 
Professionals del Món de la 
Gastronomia

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
19 - 21/11   
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
19 - 21/11   
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IBTM WORLD
19 - 21/11   
Saló de la Indústria de Viatges de 
Negocis, Congressos i Incentius

NICEONE BARCELONA (N1B)
28/11 - 01/12   
Festival dels Videojocs i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
29/11 - 08/12   
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
CRUISE SHIP INTERIORS EXPO 
EUROPE
04 - 05/12   
Fira Europea d'Interiors per a la 
Indústria de Creuers

LA CIUTAT DELS SOMNIS
27/12 - 04/01   
El nou Festival de la Infància

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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La veu, el “social commerce” i els 
nanoinfluencers, tendències clau en 
màrqueting i comunicació per al 2020
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
  

La consultora de comunicació i estratègia digital Best finalitza 
l’any proposant una sèrie de tendències clau en el sector del 
màrqueting i la comunicació per a l’any 2020, entre les quals es 
troben aspectes com el ‘fast content’, el ‘social commerce’ o les 
recerques per veu, entre altres temes.

Aquestes tendències es troben recollides en el treball titulat 
“Tendències en Comunicació i Màrqueting Digital per a 2020: 
equilibrant el triangle de la conversió, el contingut i la respon-

sabilitats”, un document que ha comptat amb la participació de 
16 professionals de la comunicació digital, el màrqueting i les 
relacions públiques.

Entre les temàtiques que destaca la consultora de comunicació 
i que marcaran les estratègies de l’any es troben el potencial de 
la veu, el social commerce, la rellevància dels nanoinfluencers 
en matèria de branded content i WhatsApp com a canal clau de 
negoci i atenció a client.

L’estudi preveu que a mesura que més empreses entrin a l’eina 
WhatsApp començarem a veure com WhatsApp s’integra pro-
gressivament en el màrqueting stack de cada vegada més em-
preses. Aquest podria ser un ordre:

- Les primeres “afectades” seran les plataformes d’atenció a 
client, ticketing, i solucions de xat en viu. Plataformes com In-
tercom, mitjançant Octopods, ja s’estan preparant.

- Els CRM hauran d’incorporar WhatsApp (i la informació que 
es generi en les seves converses). Salesforce o Pipedrive ja 
ofereixen algunes integracions mitjançant tercers. I hi ha plata-
formes com Sirena, que neixen amb aquesta idea de fons.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les plataformes d’Inbound Màrqueting, tipus Hubspot o Active 
Campaign, hauran de pensar com explotar el poder del Whats-
App. Però no podem oblidar un gran perill... l’spam. Des del 
principi dels temps, quan la comunicació comercial arriba a un 
canal pot suposar un terratrèmol. Fa 30 anys passava amb les 
bústies físiques, després va passar amb el correu electrònic i 
el web, després amb les xarxes socials. Serà diferent, aquesta 
vegada?. (Infografia: GrupoAnton)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi complet Tendències en Co-
municació i Màrqueting Digital per a 2020: equilibrant el triangle 
de la conversió, el contingut i la responsabilitats. Només cal 
CLICAR AQUÍ  

Pörsken: “Els diaris impresos han 
d’apostar per la informació de 
proximitat”
El professor alemany Bernhard Pörksen, un dels més prestigio-
sos analistes de mitjans de comunicació europeus, a més de 
professor de periodisme i autor de més d’una vintena de llibres, 
alguns d’ells traduïts a l’espanyol, considera que els mitjans 

impresos són necessaris per poder sortir de la bombolla de filtre 
i trobar-se amb “notícies inesperades”. 

En una entrevista al Reutlinger General-Anzeiger, el professor 
Pörksen indica que el mitjà imprès encara té un avantatge deci-
siu perquè “proporciona la sorpresa, la possibilitat de trobar-se 
amb alguna cosa que ni tan sols es buscava. El diari imprès 
és un paquet de continguts elaborats per periodistes, que es 
llança d’hora sobre les taules d’esmorzar. I en aquest paquet et 
trobes amb moltes històries que no interessen a tots, ja sigui en 
l’àmbit local, en els esports, en l’economia, en la política. Però 
en qualsevol cas et trobes amb alguna cosa que no esperaves. 
I així, t’ofereix diferents perspectives, diferents ambients, que 
estan interconnectats. Considero que en aquests moments això 
és existencialment necessari”.

Segons Pörsken, la situació que travessa la indústria dels mi-
tjans és molt preocupant, perquè afecta els dos costats del ne-
goci: Hi ha una crisi de model de negoci, de finançament dels 
diaris. I hi ha una crisi de confiança en parts de la societat. 
“Moltes persones ja no confien en els mitjans de comunicació, 
i els periodistes són atacats, amenaçats. Per tant, un pronòstic 
futur és difícil”. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Apostar per la informació de proximitat.- Pörsken, però, creu 
que la situació podria anar millorant, tot i que de manera molt 
lenta, i sabent que la batalla de la realitat no es guanyarà a la 
xarxa. I en aquesta evolució s’ha d’apostar per elements com la 
informació local, la informació de proximitat.  “Les notícies so-
bre tot el que envolta a una persona són un valor en si mateix, 
perquè som éssers propers, fascinats pel que ens envolta. En 
moments en què estem experimentant una creixent polaritza-
ció, el diari regional i la premsa local són importants per mante-
nir la conversa sobre la ciutat. 

En el cas del diari imprès, Pörsken sosté que cal que es conce-
deixin ajudes als mitjans, per exemple, pel que fa a les despeses 
d’enviament , i que han de buscar solucions perquè els joves pu-
guin accedir a informació de qualitat, la qual costa diners fer, i no 
només a la gratuïta. “Els diaris són cars. Si voleu llegir diversos 
diaris, hi ha sumes que els joves no poden pagar”. El professor 
considera que és important emfatitzar el valor del periodisme 
per a la societat i la convivència democràtica i que aquest és un 
camí important cap a l’alfabetització mediàtica. “Necessitem un 
periodisme que s’obri, que parli a l’audiència a l’alçada dels ulls, 
busqui el diàleg, feu que les regles de joc siguin transparents 
per a la seva pròpia indústria”. (Font: Laboratorio de Periodismo)

La FeSP demana regular per llei el 
dret a la informació de la ciutadania i 
el Periodisme

La Federació de Sindicats de Periodistes denúncia acomia-
daments a Europa Press i Premsa Ibèrica, dóna suport a les 
mobilitzacions a IB3 i condemna les agressions i expulsions 
d’informadors a Bolívia. D’altra banda, la Federació de Sindi-
cats de Periodistes (FeSP) reclama al futur Govern de l’Estat 
i al Parlament que es prenguin seriosament, d’una vegada per 
totes, el dret constitucional de la ciutadania a la informació i el 
regulin en una llei, en la qual s’estableixin els drets i deures dels 
i les periodistes. La FeSP i altres organitzacions de periodistes 
porten anys plantejant aquesta petició al Govern i als grups par-
lamentaris, però ni els successius executius de PSOE i PP ni 
els partits majoritaris han tingut voluntat política per fer-ho, per 
no molestar els grans grups de comunicació.

Les precampanyes i campanyes de les eleccions convocades 
aquest any han demostrat que, un cop més, el dret de la ciu-
tadania a la informació veraç i la necessitat d’unes condicions 
de treball dignes per als i les periodistes -la tasca és imprescin-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer
cada dia una banca 
socialment responsable

CaixaBank ajuda a millorar l’educació 
financera de més de 14.000 persones

A CaixaBank volem que la cultura financera arribi a tothom

I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre finances 
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa 
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva 
educació financera. I això és fer una banca socialment responsable.
 
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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dible perquè aquest dret ciutadà pugui complir-se de manera 
eficaç- han estat oblidats pels candidats, encara que alguns 
programes electorals incloguin propostes en aquesta matèria.

Per la FeSP la informació és un pilar bàsic i imprescindible en la 
democràcia, però en l’última dècada ha patit retrocessos i res-
triccions a causa de normes com la Llei Orgànica de Protecció 
de la Seguretat Ciutadana -coneguda com llei Mordassa- o les 
reformes de el Codi Penal, a la precarietat i deteriorament de 
la feina periodística, i a males pràctiques de diferents polítics i 
governants com les convocatòries de premsa sense preguntes 
o el veto a mitjans de comunicació i a periodistes freelances. 
(Font: FeSP)

Els suplements de premsa no frenen 
la seva caiguda

La premsa escrita no és capaç de superar la pèrdua de lec-
tors. Cada onada de l’Estudi General de Mitjans les xifres co-
rroboren la sagnia dels suplements que tornen a protagonitzar 
una baixada generalitzada, xifrant els lectors en 2.827.000. Si 
especifiquem, XL Semanal  es manté com el suplement més 

llegit a la premsa espanyola; no obstant això, una onada més 
torna a perdre adeptes fins a caure per sota del milió i mig de 
lectors. Amb una caiguda superior al 5%, la revista es queda 
amb 1.436.000 lectors. 

No obstant això, XL Semanal no és el suplement que més fidels 
perd en aquest tancament de l’any. Mujer de Hoy, que es manté 
com el segon més llegit, pateix una caiguda que frega el 7% 
d’adeptes des de juny; el suplement de Vocento cau fins als 
852.000 lectors. En tercer lloc trobem El País Semanal,  que 
perd la referència dels 800.000 lectors i cau fins als 794.000, 
però supera amb escreix Magazine, que es queda amb 499.000 
lectors, mentre que Yo Dona tanca aquest rànquing com el 
menys llegit amb 189.000 fidels, encara que sent el únics su-
plement que aconsegueix sumar adeptes. (Font: Prprensa)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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The Economist, La Repubblica i La 
Stampa sota el control de la família 
Agnelli

La família Agnelli-Elkann, propietària de la revista britànica The 
Economist, es convertirà en el principal accionista del grup Gedi 
amb el diari italià La Stampa i La Repubblica, enfortint significa-
tivament la seva presència a la premsa. El grup d’empreses de 
l’Agnelli-Elkann --que han fet una fortuna al món de l’automòbil, 
amb Fiat i Chrysler i com a constructors del Ferrari-- compra el 
43,78% de Gedi, actualment en mans de la família Benedetti, 
amb la qual disposarà del 50% de participació a Gedi, el prin-
cipal diari a Itàlia.

En un comunicat emès per Exor –que ara ja posseeix el setma-
nari britànic The Economist-, explica els detalls de l’operació 
de compra de Cir, de la família De Benedetti, per un valor de 
102.400.000 d’euros (uns 112.800.000 de dòlars), mentre que 
Cir recomprarà un 5% d’aquesta nova societat, segons el co-
municat.

Gedi, que travessava dificultats financeres (el 2017 va tenir una 
pèrdua neta de 116.600.000 d’euros, i l’any passat,  2018, unes 
pèrdues de 32,2 milions), compta amb accionistes minoritaris 
com Giacaranda Falck (5,08%) i Carlo Perrone (5,02%) i cotitza 
a la Borsa de Milà, editant els diaris La Repubblica, La Stampa, 
Il Secolo XIX, 13 diaris locals, el setmanari l’Espresso i altres 
publicacions periòdiques, així com tres emissores de ràdio na-
cionals (Ràdio Deejay, Ràdio Capital, M2O) i també opera en el 
sector d’internet i recopila publicitat, mitjançant el concessionari 
Manzoni.

