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Malgrat tot, El Butlletí us desitja Bones Festes i un
Any Nou molt millor! Tornarem el dia 18 de gener
Tendències essencials que es veuran
el 2021, segons Comscore
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Les interrupcions causades per COVID-19 han provocat que les
persones tornin a dissenyar la manera de treballar, socialitzar i
organitzar-se. Les prioritats socials i individuals s’estan revisant
i replantejant des de la base. Les conseqüències a llarg termini
de tot això no es coneixeran durant molt de temps, però és poc
probable que les coses tornin a la manera com eren en els dies
de la pre-pandèmia.
Segons l’estudi Global Perspectives, de comScore, la pandèmia
mundial ha provocat un canvi en el consum de mitjans de comunicació amb els consumidors de tot el món que passen més
temps en línia. No obstant això, la capacitat de les marques
i els anunciants de capitalitzar ràpidament aquest públic ultra
compromès es va restringir, ja que es reduïen els pressupostos publicitaris enmig de la incertesa econòmica. De l’informe
n’extrauríem tres menús:
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Tendència 1: cap a societats sempre actives
S’ha parlat molt sobre el món en línia com a conseqüència de la
pandèmia. Però fins a quin punt és cert? Per mesurar-ho, han
comparat la proporció d’adults que van entrar en línia el setembre del 2020 amb la proporció del setembre del 2019.
La primera observació és que a gairebé tots els països el percentatge d’adults que van entrar en línia (és a dir, la població digital)
va augmentar. Sorprenentment, això és cert independentment
del nivell de penetració dels serveis digitals abans de la pandèmia. En segon lloc, a 17 de 26 dels països que s’enumeren en el
treball, aquest percentatge d’adults en línia se situa en el 75% o

més. Dit d’una altra manera, en dos terços dels països analitzats,
més de tres quartes parts de la població adulta es va posar en
línia el setembre de 2020, cosa que és considerable.
Una tercera observació és que, en termes de potencial de creixement, destaca l’Índia. Té un gran nombre d’habitants i té molt
espai per fer créixer la seva població digital. Una conseqüència
de la seva mida és que, amb tota seguretat, configurarà el futur
de la tecnologia a nivell mundial.
Per últim, però no menys important, és que és evident que la
digitalització està lluny de ser completa, independentment de la
regió. La digitalització es correlaciona amb la urbanització, que
encara està en curs. (Els països amb alts nivells d’urbanització,
com Singapur i Hong Kong, tenen un nivell d’activitat a Internet
més alt.) El que és més important, les actualitzacions tecnològiques (com ara el 5G) i les inversions en infraestructures (actuals i futures) no només canviaran les xifres, però també fins a
quin punt la gent està connectada.
Tendència 2: Covid + 5G = Nous comportaments ... I nous
models de negoci
Al llarg del 2020, un nombre creixent de fabricants de telèfons
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intel·ligents i operadors de telecomunicacions van arribar als
titulars amb el llançament de productes i serveis compatibles
amb 5G. Aquesta actualització, que arriba una dècada després del llançament dels primers serveis 4G, té la promesa
d’amplada de banda i velocitats a les xarxes sense fils que competeixen amb Internet per cable. Per descomptat, els consumidors no han esperat la tecnologia compatible amb 5G abans de
convertir els seus dispositius mòbils en la seva porta d’accés
preferida a Internet.
A determinats mercats, els consumidors ja passen la major part
del temps en línia en dispositius mòbils. En alguns casos, els
consumidors pràcticament han saltat els mitjans tradicionals
d’accés a Internet (és a dir, a través de dispositius d’escriptori)
i han anat directament a la informàtica mòbil, un procés anomenat “salt de mòbil”. Això és extremadament important per als
anunciants, ja que els supòsits i les lliçons apreses en una regió
no es poden aplicar a tota una escala.
Per apreciar completament l’impacte del 5G, ajuda a recordar
que la dècada següent al llançament dels serveis 4G va veure l’aparició de primeres empreses mòbils que han remodelat
indústries senceres: penseu en Uber, Deliveroo i altres aplica-

cions de “gig economy”. En canvi, la tecnologia 5G arriba igual
que el treball remot, la videoconferència i la col·laboració digital
i l’entreteniment s’han convertit en parts fonamentals de la nostra vida.
A més, la quota d’aparells amb capacitats sense fils (com ara
Wi-Fi, Bluetooth o NFC) continua creixent; i, a tot el món, les
iniciatives ambicioses que toquen tots els aspectes de la nostra
vida (des de cotxes autònoms fins a ciutats intel·ligents) van
agafant ritme. Per a les marques i anunciants, la implicació és
que han de cercar contínuament els comportaments dels consumidors emergents i, després, experimentar i tornar a avaluar
els seus supòsits.
Tendència 3: treballar a l’escriptori, relaxar-se al mòbil
Un