L’operació que es produirà en els primers quatre mesos de 
2020 suposaran el pas del control de mitjans com Espresso i 
La República, que durant trenta anys han estat en mans de la 
família De Benedetti, mentre que la família Agnelli recupera així 
el diari La Stampa que havia adquirit en 1920. (Font: CB News)
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El País aposta per créixer a Mèxic, on 
només serà digital

Soledad Gallego Díaz, directora de El País  parlava recentment 
de la importància de l’expansió del diari de Prisa a Llatinoa-
mèrica, que qualificava com una necessitat. Pocs dies després 
d’aquestes paraules, el diari ha confirmat la seva expansió a 
l’Amèrica Llatina, i més concretament a Mèxic, país on ha am-
pliat la seva redacció amb la contractació de 14 nous professio-
nals. Amb aquesta nova ampliació, El País dóna un nou pas en 
la seva estratègia d’expansió per Llatinoamèrica convertint el 
diari de Prisa en un mitjà únicament digital en dos països: Mèxic 
i Argentina, a partir de l’1 de gener que de 2020, data en la qual 
desapareixerà la versió del diari en paper. 

Amb aquesta expansió, El País converteix la seva redacció a 
Ciutat de Mèxic com la major del continent americà amb més 
d’una vintena de periodistes. No obstant això, Prisa preveu con-
tinuar ampliant el seu desplegament a l’Amèrica Llatina amb 
nous fitxatges que responguin a diferents perfils: redactors, 
reporters i especialistes en el sector financer. Aquesta expan-
sió per Amèrica Llatina coincideix amb l’anunci d’El País de la 

seva intenció d’executar properament el seu mur de pagament 
a Espanya, executant de forma simultània dues estratègies de 
vital importància per al diari. Per la seva directora és una opció 
pràcticament obligatòria per obrir les portes a noves vies de 
finançament. (Font: Prnoticias)

Antonio Fernández-Galiano, nou 
president de l’associació d’editors

Antonio Fernández-Galiano, president d’Unidad Editorial, ha 
estat proposat per unanimitat com a nou president de la Jun-
ta Directiva de l’AMI (Associació de Mitjans d’Informació). Al 
llarg de les properes setmanes, Galiano prendrà el testimoni 
que deixa Javier Moll, màxim responsable de Premsa Ibèrica al 
capdavant d’aquesta associació.

Al llarg d’aquests anys i de la mà de Javier Moll, la que va ser 
l’Associació de Editors de Diaris Espanyols (AEDE) va ser re-
nombrada com la nova AMI. El nou encarregat de presidir l’AMI 
ha tingut paraules d’agraïment a qui ha estat el seu predeces-
sor en el càrrec: “amb la major de les il·lusions i decidit a seguir 
sumant per afrontar el futur dels mitjans d’informació amb total 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

garantia de seguir sent fonamentals en la vida dels espanyols”. 
L’Assemblea General de AMI va elegir com a membres de la 
junta directiva a Vocento, Prisa, Prensa Ibèrica, Unitat Editorial, 
Grupo Godó, Audiovisual Española, La Voz de Galícia, Henneo, 
Grupo Joly, Diario de Navarra, Hora Nova, Promecal, El Progre-
so de Lugo, Editorial Ecoprensa, Grupo Promotor Salmantino i 
Diario de Lleó. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El paywall és la solució que 
necessiten els mitjans digitals?
Per Omar Escamilla / Merca20

  

Els mitjans digitals afronten un panorama retador en un punt 
que per a ells pot ser crític, l’obtenció de guanys a través dels 
continguts. Això en particular pels diferents models de negoci 
sota els quals es gestionen i el comportament de les audiències 
en l’actualitat. Per exemple, per als que aposten per la publici-
tat en els seus respectius espais digitals hi ha el fet que cada 
vegada més persones recorren als ad blockers per no veure’s 
exposats a missatges publicitaris, segons ho assenyalen xifres 
compartides per Social Media Today, avui prop del 30 per cent 
de tots els usuaris d’Internet fan servir aquests programes.

D’altra banda, hi ha mitjans digitals que han buscat evitar 
aquesta situació apostant pels murs de pagament o paywalls 
perquè les persones puguin consumir els seus continguts, però, 
és possible que sota aquest model de negoci també hi hagi un 
repte important que s’hagi de superar, aquest desafiament és 
el fet que el creixement en el percentatge de les persones que 
han pagat per accedir a continguts a internet ha estat poc.

Tal com ho compartim en la gràfica adjunta, amb dades del Re-
uters Institute for Study of Journalism, en els últims tres anys, 
en diversos països, l’increment de persones que paguen per 
accedir a continguts ha estat poc o nul, en el cas d’un mercat 
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com el Noruec, sí s’ha aconseguit un increment en la quantitat 
de persones que paguen passant del 27 per cent el 2016 al 34 
per cent en 2019.

Estats Units enfronta un escenari positiu a l’igual que Noruega, 
ja que van passar del 9 per cent a 16 en aquest rang de temps. 
No obstant això, en molts altres països les coses canvien i no 
per bé; per exemple, al mercat espanyol només una de cada 
deu persones reporta haver pagat per continguts de mitjans di-
gitals en els últims 12 mesos, percentatge que no ha aconse-
guit avançar. Un altre cas, encara més negatiu és el d’Itàlia, on 
van passar del 16 al 9 per cent.

Les xifres presents en l’actualitat en els diferents mercats 
són una bona manera de comprendre el reptador que pot ser 
l’aconseguir subscriptors i denoten la importància que els mi-
tjans digitals han de donar a la creació de materials pels quals 
valgui la pena pagar. (Infografia: Merca20)

Els mitjans d’informació tornen a les 
aplicacions: el públic estarà finalment 
preparat per pagar?

Les últimes setmanes es van llançar diverses aplicacions de 
pagament importants, com The Atlantic, iNews i The Guardian, 
entre d’altres. Esther Kezia Thorpe, redactora de What’s New in 
Publishing (WNIP) analitza què hi ha darrere d’aquest compro-
mís dels mitjans per tornar a les aplicacions, i per què el públic 
estaria disposat a pagar per elles.

El llançament de l’iPad va ser vist per molts com el començament 
d’un nou tipus de revista digital. Les “pàgines” de revistes i diaris 
es van tornar a crear minuciosament fins que van ser perfectes 
en píxels, les portades literalment cantaven i ballaven, i els te-
mes estaven plens de tota mena de característiques interactives; 
en general, amb grans mides de descàrrega. En general, però, 
les descàrregues van tenir problemes per complir amb les expec-
tatives, i els costos van superar amb escreix els retorns.

A mesura que l’adopció de tablets es va estabilitzar, alguns mi-
tjans van canviar el seu enfocament a aplicacions receptives, 
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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amb descàrregues més lleugeres que van fluir a dispositius 
mòbils de qualsevol mida. En certa manera, això va eliminar la 
diversió i la innovació, i les aplicacions es van convertir en poc 
més que una extensió dels llocs web.

Ara, en les últimes setmanes, diversos mitjans han llançat o 
renovat les seves ofertes d’aplicacions. Per què aplicacions i 
per què ara? El primer a aquesta sèrie d’aplicacions va ser The 
Guardian, que el 17 d’octubre passat va llançar una aplicació 
diària sense publicitat, exclusiva per a subscriptors; el “produc-
te de notícies simplificat” permet als usuaris desplaçar-se ho-
ritzontalment per les seccions del diari. Irònicament per a un 
producte de pagament, l’aplicació no tindrà contingut només 
per a membres, i en realitat portarà menys notícies que el lloc 
web. Però The Guardian està apostant a que aquesta sigui una 
part clau del seu atractiu: els lectors se senten aclaparats pel 
flux constant de notícies, i lluiten per saber en quina concentrar-
se. The Guardian ha desenvolupat l’aplicació en conseqüència, 
amb seccions que porten entre 8 i 35 històries per dia.

Immediatament després del llançament de l’aplicació de The 
Guardian, va venir un anunci del lloc de notícies de tecnologia 
de negocis The Information: presentaran una aplicació d’USD 

29 per any anomenada Ticker, dirigida als consumidors interes-
sats en mantenir-se a el dia amb les últimes novetats tecnolò-
giques. Pocs dies després, el 22 d’octubre, JPIMedia va llançar 
una nova versió del diari digital. creada amb l’objectiu especí-
fic de “tallar el soroll”, l’aplicació permet tres articles gratuïts al 
dia, abans de demanar 5.99 lliures al mes. L’aplicació iNews 
publicar tres “edicions” cada dia, així com una font de notícies 
d’última hora. Comptarà amb contingut “curosament seleccio-
nat per editors especialitzats”, incloses exclusives de redacció i 
contingut premium. L’últim llançament va ser el de l aplicació de 
The Atlantic a mitjans de novembre. El contingut de l’aplicació 
només està disponible per als subscriptors del diari, tot i que 
hi ha una pestanya “Avui” amb resums d’articles que es poden 
veure de forma gratuïta.

Un punt crucial a tenir en compte amb tots aquests llançaments 
és que tots requereixen que els lectors paguin per accedir-hi. 
Enrere van quedar els dies d’oferir el contingut de l’aplicació de 
forma gratuïta per convèncer la gent de descarregar-lo i llegir-
lo; aquests productes tenen el seu propi propòsit especial en el 
nou món d’ingressos del lector. Un fil comú que travessa tots 
aquests llançaments d’aplicacions és que el públic està acla-
parat, i vol un lloc a què recórrer per obtenir notícies fiables i 
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finites. El que queda per veure és si estan disposats a pagar-lo 
i, posteriorment, si els mitjans poden acceptar nombres més 
baixos com un intercanvi per una participació molt més gran. 
(Font: Periodismo.com)

Internet va assolir 31,4 milions de 
visitants únics, un 81,8% d’espanyols, 
a l’octubre

 
L’informe Barloven-
to de Consum TV 
vs. Internet mostra, 
analitza i compara 
les dades d’Internet 
(font Comscore) i 
els de la televisió 

tradicional (font Kantar Media), en termes de temps de con-
sum, cobertura i penetració, a més d’aprofundir en la compo-
sició de l’perfil per sexes i edats. Es tracta del rànquing dels 
sites d’Internet amb més usuaris únics, fent focus al seu torn 
en aquells sites inclosos dins la categoria Cable Broadcast TV.

Cobertura televisió vs. Internet.- Al mes d’octubre de 2019 
Internet arriba als  31,4 milions de visitants únics, és a dir, el 
81,8% de la població de 18 i més anys ha navegat per Internet 
en algun moment. En el cas de la televisió, l’audiència acumu-
lada al mes puja a  36,7 milions, amb una cobertura del 95,4% 
de la població d’Espanya en aquest target.

Temps de consum.- Els espectadors 18 i més anys van con-
sumir en el mes d’octubre 2019 una mitjana de  5 hores i 22 
minuts de televisió  al dia, mentre que la mitjana de navegació 
per visitant  a Internet va ser de 2 hores i 55 minuts  diaris. El 
temps de consum de la televisió es troba en 146 minuts  per 
sobre que el d’Internet, fet que suposa un  + 83%.

Vídeos a internet.- Cada persona dedica una mitjana de 40 
minuts al dia a veure continguts audiovisuals a Internet, amb 
una mitjana de 11 vídeos per persona al dia en aquest mes 
d’octubre. Dins de l’atribut de Cable/TV Broadcast, que enu-
mera Comscore, el site amb més visitants únics en vídeos és 
Atresmedia Llocs web, amb més de 15 milions. (Font i infogra-
fia: Barlovento Comunicación). Pots consultar l’estudi AQUI
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Informe Comscore 2019 d’usos 
mòbils: tendències i oportunitats 
emergents

  

A Espanya, Google i Facebook dominen l’ecosistema 
d’aplicacions mòbils ja que junts ocupen els deu primers llocs 
en el rànquing de les 10 aplicacions més utilitzades d’Espanya. 
Un desglossament del temps dedicat a diverses categories de 

contingut o servei mostra que les xarxes socials són la prin-
cipal activitat, amb més de 800 milions d’hores dedicades a 
elles, com es pot veure en el gràfic adjunt. En segona posició 
apareix el lleure, que inclou l’aplicació YouTube i aplicacions 
d’streaming de vídeo com Netflix. Els jocs, la lectura de notícies 
i el comerç minorista també ocupen un lloc destacat. El ritme de 
les innovacions en el món dels mòbils està afectant a gairebé 
tots els sectors de l’economia, però potser a cap més que als 
transports, l’oci, i la venda al detall. Per això, l’informe de Com-
score presta especial atenció a aquestes categories.

A més, aquest informe inclou un resum dels comportaments de 
les audiències mòbils en països seleccionats d’Europa, Àsia, 
Amèrica de Nord, Europa i Amèrica Llatina. Una anàlisi més 
aprofundida de categories d’aplicacions en expansió, com el 
ride-sharing, comandes de menjar, jocs en línia i venda al de-
tall. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: Comscore)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe sobre els usos 
mòbils en 2019 de Comscore: anàlisis de l’ecosistema mòbil 
per destacar les tendències i les oportunitats emergents. CLI-
CAR AQUÍ  
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Washington Post llança el seu primer 
idioma espanyol podcast de notícies

“Crec que la gent en el món de parla espanyola vol saber què 
està passant a tot arreu, a França, als EUA, amb Brexit, i per 
descomptat el que està succeint amb l’Equador, les protestes 
que succeeixen a Colòmbia... És una mena de podcasts global 
en espanyol”. Amb el potcast en espanyol el diari fa el seu últim 
esforç per expandir la seva audiència internacional i creuar cap 
a un altre idioma.

Les notícies del primer dia? Noves tarifes de Trump sobre l’acer 
i l’alumini enfront de Brasil i Argentina -a més d’una entrevista 
amb l’ex president de Bolívia, Evo Morales-. El podcast també 
inclou una entrevista en espanyol amb l’editor d’entrades Marty 
Baron, que va dir que va aprendre l’idioma, mentre treballava al 
diari Los Angeles Times en la dècada de 1990. 

Molts països de l’Amèrica Llatina tenen una història sòlida 
en les notícies i assumptes d’actualitat de ràdio que ha por-
tat a podcasting; a NPR, Llatí EUA ha estat del voltant de 25 
anys, principalment en anglès. Però podcasts de notícies han 

tingut més dificultats per imposar-se en espanyol que no pas 
tenen en anglès. Fernando Hernández Becerra va explicar que 
els factors com la connectivitat a Internet limitada i la manca 
d’infraestructura d’àudio (com NPR i les seves estacions afilia-
des) podria contribuir a què podcasts no hagin crescut a Mèxic. 
Un dels més prominents de podcast en espanyol a les Amè-
riques, Ràdio Ambulant, ha portat a acollir els clubs d’escolta 
en tota la regió per ampliar el seu abast. “Amèrica Llatina té 
aquesta tradició de super-rics de periodisme radiofònic”. Però 
la generacional “bretxa de podcast que adopten segueix aquí i 
segueix sent gran i evident.” El Washington Post sembla ser el 
primer podcast de notícies per un editor en idioma anglès ame-
ricà en espanyol. Sort. (Font: Nieman Lab)

Apple llança Good Morning, una 
revista electrònica diària 

Apple News és una aplicació per a iPhone, iPad i Mac que per-
met llegir notícies i articles destacats de diverses publicacions. 
Els usuaris interessats tenien la possibilitat d’habilitar una 
opció amb la qual rebre notificacions d’alerta sobre històries 
directament al correu electrònic, però ara Apple l’ha transfor-
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mat en una newsletter. El butlletí de notícies Good Morning és 
un correu electrònic diari en el qual es recopilen les notícies i 
anàlisi més importants del dia i s’envien directament a la safata 
d’entrada dels usuaris. 

De moment, Apple News està disponible en un nombre reduït de 
territoris, principalment de parla anglesa com els Estats Units, 
Regne Unit, Canadà i Austràlia. Sembla que no hi ha plans de 
portar-lo a altres països com Espanya, ni tampoc Apple News+ 
, un servei que permet accedir a un gran catàleg de revistes i 
publicacions per una quota mensual.

Per potenciar els seus nous serveis de subscripció, Apple esta-
ria pensant a crear un pack amb les seves noves plataformes, 
Apple TV + i Apple News +, al costat de Apple Music. Ja es va 

especular amb aquesta possibilitat abans que fossin llançades 
oficialment, però la companyia, finalment, no va oferir aquesta 
possibilitat. Tot i que es rumoreja que aquest pack podria arribar 
el 2020, es desconeix en quins territoris estaria disponible. El 
motiu és que, com hem dit, Apple News ni News + són accessi-
bles des de la gran majoria de països, de manera que o només 
es podria contractar a les regions de parla anglesa anteriorment 
esmentades o el pack, per exemple, a Espanya només estaria 
format per Apple Music i Apple TV +. (Font i infografia: Apples-
fera)
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L’efecte dòmino
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 

  
A hores d’ara, probablement heu sentit parlar de l’estudi biomè-
tric The Halo Effect, que mesura com es perceben els anuncis 
quan es veuen a la banda d’alta qualitat i entorns de contingut 
de baixa qualitat. Però, com comparar aquestes dades amb al-
tres factors, com la pertinència i la lleialtat a la marca? Per tenir 
una idea del que els consumidors estan dient sobre el contingut 
i la qualitat de l’entorn, es va realitzar l’estudi L’efecte dòmino. 

Aquest estudi de seguiment va ser dissenyat per mesurar com 
canvia la percepció dels consumidors d’una marca quan els 
anuncis apareixen en diferents entorns de qualitat. Això és el 
que hem après: 

El contingut de qualitat i rellevància dels anuncis estan es-
tretament relacionats.- Si bé la qualitat de l’entorn d’una pu-
blicitat digital segueix sent el factor que els consumidors troben 
més important, la rellevància de l’anunci segueix sent una preo-
cupació essencial per als comerciants que centrar-se. La major 
oportunitat perquè les marques se centrin en la mentida en la 
intersecció d’aquests dos factors. No només com consumidors 
de missatgeria amb anuncis rellevants, sinó també garantint que 
els anuncis es col·loquin en un entorn de contingut d’alta qualitat.

Unitats de qualitat de la feina.- Els consumidors als EUA són 
el 39% més propensos a participar amb un anunci en un en-
torn d’alta qualitat que un de baixa qualitat. No obstant això, els 
nord-americans no són precisament un exemple brillant per al 
compromís: entre els consumidors que veuen anuncis en am-
bients d’alta qualitat, l’ordre per països l’encapçala Canadà, se-
guit de França, el Regne Unit, Singapur, Indonèsia. I finalment 
els Estats Units.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Hi ha una desconnexió entre els consumidors i els vene-
dors.- Només el 37% de les marques dels Estats Units i els 
seus venedors es senten que són responsables de la seguretat 
de la marca. Per contra, el 63% dels consumidors nord-ame-
ricans posseeix comptes de marca per al contingut que apa-
reix al costat dels seus anuncis. Des d’una perspectiva global, 
aquesta disparitat és encara més gran en països com Indonèsia 
i França, on més del 70% dels consumidors entén que les mar-
ques són responsables del contingut adjacent.

Una col·locació dolenta de l’anunci té greus conseqüències.- 
La majoria dels consumidors nord-americans es molesta quan 
una marca apareix al costat del contingut de baixa qualitat. Dels 
consumidors, el 52% se sent menys favorable cap a una marca 
que fa això. El més preocupant, però, és el descobriment que 
el 62% deixarà d’utilitzar la marca per complet si els anuncis 
apareixen al costat d’aquest contingut de baixa qualitat.

La comprensió de l’entorn en el qual apareixen els anuncis és 
el primer pas per aturar l’efecte dòmino en les seves pistes. Al 
centrar la seva estratègia de seguretat de la marca al voltant del 
consumidor i de controlar pel que és adequat per a ells, es pot 
evitar una mala col·locació d’anuncis que enviarà ones a través 

del seu compromís amb la marca, favorabilitat, i la lleialtat. (In-
fografia: Standoutbooks)

NOTA: El Butlletí de l’amic us ofereix l’estudi The Halo Effect. 
CLICAR AQUÍ  

Les agències de mitjans afronten la 
recta final de l’any amb 180 milions en 
joc de contractes públics
Les grans agències de mitjans estan fent la resta en aquesta 
última part de l’any davant el allau de grans concursos públics 
que s’han iniciat recentment. Només quatre processos de se-
lecció d’agències de mitjans sumen gairebé 200 milions d’euros 
de valoració. El més important d’ells és el de Renfe, que té un 
import de 70 milions d’euros per quatre anys de durada. Fins 
ara, gestionava aquest compte Equmedia, que va guanyar 
l’anterior concurs públic el 2017.

No obstant això, el procés actual es va a allargar més enllà del 
previst inicialment, ja que una impugnació de l’Associació de 
Revistes (ARI) l’ha paralitzat fins que el Tribunal Administratiu 
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Central de Recursos Contractuals resolgui l’expedient; poden 
passar diversos mesos a què es reiniciï el concurs.

També té una quantia important la revisió del compte de mi-
tjans de Loteries. Amb un contracte valorat en més de 62 mi-
lions d’euros per dos anys de durada, aquesta empresa pública 
busca una agència de mitjans que s’encarregui de la compra 
d’espais publicitaris per als seus jocs d’Euromillones, Apostes 
Esportives i Hípiques i els Lotos locals. Actualment, realitza 
aquest servei WaveMaker, de GroupM. El concurs està ja en 
període d’avaluació -es van lliurar les ofertes el passat 4 de no-
vembre- de manera que la decisió final podria arribar en breu.

Turespaña també sol ser una de les empreses públiques que 
més inverteix en publicitat. Si és el cas, les agències de mitjans 
es juguen un contracte de 40 milions d’euros fins a l’any 2022. 
El seu proveïdor fins ara també ha estat WaveMaker. Amb una 
menor quantia, AENA està a prop d’adjudicar el seu compte de 
mitjans, que està valorat 9 milions d’euros. Es barallen per ell 
dues agències del grup Publicis (Starcom i Blue 449) i una de 
WPP (Mindshare). Per tant, no repetirà Irismedia, que ha estat 
l’agència de la companyia pública els últims mesos.

Continguts + publicitat, fórmula d’èxit 
per vendre més

L’agència de mitjans digitals Kanlli ha presentat la publicació 
titulada A fons: Continguts + publicitat, fórmula d’èxit per vendre 
més. Es tracta d’un especial editorial que aborda el màrqueting 
de continguts fent especial èmfasi en la importància que té la 
promoció dels mateixos i el seu impuls publicitari per aconse-
guir abast i visibilitat. A partir de la recerca i recol·lecció de les 
principals dades sobre el màrqueting de continguts, tant a nivell 
mundial com pel que fa a Espanya, l’estudi dibuixa l’escenari en 
el que es mouen avui els anunciants, cada vegada més cons-
cients del canvi que s’ha produït en el consumidor digital.

L’especial aborda diferents 
aspectes del content màrque-
ting benentès: una estratègia 
en la qual la creació dels con-
tinguts responen a un pla, uns 
objectius, i contempla pressu-
post per a la seva promoció. 
No tots els anunciants o professionals del màrqueting utilitzen 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

bé el terme, que no s’ha de confondre amb branded content o 
publicitat nativa, ja que aquests fan referència a dos tipus de 
format que poden conviure o existir per separat en una estratè-
gia de content màrqueting, que implica un tot, un pla.

“A fons” té el focus posat en els venedors de canal digital i aborda 
el tema des del punt de vista de continguts que ajuden a vendre. 
No obstant això, un altre tipus d’anunciants trobaran en ell tot el 
valor que aplica al content màrqueting com a disciplina que bus-
ca, fonamentalment, crear un vincle afectiu amb el consumidor 
i aconseguir que la marca es posicioni en el seu “top of mind”.

Aquesta publicació contempla aspectes com la importància 
d’impulsar els continguts mitjançant inversions en formats de 
pagament, el valor que publicitat nativa i branded content te-
nen per a consumidors i anunciants, com el nou consumidor 
es comporta com un espectador i espera que les marques li 
ofereixin entreteniment, com incideix el content màrqueting en 
les vendes, l’assoliment de la difusió i la visibilitat o el pes del 
cross channel i el seu impacte. (Infografia: Kanlli)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament el treball A fons: Con-
tinguts + publicitat, fórmula d’èxit per vendre més, com una aju-

da a descobrir com arribar als potencials consumidors a través 
del màrqueting de continguts. CLIQUEU AQUÍ  

Ipsos Digital, una plataforma DIY per a 
la investigació de mercats

La firma d’investigació de mercats Ipsos ha anunciat el llança-
ment d’Ipsos Digital, una plataforma d’estil ‘Do It Yourself’, que 
permet als usuaris accedir a eines de recerca en base a les se-
ves necessitats d’informació. La plataforma ofereix als usuaris, 
en concret, la possibilitat d’utilitzar metodologies específiques 
per a cada pregunta de negoci, visualitzar resultats i extreure 
‘insights’, mentre disposen d’ajuda per part dels investigadors 
de la companyia. 

Entre les solucions que incorpora destaquen FastFacts, que 
possibilita crear qüestionaris propis; Test de claims o Estímuls 
visuals. En els propers mesos s’afegiran un test que possibilita 
analitzar innovacions (InnoTest) i una solució de proves de copy 
(Copy Testing). 
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La plataforma s’ha construït seguint la filosofia Fes-ho Tu Ma-
teix (DIY, en les seves sigles en anglès). Segons ha explicat Di-
dier Truchot, president i CEO de la multinacional, “en un mercat 
DIY en constant creixement, aquesta solució combina la millor 
tecnologia i el màxim “expertise”, fonamentat en els nostres 
principis de seguretat, simplicitat, rapidesa i substància”.  Ipsos 
Digital ja està disponible a Estats Units, Espanya, Regne Unit, 
França, Alemanya i Itàlia, i preveu el llançament a 71 mercats 
més el 2020. (Font: Ipmark)
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La societat no està preparada per a la 
revolució tecnològica
Per Control Publicitat

 
La Intel·ligència Artificial més avançada permet donar les notí-
cies sobre la base dels estats emocionals de consumidor, com 
actualment ja ho fa The New York Times. En 40 anys no es 
consumiran mitjans, sinó subscripcions de serveis de contin-
guts adaptats a la vida en moviment. Grey Espanya ha pre-

sentat l’Informe Future Shock 2 de tendències sobre tecnologia 
2020-2022. Un estudi dirigit per Oscar Peña, chief digital officer 
de l’agència, en què s’ha analitzat com la revolució tecnològi-
ca està provocant una transformació social sense precedents 
amb efectes sobre el mercat laboral, comercial, cultural, social 
i també polític.

En aquest informe s’identifiquen i analitzen quines tecnologies 
i usos transformaran o estan transformant la nostra vida clas-
sificant-les en innovació, quan alteren una tendència introduint 
novetats destacables; evolució, quan canvien una tendència ja 
existent de forma; i revolució, quan representen un canvi dràstic 
i profund d’una tendència anterior.       

El 5G: la revolució tecnològica més transversal.- El 5G 
transformarà la forma en què milions de dispositius coope-
ren entre si enviant i rebent informació en temps real. Supo-
sarà major velocitat, major ample de banda, menor latència 
i menor consum energètic. En altres paraules, explica Óscar 
Peña: “Farà possibles comunicacions en nous formats mai vis-
tos, i la possibilitat que milions de persones es sumin a en-
torns col·laboratius simultanis, com passa amb els videojocs”. 
Aquesta tecnologia suposarà també un augment de la capacitat 
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analítica i de captació de dades que ens ajudaran a optimitzar 
cadenes de subministrament, realitzar manteniments predic-
tius, preveure tendències... 

La IA: automatització i millora de processos.- La Intel·ligència 
Artificial, en la seva forma més simple, és un algoritme. A poc a 
poc s’estan creant algoritmes més complexos per automatitzar 
processos i connectar serveis que permetin que es duguin a ter-
me tasques recurrents. En els mitjans de comunicació, permet 
adaptar la informació als interessos del consumidor adequant els 
continguts a l’estat emocional d’aquest moment. A més, aquesta 
tecnologia farà que la transformació del consum de notícies en 
mitjans de comunicació encara vagi més enllà: “en el futur ens 
subscriurem  a serveis de continguts que s’adaptin a la nostra 
vida en moviment. Les notícies se’ns comunicaran quan siguin 
rellevants a través de molts dispositius, i els consultarem d’una 
altra manera (potser la nevera, potser el mirall del bany mentre 
ens rentem la cara, potser el cotxe mentre anem a la feina...).“ 

A nivell empresarial, l’aplicació pràctica de la IA servirà per 
a l’automatització i millora dels seus processos el que tindrà 
un impacte positiu de l’15% en l’economia mundial, és a dir, 
el GDP mundial s’incrementarà al voltant de 15.700 milions de 

dòlars. Cada empresa, depenent de el sector en el qual es trobi, 
triarà on automatitzar per assolir el major benefici.

Internet de les Coses: automatitzant tasques dins de la llar.- 
La IOT ja està entre nosaltres. Estan en qualsevol dels cente-
nars de dispositius capaços d’automatitzar tasques dins de la 
llar. Aquests petits dispositius de mesurament i automatització 
integrats en coses tan usuals en la nostra vida com una bom-
beta, un despertador, un gerro o un lladre de corrent. Es calcula 
que ja hi ha prop de 26.000 milions de dispositius connectats a 
Internet a tot el món (segons Statista). Aquesta xifra ens deixa 
a cada ciutadà amb prop de tres d’aquests dispositius. 

Streaming i Cloud Computing: Netflix model d’entreteniment.- 
Les empreses transformaran la seva visió de negoci centrada en 
productes i serveis en models molt més flexibles basats en subs-
cripció. A Espanya aquest any el consum de vídeo per streaming 
(OTT) ha igualat el consum de la TV en obert. Aquest fenomen 
s’ha estès a l’àudio amb plataformes com Spotify, Apple Music, 
Google Play Music o Tidal i els podcast. 

Blockchain: la clave contra las fake news.- L’ús de les cade-
nes de blocs permetrà generar transparència i una major con-
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fiança en tota la cadena de valor de qualsevol negoci. En el 
sector dels mitjans de comunicació, es presenta com la millor 
arma per acabar amb les fake news. Associated Press ja ha 
posat en marxa aquest sistema que els permet tenir una traça-
bilitat exacta d’on apareix publicat un article específic que prè-
viament ha estat carregat en un gestor de continguts (CMS). Tot 
això mitjançant tecnologia de blocs descentralitzada per evitar 
que es publiquin notícies alterades.  

Reptes 2020-2022.- Les noves tecnologies presentades en 
l’informe estan canviant i canviaran les relacions personals, 
suposaran un avanç en les formes de treballar canviant la ma-
nera en què ens comuniquem i interactuem amb les persones 
del nostre voltant. Tots aquests avenços també ens exposen al 
caos: “si deixessin de funcionar suposaria un blackout o apa-
gada absoluta momentània. Per ara, afortunadament, tots els 
sistemes compten amb sistemes d’enrutament que impedeixen 
que el sistema complet deixi de funcionar “.

L’estudi Future Xoc 2 conclou que els propers reptes a què 
s’enfronta la tecnologia són la millora de l’experiència d’usuari, 
la connexió amb els nous dispositius, la consecució de més 
eficiència energètica i que tots els productes i serveis derivats 

siguin atractius per a l’estil de vida de les persones. (Infografia: 
Resizer)

NOTA: El Butlletí e l’AMIC us ofereix complet l’estudi Future 
shock: Informe de tendencias sobre tecnología 2020-2022. No-
més cal CLICAR AQUÍ  

Arriba Firefox 71 amb ‘Picture in 
picture’, manera quiosc 

Mozilla acaba de llançar la nova versió del seu navegador, Fi-
refox 71 (o com li diuen ara, Firefox Browser 71), i arriba amb 
diverses novetats. Destaca especialment la manera Picture in 
Picture o en català, imatge a imatge, que permet que els ví-
deos de webs com YouTube es puguin superposar sobre els 
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continguts d’altres pestanyes. Això és especialment còmode en 
smartphones i tablets, on les pantalles són més petites i no hi 
ha espai per a dividir en finestres, però en escriptori s’agraeix 
igualment, sobretot per no perdre’ns res.

Desgraciadament per als usuaris de macOS i Linux, aquesta 
funció no arriba activada per defecte. Caldrà anar a la configu-
ració avançada de “about: config” i buscar el següent: media.
videocontrols.picture-in-picture.video-toggle.enabled. Un cop 
en aquesta entrada, veurem que l’estat està en “false”, el que 
caldrà canviar a “true”. Un cop fet això, qualsevol versió de Fi-
refox és capaç de funcionar amb Picture in picture.

La forma de funcionament de la funció és senzilla. Quan esti-
guem veient un vídeo a YouTube, i llisquem el cursos sobre el 
vídeo, podrem veure com apareix un requadre blau. Si premem 
sobre ell, es desplegarà el vídeo i es sobreposarà a la resta de 
pestanyes de navegador. I no només això, sinó que també es 
pot superposar a altres finestres i aplicacions de sistema. No 
s’ofereixen controls de reproducció.

Una altra novetat és el nou “mode quiosc”, que permet que el 
Firefox s’obri a pantalla completa i sense elements de control 

de la interfície cada vegada que es llanci. Per establir aquest 
manera en Windows, caldrà afegir “-kiosk” en l’accés directe a 
Windows. És una funció interessant, però que tampoc canvia 
les coses per a molts usuaris, perquè ja i havia extensions que 
brindaven aquest mateix ajust.

Finalment, no falten en aquesta versió de Firefox avisos quan 
la protecció contra tracking bloquegi webs que minen moneda 
digital, suport per a codificació de MP3 i pegats per fallades de 
seguretat, que com sempre Mozilla llistarà en aquesta web. 
Per a desenvolupadors, Mozilla informa de noves funcions me-
nors aquí. La propera versió, Firefox 72, que impedirà per de-
fecte que els llocs web puguin seguir el nostre rastre en línia, 
arribarà el 7 de gener, segons el calendari oficial de Mozilla. 
(Font: Xataca – infografia: ubunlog)

Facebook llança una eina per exportar 
fotos directament a altres serveis 

Facebook acaba d’anunciar la seva nova Data Portability Tool 
o Eina de portabilitat de dades, una nova utilitat que permetrà 
als seus usuaris transferir imatges i vídeos directament del seu 
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perfil a altres serveis, començant amb Google Fotos. Des de fa 
molts anys és possible descarregar el nostre contingut de Fa-
cebook, més no exportar-lo a cap altre servei. A més, el procés i 
els arxius rebuts no són els més senzills de manejar, d’aquí que 
calgui mica d’ajuda amb el tema.

Aquesta nova eina de Facebook busca, segons l’empresa, “ofe-
rir més control i opcions als usuaris”. La idea és la de promou-
re la portabilitat i la interoperabilitat entre múltiples serveis a 
través del web, perquè els usuaris puguem moure les nostres 
dades d’una plataforma a una altra quan i com vulguem. L’eina 
de Facebook és una de les primeres solucions de portabilitat 
que ens permet portarles nostres dades a la plataforma d’un 
altre gegant: Google.

Facebook planeja estendre la seva disponibilitat a tothom du-
rant la primera meitat del 2020, ara només a Irlanda. De mo-
ment no sabem si hi ha plans per permetre l’exportació també 
a altres plataformes a més de Google Fotos. (Font: Genbeta)
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Com captar audiències joves i 
involucrar les dones: l’estratègia 
d’Amedia
Per Laboratorio de Periodismo

Les dificultats per captar audiències joves és un dels reptes 
als quals s’enfronten els diaris, que veuen com, al menys en 
termes de lectors lleials, les generacions més joves aposten 
per una altra forma d’informar-se abans que als diaris. Un cas 
semblant passa amb les dones: molts mitjans segueixen tenint 
molts més homes que dones entre els seus lectors.

El grup de comunicació noruec Amedia tenia també la necessi-
tat d’ampliar la seva audiència cap a aquests dos targets, des-
prés de comprovar que el 60 per cent dels seus lectors eren ho-
mes, i que només hi havia un 9 per cent de possibilitats perquè 
es subscrivís a un dels diaris locals de Amedia un lector d’entre 
els de 30 a 39 anys. Amb això en ment, segons recull Wan Ifra, 
el grup noruec s’ha centrat en arribar a més dones i audiències 
més joves, i ha trobat algunes correlacions interessants entre 
les fonts i els lectors.

“És una qüestió de rellevància”.- “Es tendeix a mirar el tema, 
però no és necessàriament una qüestió de tema”, va dir Jostein 
Larsen Østring, vicepresident de Desenvolupament d’Amedia, 
durant la recent Newsroom Summit  de Wan-Ifra. “ És una qües-
tió de rellevància”.

Utilitzant tècniques de processament de llenguatge natural, 
Amedia va realitzar una anàlisi d’unes 660.000 històries de 64 
diaris publicades durant un període de 21 mesos, que va revelar 
que, de mitjana, només el 34 per cent dels noms esmentats en 
una història eren de dones. A més, una anàlisi de les històries 
de 19 diaris durant el mateix període de 21 mesos va mostrar 
que les publicacions que presentaven més històries que conte-
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nien fonts de dones tenien un major nombre de lectors dones, 
el que dóna suport a la hipòtesi de Amedia que una millor repre-
sentació de gènere genera més lectors d’aquest gènere.

El grup va arribar a una conclusió similar pel que fa a l’edat de 
subscriptor. Østring va dir que van descobrir que l’edat de la 
persona que entrevisten per a una història sovint es correlacio-
na amb qui l’està llegint.

Utilitzant les dades de subscriptors del diari Bergensavisen com 
a exemple, Østring va destacar la importància de posar el con-
tingut rellevant a disposició de persones amb diferents interes-
sos.  En el dia en particular a què es referia, la història més lle-
gida era sobre els pares que no volien passar les seves tardes 
gratis recaptant diners per a l’equip esportiu, que va funcionar 
particularment bé entre els joves de 35 a 44 anys.

“Gairebé 13.000 subscriptors llegeixen alguna cosa, però no 
tots llegeixen la mateixa història”, va dir Østring. “No hi ha una 
història que et salvi avui, ni dues o tres. Si heu de ser interes-
sants per a aquests subscriptors diferents, heu de tenir dife-
rents tipus de contingut tots els dies”.

El territori també actua com un fort indicador de qui va a trobar 
una història interessant, amb algunes de redaccions d’Amedia 
seguint de prop les diferents regions territorials que cobreixen 
a través de panells, que mostren el percentatge de lectors de 
diferents ubicacions que llegeixen a el menys un article durant 
10 segons.

Llegir més redueix les possibilitats d’abandonament.- “In-
vestiguem i analitzem molt, però vam passar la major part de 
el temps parlant amb els editors sobre el que podem fer al res-
pecte”, va dir Østring. “Has d’acceptar que importa a qui estàs 
entrevistant, i has d’involucrar a tota la redacció. Un altre punt 
clau és esbrinar què has de fer menys. Has de “despriorizar” 
unes coses si vas a prioritzar-ne altres”.

Amedia va arribar al seu nivell més baix de subscriptors en 
2015, amb 455.000 subscriptors. Un any després, el grup va 
presentar a les 30 redaccions més grans una nova estratègia 
editorial, amb l’objectiu de mesurar el rendiment de les redac-
cions entre els lectors, comprendre-les millor i establir nous 
KPI. Un dels més importants és quants subscriptors passen un 
mínim de 10 segons en al menys un article de pagament. Un 
departament de desenvolupament editorial centralitzat, com-
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post per 10 persones amb experiència en gestió editorial, perio-
disme de dades, vídeo, i anàlisi qualitativa, es va encarregar de 
donar suport a les redaccions per millorar el contingut editorial i 
atreure noves audiències.

El 2018, Amedia havia aconseguit prop de 540.000 subscrip-
tors, amb un creixement digital que compensa la disminució de 
la impressió d’aproximadament d’un 7 a 8 per cent per any. (In-
fografia: Wan-Ifra)

NOTA: Sobre aquesta qüestió el lector podrà ampliar coneixe-
ments des d’aquest link. 

La via d’ingressos milionària que el 
periodisme no ha sabut exportar a 
Internet: les esqueles
La vida eterna és un dels més grans somnis de la humanitat. 
No obstant això, el més semblant que el ciutadà mitjà pot as-
solir, al menys de moment, és seguir sent recordat pels seus 
familiars i amics un cop hagi mort. A l’espera que alguna de les 
disciplines científiques que investiguen la immortalitat obtingui 

resultats concrets, les esqueles dels diaris s’han convertit en un 
bon mètode per mantenir viva la memòria dels éssers estimats 
i, de passada, reportar inestimables ingressos a les capçaleres 
en què s’insereixen.

Les esqueles han estat durant anys uns espais comercials im-
portants en l’economia dels diaris, sobretot locals. El negoci de 
les necrològiques mou 500 milions de dòlars a l’any als Estats 
Units, segons les xifres revelades pel servei publicitari Adplay 
a Axios. Però internet i les noves tecnologies han suposat una 
disrupció per aquesta via d’ingressos, a l’igual que succeeix 
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amb altres formes publicitàries i de monetització dels contin-
guts informatius. Als mitjans els costa treure profit de la mort en 
l’àmbit digital.

Misterioses, divertides, venjatives, tristos, romàntiques... Les 
esqueles són un format que s’adapta a la relació dels seus pro-
tagonistes amb la vida i la mort. No obstant això, hi ha una altra 
dimensió d’aquest gènere que s’allunya del més pur humanis-
me: l’econòmica. No s’ha d’oblidar que les esqueles són, a la fi 
i al el cap, espais comercials.

Hi ha un ampli catàleg de preus en el mercat espanyol. Els 
costos de contractació d’un espai depenen, principalment, de 
quatre factors: l’abast i el tiratge del mitjà (estatal, regional o 
local), la mida de l’esquela i el dia de publicació . Encara que 
gairebé tots els mitjans compten amb models de diferents mi-
des, també existeixen diaris, com la Vanguardia, en què el preu 
el determina la longitud del text.

Les possibilitats que ofereix internet pel que fa a el format de 
les esqueles no estan sent aprofitades pels mitjans de comu-
nicació, i són altres empreses les que s’especialitzen en això. 
En aquest sentit, és destacable l’aparició de les anomenades 

esqueles interactives, que solen ser creades per les pròpies 
funeràries. Per exemple, Funeràries J. García López inclou en 
les seves esqueles un codi QR a través del qual es pot accedir 
a diferents materials audiovisuals en memòria del finat/da.

La migració digital de les esqueles dels diaris també troba difi-
cultats en els atributs demogràfics de la seva audiència. Els lec-
tors de més avançada edat són els més fervents consumidors 
d’aquestes peces, i fins i tot entre ells hi ha els qui comencen el 
diari per aquesta secció per trobar-li un major interès. Segons 
dades de l’INE, el 2018 a Espanya només al voltant d’un 40% 
de les persones d’entre 65 i 74 anys utilitzava internet amb fre-
qüència. 

Mentre que els diaris físics són paquets tancats en els quals 
les pàgines necrològiques formen part del mateix producte que 
les de política o esports, en l’àmbit digital la unitat periodística 
de consum és la notícia. Es pot consumir un contingut sense 
accedir a tot el mitjà, amb la dificultat que comporta que els lec-
tors busquin i consultin de forma aïllada l’espai de les esqueles. 
Les dificultats que planteja el nou escenari provoquen que els 
mitjans no es desfacin en esforços per potenciar aquesta via 
d’ingressos. El problema és que el volum de negoci, en compa-
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ració amb la publicitat, per exemple, és molt petit. I això implica 
que hi ha menys actors i recursos per buscar solucions. (Font: 
Xataca – infografia: agustinzaragoza)

Recomanacions als mitjans per 
evitar l’estigmatització de la infància i 
l’adolescència tutelada

  
Evitar donar dades personals com ara la nacionalitat, no parlar 
de la seva condició de tutelats sinó és especialment rellevant 
per la notícia, o substituir l’acrònim MENA per altres expressions 
que no estiguin estigmatitzades són algunes de les 22 recoma-

nacions sobre el tractament de la infància i l’adolescència tute-
lada per l’Administració, elaborades pel Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Les recomanacions s’adrecen als professionals de la informació 
i els mitjans de comunicació, i es distribueixen en dos apartats: 
el primer, més general, referit a la infància i l’adolescència tute-
lada per l’Administració, amb independència del lloc d’origen, i 
el segon específicament referit als infants i adolescents que han 
migrat sols. El document també inclou un glossari per aclarir els 
conceptes principals relacionats amb la infància i l’adolescència 
tutelada, així com un marc normatiu bàsic sobre aquest àmbit.

“Apel·lem a la responsabilitat que tenen els mitjans en la cons-
trucció de l’imaginari col·lectiu, en com la societat veu i per-
cep els infants i adolescents que estan sota la protecció de 
l’Administració, per no estigmatitzar-los i donar-los l’oportunitat 
de créixer i formar part d’aquesta societat diversa”, ha assen-
yalat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani. Per la seva part, el president del CAC, Roger Loppa-
cher, afirma que l’objectiu de les recomanacions és ajudar els 
professionals dels mitjans. 
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“Els professionals de la informació som els primers a voler fer 
un tractament acurat de la informació i respectar tots els mati-
sos que ens ajudin a comprendre la realitat”, indica el vicedegà 
del CPC, Joan Maria Morros. El futur degà afirma que la parti-
cipació de l’entitat en l’elaboració de les recomanacions també 
és una oportunitat per “posar-nos en contacte amb el sector, 
conèixer les recances de primera mà i intercanviar punts de 
vista que ajuden també a comprendre i posar en valor la feina 
dels periodistes”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix les 22 Recomanacions 
sobre el tractament de la infància i l’adolescència tutelada per 
l’Administració. CLIQUEU AQUÍ  

L’agenda de rodes de premsa 
ConvoAppTGN aprova amb nota

La Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya fa una valoració positiva de l’aplicació mòbil Con-
voAppTGN, l’agenda de les convocatòries de premsa de la zona 
llançada l’octubre de 2018. En aquest primer any en funciona-
ment, un total de 434 usuaris s’han donat d’alta de l’aplicació. 

D’aquests, un 45% són periodistes de mitjans i un altre 40% 
treballen en gabinets de comunicació. El Col·legi destaca que 
el 15% són estudiants de la Universitat Rovira i Virgili que tre-
ballen sobre el calendari en algunes assignatures del Grau de 
Periodisme.

El balanç del primer any indica que el 98,5% dels usuaris fan 
una valoració bona o excel·lent de ConvoAPPTGN; el 87% vi-
sita l’aplicació amb molta freqüència (entre dos i tres cops per 
setmana o a diari), i el 97% assegura que l’eina facilita la feina. 

ConvoAPPTGN ha publicat en un any 2.044 convocatòries de 
premsa enviades per 207 entitats; en el llistat de convocants hi 
ha ajuntaments, consells comarcals, Diputació de Tarragona, 
Generalitat, Subdelegació del Govern, partits polítics, universi-
tat, entitats socials o mediambientals, o actors econòmics com 
el Port de Tarragona, AENA, l’Associació Empresarial Quími-
ca de Tarragona o PortAventura. L’aplicació està finançada per 
Repsol. (Font: Comunicació 21)
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Metro fa un canvi d’impressió: nou 
format, nou disseny

El 2020 farà 20 anys que existeix el diari gratuït Metro a Bél-
gica. En aquesta ocasió, Metro canvia d’aspecte. A partir del 3 
de gener de 2020, Metro apareixerà sota un nou disseny i un 
nou format: el Demi-Berlinois. “Aquest nou format ens permet 
tenir un diari més petit, més modern, més còmode i, per tant, 
més adequat a la mobilitat dels nostres lectors. Una mida més 
reduïda també redueix el consum de paper, que és més ecolò-
gic”, afirma Monique Raaffels, directora general de Mass Transit 
Media durant 20 anys.

La xarxa de subministrament única per a visualitzacions en es-
tacions de tren i estacions de metro, empreses, hospitals, uni-
versitats i universitats seguirà sent la mateixa, així com la circu-
lació de 210.000 exemplars. Aquesta distribució permet arribar 
a 754.500 lectors diàriament. Segons l’editora belga, Metro 
continua sent un diari amb moltes oportunitats creatives per als 
anunciants. Els nous formats i preus publicitaris estan disponi-
bles a metromedia.be. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com informar sobre la violència masclista.- Barcelona. Di-
lluns 9 de desembre (de 15:30h a 20:30h) La violència contra 
les dones és un problema social de primera magnitud al qual 
la societat assisteix entre perplexa i commocionada. En aquest 
curs, impartit per Joana Gallego, reflexionarem sobre aques-
ta violència, el tractament mediàtic que se’n fa, s’analitzaran 
casos concrets i es donaran indicacions sobre com abordar el 
tema d’una manera més profunda i rigorosa.

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Barcelona. Di-
marts 10 i 17 de desembre (de 15:30h a 19:30h) - Aquest curs, 
dirigit per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis bàsics 
del Protocol i la seva vinculació amb els actes públics i privats 
de diferents àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per 
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies re-
lacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i 
institucions.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Barcelona. Dimecres 11 de desembre (de 10:00h a 
14:00h) - L’objectiu d’aquest taller, a càrrec de Xavier Serrano, 
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és oferir pautes per ajudar al professional a millorar a l’hora de 
locutar qualsevol producte audiovisual: veus en off de notícies, 
reportatges, documentals, voice-over, publicitat...

Protecció de Dades per a periodistes.- Manresa. Dijous 12 de 
desembre (de 09:30h a 14:30h) - La nova llei sobre protecció de 
dades ha impactat en les tasques dels mitjans de comunicació i 
dels gabinets de premsa. Com adaptar els newsletters a la nova 
normativa? He de tenir el consentiment de les persones que es 
vegin als meus vídeos de xarxes socials? Quant de temps puc 
guardar les bases de dades?  El curs, impartit per Genís Mar-
garit, donarà resposta als principals interrogants en la matèria.

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barce-
lona. Dijous 12 i 19 de desembre (de 15:30h a 20:30h) - En 
aquest taller, dissenyat per Sílvia Llombart,  treballarem sobre 
casos pràctics que durem a terme a classe, plantejarem situa-
cions i aprendrem com comunicar a Twitter i Facebook a partir 
de la pràctica.

Comunicació interna a l’entorn professional.- Barcelona. 
Divendres 13 de desembre (de 09:30h a 14:30h) - El curs, diri-
git per Cristina Salvador, té com a objectiu que els participants 

aprofundeixin en el coneixement del paper que juga la comuni-
cació interna a les organitzacions a partir de l’anàlisi del seu rol 
estratègic i de les seves principals eines. Es tracta de transme-
tre els coneixements clau per entendre i explotar el potencial 
que la comunicació pot aportar a l’interior de l’empresa.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Seminari Internacional sobre 
dinamització de llengües Indígenes: 
l’experiència del català als mitjans de 
comunicació i les xarxes socials
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Del 25 al 29 de novembre s’ha desenvolupat a Xile el Seminari 
Internacional “Experiències de revitalització de llengües indíge-
nes”, que ha comptat amb el consultor en comunicació Daniel 
Condeminas com a ponent, qui ha compartit amb els prop de 
tres-cents participants diversos casos d’èxit de continguts au-

diovisuals als mitjans de comunicació i les xarxes socials. Unes 
experiències que podrien servir de model per a la dinamització 
d’aquests idiomes al conjunt d’Amèrica del Sud. En la foto que 
acompanya aquest text, veiem Daniel Condeminas saludant la 
Ministra de les Cultures xilena, Consuelo Valdés, al costat de 
José Ancán, màxim responsable del Seminari

Condeminas va dividir les seves intervencions en dos blocs. El 
primer, tot fent un repàs de la història de la llengua catalana i de 
la seva presència als mitjans de comunicació, va centrar-se en 
diversos aspectes que han fet especialment competitius els con-
tinguts en català davant l’oferta en castellà. Un d’ells és l’exitosa 
trajectòria de la ràdio generalista –i musical- catalana, que ha 
apostat per oferir una programació “que no s’ha limitat a parlar 
del que passa a Catalunya, sinó de tot el que passa al món; això 
sí amb una mirada pròpia”, i que va exemplificar amb el primer 
(1983) i el darrer espot de Catalunya Ràdio (el de la promoció de 
la temporada 2109-2020). Un altre va ser el de la ficció televisiva 
adreçada als joves, amb Merlí com a referent, pel fet d’haver 
sabut tenir molts seguidors amb públics no-catalanoparlants 
d’arreu del món, gràcies al desacomplexament dels seus guions 
i la connexió amb les temàtiques que interessen les noves gene-
racions –i de la magnífica interpretació dels seus actors i actrius.
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El segon bloc va ser dedicat a les xarxes socials com a eines 
de projecció social de la llengua. Per una banda, va analitzar 
diversos exemples del pas de instagramers i/o youtubers que 
han fet el salt als mitjans de comunicació, com Paula Alòs 
al programa Manduka del Super3, el cantant Lildami (Damià 
Rodríguez) autor de la darrera cançó de l’estiu de TV3, o Julia-
na Canet, una de les conductores del programa Adolescents 
d’iCat (ara també al 33). Uns exemples que servien per traslla-
dar tres missatges relligats: que les xarxes socials són espais 
claus en l’ús social d’una llengua; que a les llengües minorit-
zades els hi cal tenir figurants referents a les xarxes (influen-
cers) que les utilitzin de forma habitual o en exclusiva; i que 
els mitjans de comunicació no només utilitzen aquests xarxes 
com a canals de difusió o promoció dels seus continguts, sinó 
que en  “fitxen” figures rellevants per connectar-se amb unes 
noves generacions que han desplaçat bona part de la seva 
dieta mediàtica al consum de continguts generats des de les 
mateixes xarxes socials, pensant especialment en Instagram 
i Youtube. D’aquesta segona gran xarxa, Daniel Condeminas 
va presentar diversos casos d’èxit, des de Dàmaris Gelabert, 
el grup Txarango o Rosalía –amb “Milionària”- per subratllar 
el missatge de la importància dels videoclips a com a eines 
valuosíssimes de projecció lingüística, que de pas, acaben es-

devenint matèria informativa quan assoleixen un gran nombre 
de visionats a les xarxes.

Aquest segon bloc va ser analitzat en unes taules rodones com-
partides amb editors i radiofonistes en mapuzugun (la llengua 
maputxe) fet que va servir per parlar d’altres formats digitals en 
creixement com els book-tràilers o els podcast.

El seminari internacional, organitzat per la Sotsdirecció de Po-
bles Indígenes del Ministeri de les Cultures xilè, s’ha fet a les 
ciutats de Temuco -principal ciutat del territori històric del po-
ble maputxe-  i Santiago de Xile. Juntament amb Condeminas, 
de fora d’aquell estat han participat experts i responsables de 
processos de revitalització lingüística de Perú, Bolívia i el País 
Basc.

Xile té set idiomes propis, la major part dels quals es parlen 
també en altres estats veïns: l’aimara, el quítxua, el rapa nui, 
el kawésqar, el yagan, el mapudungun –que és el que té més 
parlants- i el ckunza, que ha esdevingut un cas singular al 
món, passant de considerar-se totalment desaparegut a iniciar 
un complex procés de reconstrucció i recuperació lingüística. 
(Foto: Seminari Internacional)
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Qui dirà la veritat sobre la premsa 
gratuïta?
Per The Editorial Board / The New York Times

 
“El fet de crear notícies falses per atraure globus oculars és 
un truc habitual del New York Times dels Estats Units i aquest 
diari va patir una crisi de credibilitat per la seva falsificació”, va 
declarar el govern xinès després que The Times difongués la 
notícia aquest mes de documents governamentals que detalla-
ven l’internament dels Uighurs, Kazaks i altres musulmans de 
la regió nord-oest de Xinjiang.

Qui hauria imaginat que la història tenia un desenvolupament 
tan pervers per a nosaltres? Tal com va escriure l’historiador Ti-
mothy Snyder, a The Times, Adolf Hitler i els nazis van presen-
tar el lema “Lügenpresse” -traduït com a “premsa mentida”- per 
tal de desprestigiar el periodisme independent. Ara la tàctica ha 
estat blanquejada a través d’un president nord-americà, Donald 
Trump, que va adoptar el terme “fake news” com a candidat i 
l’ha utilitzat centenars de vegades durant el seu càrrec.

És així com, a penes una generació després de l’assassinat 
de milions de jueus als camps de morts nazis, el terme “fake 
news” ha arribat a ser desplegat de manera tan descaradament 
per un altre règim repressiu per actuar contra una altra minoria, 
per cobrir l’existència de camps de presons per a centenars de 
milers de musulmans.

El senyor Trump segurament no ho tenia pensat. No és una per-
sona estratègica ni especialment ideològica. Acostuma a actuar 
per interès personal o polític i sovint per impuls, en funció del 
que pensi que els seus partidaris bàsics al país o els estudis de 
televisió per cable volen d’ell. Quan arrasa tropes fora de Síria 
o perdona criminals de guerra, és segur suposar que no està 
pensant en l’equilibri de poder a llarg termini del Pròxim Orient 
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o la reputació i la moral dels militars nord-americans. Està ma-
niobrant, com sempre, per algun avantatge polític immediat que 
percebi.

Això també val per als seus atacs als mitjans de comunicació. 
El senyor Trump adora la premsa. Ha tingut atenció i ha es-
tat alimentat per ella des que va començar a inventar-se a si 
mateix com una celebritat als anys 70. Però ha necessitat una 
manera d’explicar als seus seguidors perquè hi ha tantes re-
velacions inquietants sobre els funcionaris de l’administració 
incompetents, les promeses trencades de campanya i el tracte 
propi de la família Trump. Ara com ara ha tuitejat el terme “fake 
news” més de 600 vegades, per a ser més exactes, des de des-
embre de 2016, el president Trump ha tuitejat sobre “fake news” 
almenys una vegada al mes. 

Quan un president nord-americà ataca la premsa independent, 
els dèspotes s’afanyen a imitar el seu exemple. Desenes de 
funcionaris de tot el món, inclosos líders d’altres democràcies, 
han utilitzat el terme des que el senyor Trump ho va legitimar. 
Per què molestar-se a lluitar amb fets quan es pot pretendre 
que no existeixin? Això és el que va fer el govern xinès. Va 
dir simplement que el reportatge del Times era fals, tot i que 

es basava en els documents propis del govern i el va declarar 
“indigne de refutació”.

Seguint el mateix guió de l’Oficina Oval, un alt funcionari del 
govern de Burundi va assenyalar “falses notícies” per explicar 
perquè el seu govern prohibia la BBC. A Myanmar, on el govern 
persegueix sistemàticament una minoria ètnica, el Rohingya, 
un oficial va dir a The Times que la pròpia existència d’un grup 
d’aquests són “falses notícies”. El ministeri d’exteriors rus utilit-
za la imatge d’un gran segell “FAKE” vermell al seu lloc web per 
marcar notícies que no li agraden.

Jordània ha introduït una llei que permetia al govern castigar 
aquells que publiquen “notícies falses”. El Camerun ha em-
presonat els periodistes per haver publicat “notícies falses”. El 
Txad va prohibir l’accés a les xarxes socials a tot el país durant 
més d’un any, citant “notícies falses”.

Com explicava Shepard Smith, una àncora de Fox News, re-
centment als assistents al sopar anual del Comitè de Protecció 
dels Periodistes, “la intimidació i la vilificació de la premsa és 
ara un fenomen global. No hem de mirar gaire lluny per obtenir 
proves d’això.”
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Cal examinar la premsa. S’haurien de dir els seus errors, ana-
litzar i exposar els seus biaixos. Però el senyor Trump ha con-
cedit una llicència per a una aproximació molt més perillosa. 
L’augment de l’epítet “falses notícies” com a arma s’està pro-
duint en un moment ja perillós per a l’aportació d’informació 
sobre el món tal com és realment. Els fonaments financers 
d’una premsa independent s’estan erosionant sota la influència 
d’internet, que alhora s’ha convertit en un conducte global de 
falsedats malicioses. Cada vegada és més difícil conèixer algú 
a qui creure. Un món en què els governs i els ciutadans no po-
den estar d’acord sobre un conjunt de fets compartits és aquell 
en què només prosperen els més poderosos.

La salut de la democràcia, als Estats Units i a tot el món, depèn 
de millors respostes a aquest repte. En lloc d’empitjorar, els 
polítics haurien de buscar aquestes respostes, per exemple, 
pressionant a les empreses líders d’Internet perquè acceptin la 
responsabilitat dels papers que ja han assumit com a principals 
editors d’informació mundials. La premsa també ha de fer la 
seva part, comprometent-se a fer una comptabilització directa 
dels errors, una lluita interminable contra el biaix de les notícies 
i la recerca de la veritat sense compromís.

La capacitat de les redaccions per produir aquest tipus de pe-
riodisme –i per arribar a una audiència que l’escoltarà– és con-
tingent i fràgil. El senyor Trump no mostra cap rastre de veure 
aquesta imatge més gran o, potser, de tenir-ne importància. 
Per tant, ens correspon a la resta de nosaltres dir la veritat so-
bre una premsa lliure, proclamar el seu valor, als Estats Units i 
arreu del món. (Infografia: Fox News)
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Nic Newman: Els “podcasts” de 
notícies creixen un 32% respecte a 
2018
Per Maria Jesús Espinosa de los Monteros / El País

  
Conversem amb Nic Newman, coautor d’un recent informe 
de l’Institut Reuters que constata l’auge de el format d’àudio. 
L’informe llança algunes dades rellevants: el nombre de pod-
casts de notícies a tot el món va augmentar en gairebé 12.000 
títols entre gener i octubre de 2019, és a dir, un 32% respecte a 
l’any passat. Els programes d’entrevistes i les sèries narratives 

úniques són els subgèneres de notícies més consumits, però 
l’informe destaca de quina manera les notícies diàries (més co-
negudes com Dailies) han crescut especialment.

L’informe va classificar, gràcies a l’empresa especialitzada en 
anàlisi de podcast Chartable, els principals podcasts de notí-
cies dels cinc països on han crescut més (Estats Units, Regne 
Unit, Austràlia, França i Suècia), utilitzant dades de les llistes 
de podcasts d’Apple. La metodologia, per tant, només explora 
el contingut que va ser etiquetat com de notícies i política pels 
propis editors al juliol de 2019. El text també va recórrer a altres 
fonts, com l’Infinite Dial d’Edison i el Informe de notícies digitals 
de l’Institut Reuters.

“El renaixement del podcasting (que existeix des de fa 15 anys) 
ha estat impulsat per un contingut més divers i de més quali-
tat, i un accés i distribució més fàcils (millors auriculars, apli-
cacions més convenients, etcètera). I sembla que estem en 
un cercle virtuós de creixement en aquest moment. L’augment 
d’audiències està atraient l’interès dels anunciants i això pro-
porciona forts incentius per a crear millor contingut “, afirma Nic 
Newman.

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’exemple més evident o, més ben dit, l’audioshow més aspiracio-
nal és The Daily de The New York Times que acumula dos milions 
d’oients diaris. Gràcies a aquest podcast han trobat audiències 
més grans que les seves vendes diàries de diaris en menys d’un 
any. Però, què tenen d’especial aquest tipus de productes? New-
man ho té clar: “Ajuden a les persones a comprendre un tema 
complex cada dia amb profunditat. És un antídot contra el bombar-
deig constant de notícies a través de les xarxes socials i Internet 
en general, i un respir de la nostra addicció a les pantalles”.

L’informe analitza més de 60 podcasts que pertanyen al gènere 
de notícies i que, segons aquesta investigació, quedaria sub-
dividit en tres grans formats: els microbutlletins (amb durada 
d’entre 1 i 5 minuts), l’exemple seria BBC Minute; el resum de 
notícies (amb una durada d’entre 6 i 10 minuts) i el xou més co-
negut és Up First de NPR; i, finalment, les immersions profun-
des amb una durada de 20 minuts o més. Aquí, a més de The 
Daily (The New York Times), sorgeixen altres tants recents com 
Today in Focus (The Guardian), Today, Explained (Vox Media), 
Aftonbladet Daily, a Suècia, i La Story / Les Echos a França.

L’informe de Newman i Gall revela que hi ha diferències subs-
tancials entre els podcasts de notícies realitzats per mitjans 

impresos o digitals i les ràdios: “Hem descobert que els edi-
tors amb antecedents impresos tendeixen a crear podcasts na-
dius en el format de xat / entrevista. És un ajust natural per a 
aquests periodistes i és una excel·lent manera de reutilitzar la 
profunditat i el talent d’una gran sala de redacció. També és 
relativament barat i fàcil d’adaptar a les càrregues de treball 
existents, de manera que és una manera de començar amb 
escàs risc. Les emissores, per contra, busquen crear contingut 
que complementi (en lloc de canibalitzar) la sortida d’antena. 
Això vol dir produir sèries episòdiques que poden reutilitzar les 
seves habilitats en documentals d’àudio, i també mostra que 
atreuen específicament a un públic més jove”.

Aquesta última dada és rellevant perquè els joves escolten àu-
dio digital d’una manera qualitativament diferent. L’estudi ofe-
reix algunes raons d’aquests joves: “Sembla com si estiguessis 
escoltant a persones que comparteixen molt els teus interessos 
tenint una conversa sobre coses; així que pots seure i escoltar 
a aquestes persones, estiguis o no d’acord amb elles, i escoltar 
la seva pròpia conversa personal sobre les coses que els agra-
den i no els agraden”, diu un dels participants del Regne Unit. 
Un altre jove nord-americà té motius molt més concisos però 
igualment precisos: “Són gratuïts, fàcils d’escoltar i em man-
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tenen motivat.” Un altre jove nord-americà posa el focus en el 
context: “Els podcastset permeten tenir una visió completa de 
la història, no només els múltiples detalls. Pots escoltar mol-
tes veus en lloc de a un únic reporter. Realment obtens l’angle 
complet a través dels podcasts”.

En la manera en què els joves escolten podem detectar algu-
nes de les raons de l’auge de l’ podcast : “La majoria escolta a 
través de telèfons intel·ligents i auriculars quan estan en movi-
ment, però també a casa, on connectaran el telèfon intel·ligent 

a un altaveu bluetooth o sistema de so. És un mitjà increïble-
ment convenient per a una generació multitasca: poden escol-
tar mentre viatgen, van a gimnàs, cuinen. Fins i tot vam parlar 
amb algú que va aconseguir escoltar un podcast de veu mentre 
jugava a videojocs. En aquest sentit, val la pena assenyalar que 
la majoria d’aquests joves no posseeixen una ràdio, de manera 
que en molts casos estan descobrint la màgia de l’àudio narra-
tiu (i molts programes de ràdio) per primera vegada a causa 
d’aquesta combinació de telèfons intel·ligents i excel·lents auri-
culars”, afirma Nic Newman, investigador de l’Institut Reuters i 
autor principal de l’Informe Digital News.

En aquesta tercera era del podcast, coneguda ja com Big Po-
dcasting, estem assistint, d’una manera anàloga a la televisió, 
a un procés de plataformització, en què la subscripció de pa-
gament comença a ser una realitat, amb desigual resultat. “Als 
Estats Units tenim nous serveis de subscripció com Luminary 
i Stitcher Premium, mentre que a Europa veiem l’aparició de 
nous serveis com Majelan i Sybel a França i Podimo a Dina-
marca. Tots aquests tenen l’ambició de convertir-se en el Netflix 
del podcasting, però també de recompensar als creadors de 
contingut i portar el podcasting a un públic més ampli”, comenta 
Newman.
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Pel coautor d’aquest estudi, les plataformes faran que sigui 
molt més fàcil i intuïtiu accedir al contingut d’àudio sota deman-
da: “Amb el temps, fins i tot, podem deixar de pensar en això 
com podcasting, És a dir, ja no haurem de subscriure’ns, ja que 
el contingut ens arribarà d’una manera més fàcil d’usar”. I en-
cara més essencial serà l’ajuda de la intel·ligència artificial, ja 
que l’informe conclou que encara hi ha espai significatiu per 
al creixement amb noves interfícies impulsades per veu que 
fan que sigui més fàcil accedir a l’àudio sota demanda a la llar 
i quan estem en moviment. En aquest sentit, les plataformes 
ajudaran a descobrir millor els continguts i a un major conei-
xement del format. En canvi, com tot procés d’intermediació, 
aquest informe constata que hi ha certs temors per part dels 
creadors que no volen perdre la seva relació directa amb les 
audiències ni construir models de negoci rendibles a costa dels 
seus continguts.

La pregunta final davant aquest creixement exponencial es 
torna evident: hem tocat sostre? La resposta de Newman és 
definitiva: “No, no crec que estiguem a prop del pic en ofer-
ta o demanda. Segons les dades de Chartable, la quantitat de 
nous podcasts segueix creixent a l’entorn de 200.000 a l’any i 
la demanda es veurà estimulada per noves plataformes i millor 

contingut. Un accés més fàcil a l’automòbil impulsarà encara 
més l’ús i la monetització s’està iniciant amb els anunciants que 
mostren interès. Clarament, molts podcasts tindran dificultats 
per trobar una audiència i hi haurà decepció per a molts, però 
també hi haurà alguns grans guanyadors i moltes oportunitats 
en múltiples nínxols”. (Fotografia: Youtube – infografia: ABC 
news) 
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Quant guanyen els periodistes?
Per Pascual Serrano – Zona Crítica / eldiario.es

  
Els mitjans de comunicació i els periodistes solen parlar molt 
del que guanyen i ingressen els polítics, els alts funcionaris, els 
esportistes i famosos, els treballadors que negocien els seus 
convenis o es mobilitzen per millorar els seus salaris, els em-
presaris... De qui mai informen sobre el que guanyen és... dels 
periodistes. Quan assistim a aquest acalorat debat en una ter-
túlia entre un director de diaris o estrella televisiva demanant-li 
comptes a un polític sobre el seu sou, que, com a personatge 
i empleat públic, és sobradament conegut, seria molt interes-
sant que les audiències sabéssim quant cobra aquest perio-

dista tertulià / director de diari / professor de periodisme/autor 
de llibres / conferenciant i moltes altres competències amb les 
que fa caixa.

I encara seria més interessant conèixer quant li paga als seus 
redactors o col·laboradors.

Als Estats Units ha sorgit una interessant iniciativa anònima. 
Consisteix en haver creat un document públic a Google Drive 
en què els periodistes, també de forma anònima, van incorpo-
rant la dada dels seus sous. Qualsevol d’ells pot haver emple-
nat un formulari de Google on simplement se li pregunta el 
nom del seu càrrec, empresa, salari, anys en el càrrec, respon-
sabilitats, gènere, identitat ètnica i lloc de la feina. Ho han fet 
centenars i es pot comprovar que la professió està mal pagada.

A Espanya, La Marea publicava un reportatge al març 
d’aquest al març d’aquest any on assenyala que un terç dels pe-
riodistes contractats i un 60% dels autònoms guanyava menys 
de 1.500 euros al mes i un 18% dels autònoms cobra menys de 
600 euros. En aquesta mateixa revista es publiquen les xifres 
del que diversos mitjans paguen als seus col·laboradors per 
article d’opinió, d’informació o reportatge. La mitjana està entre 
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70 o 80 euros la peça, poc més del que paguem per una hora 
de taller mecànic de cotxes.

Evidentment, els grans directius no estan molt interessats en 
publicitar els seus sous perquè podríem comprovar la disparitat 
d’ingressos entre caps i subordinats. Ja en 2014, l’escriptor 
Isaac Rosa va fer comptes i va arribar a la conclusió que el 
cost de pagar a un executiu de Prisa com Juan Luis Cebrián 
equivalia a el cost de tota la despesa de posar en circulació 
tres mitjans independents com eldiario.es, InfoLibre i La Marea.

Precisament són aquests mitjans col·laboratius de nova gene-
ració a Espanya els que han incorporat esforços de transparèn-
cia sobre els seus sous. És el cas de eldiario.es o Infolibre , on 
fins i tot aclareixen que la relació entre el sou més alt i el més 
baix dels contractes és de 3 a 1.

Les mateixes empreses que reivindiquen amb tanta freqüència 
la llibertat d’expressió mai es plantegen que potser pugui te-
nir alguna relació amb el que cobren els periodistes que l’han 
de posar en pràctica. El Sindicat de Periodistes va recórrer a 
l’encertat lema de “La nostra precarietat és la teva desinfor-
mació”. S’ha arribat fins i tot a paradoxes com la succeïda a 

l’Equador. Quan el llavors president, Rafael Correa, va aprovar 
el 2012 un decret que augmentava el salari mínim dels perio-
distes, els amos dels mitjans el van acusar d’atemptar contra 
la llibertat d’expressió. Atacar la llibertat d’expressió perquè els 
periodistes tinguin millor sou.

El periodisme és una d’aquelles professions que ha polvoritzat tots 
els històrics hàbits de lluita col·lectiva, gairebé sempre els salaris i 
les condicions laborals són individuals, gairebé no hi ha sindicació 
ni convenis col·lectius que afectin els redactors dels mitjans. 

Recordo com en un històric diari madrileny on jo treballava en 
els noranta, tots els operaris de les rotatives estaven sindicats, 
amb el seu conveni laboral que definia el seu sou i els seus dife-
rents plusos, complien un horari establert i cobraven hores ex-
tres si havien d’allargar la jornada. En canvi, els periodistes mai 
cobraven les hores extres que realitzaven, cadascun cobrava 
un sou diferent segons la seva relació individual amb l’empresa 
i ni tan sols sabia el que cobrava el del seu costat. Tot un èxit 
del model neoliberal fragmentant a un col·lectiu.

Tornant a l’inici de la nostra anàlisi, el més insultant és que 
les empreses, executius i grans estrelles de la professió, molts 
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d’ells còmplices d’aquesta precarietat laboral i beneficiats de 
sous i primes milionàries, tinguin a gala denunciar fins a l’últim 
euro de polítics i gestors públics mentre guarden el secret dels 
seus propis ingressos i les miserables condicions laborals dels 
seus subordinats. (Fotografia: Deutschland.de)
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El 21% de les visites als sites de 
premsa es troben amb un article de 
pagament
Per Flavien Chantrel / BDM Media

Poool acaba de llançar la primera edició de la revista Digital 
Media Review, que estudia els efectes del paywalls sobre el 
comportament dels visitants en els sites de premsa. 
  

Els paywalls, que amaguen el contingut d’un article de lectors 
no subscrits, s’han fet habituals a la premsa en línia. Els portals 
de premsa fins i tot han hagut d’adaptar la seva línia editorial 
per donar suport a aquesta estratègia de contingut de paga-
ment, és per exemple el cas de Telegram, segons explica el seu 
editor Samuel Petit. Segons Marion Wyss, aquí està en joc fins 
i tot el futur de l’obtenció d’ingressos d’informació. I els lectors 
què hi diuen de tot això? Poool, una empresa de Bordeus es-
pecialitzada en paywalls per a llocs de premsa acompanyada 
del grup GESTE, acaba de presentar els resultats d’un nou ob-
servatori dedicat a l’accés a contingut pagat en aquest tipus de 
llocs: el Digital Media Review. 45 editorials franceses estaven 
preocupades per aquesta primera edició.

Un lector de cada quatre afronta diàriament un paywall
Podríem haver pensat que eren més habituals, però els pape-
retes no afecten la majoria dels lectors en línia. Cada dia no-
més hi ha un 27,7% dels usuaris amb un paywall. El contingut 
premium que les mostra encara concentra el 21,3% de les visi-
tes als llocs de premsa. Segons Maxime Moné, cofundador de 
Poool, és un eix addicional de monetització que és possible: 
“És per a nosaltres la prova que hi ha una línia de treball, que 
presenta un fort potencial empresarial per als editors, al voltant. 
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visibilitat del contingut premium”. És també una manera de no 
cansar-se dels lectors que a la idea d’anar a un lloc determinat 
se’ls pot deixar passar la idea de que la majoria de les seves 
visites acabessin fracassades.

La quota de contingut de pagament es reprodueix a la con-
versió

L’impacte sembla ser màxim entre el 10 i el 40% del contingut 
pagat. Més enllà d’aquests números, les sortides del lloc poden 

ser contraproduents per als mitjans de comunicació que vul-
guin crear compromís. Per tant, és necessari jugar aquest ritme 
d’acord amb els objectius marcats pels mitjans de comunicació, 
explica Maxime Moné: “l’augment de la pressió de les papere-
tes i l’impacte en el compromís dels lectors són dos indicadors 
importants a tenir en compte per a un editor. Més encara per a 
editorials que tenen diversos models digitals de negoci com pu-
blicitat, subscripcions o esdeveniments.” (Infografies: Le Geste)

NOTA: El Butlletí us ofereix més informació sobre els efectes 
del paywalls en el comportament dels visitants als sites de 
premsa. CLICAR AQUÍ   

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.amic.media/media/files/file_352_2184.pdf
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Quan l’àudio és l’estratègia per 
revitalitzar el periodisme
Per Pilar Martínez-Costa, directora del Departament de Projec-
tes Periodístics UNAV / Medium

Els podcasts de notícies -els anomenats dailys- són un contin-
gut d’àudio seriat, d’emissió periòdica, creat per a la distribució 
multiplataforma sota demanda per una marca periodística digi-
tal, i la finalitat és presentar una selecció “curada” dels temes 
de l’actualitat diària, a partir dels recursos de producció, realit-
zació i difusió de l’àudio digital.

Els podcast de notícies d’èxit reuneixen una sèrie de carac-
terístiques: són conversacionals ( usen llenguatge col·loquial 
culte, que flueix espontani, amb poc guió encara que ben pla-
nificats, allunyats de l’estil encartonat o seriós de comptar no-
tícies); són personals (s’adrecen a cada oient, amb to proper 
i de vegades intimista, recorren a referències de la vida real); 
són una experiència narrativa no només informativa (menys no-
tícies i més relat, entretinguts i informatius, narratiu-storytelling, 
sorprenen-serendipity); creen comunitat i construeixen una re-
lació amb els oients (traslladen el sense of community de l’mig, 
creen addicció, guanyen i fidelitzen oients per al grup, realitzen 
promoció creuada de continguts, traslladen la passió pel pro-
jecte periodístic); i desperten l’interès (busquen un impacte alt 
en la imaginació amb l’ús cura dels recursos sonors). 

Per als mitjans digitals, els podcasts de notícies són una opor-
tunitat per explorar, provar, corregir i reinventar el seu estil 
d’explicar notícies, en un moment en què el consum de podcast 
i d’àudio s’incrementa. No és una moda passatgera, és el camí 
per arribar a noves audiències, crear comunitats de marca a 
partir de l’àudio, explorar noves narratives i obrir noves oportu-
nitats de negoci.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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L’èxit dels podcasts de notícies demostra que l’àudio té un pa-
per rellevant i doble al nou ecosistema de mitjans: és peça clau 
en el projecte narratiu de la marca periodística, i és part de 
l’estratègia digital global del mitjà. Dues qüestions que caldrà 
seguir estudiant de prop. (Infografia: disenopaginasweb.pro)
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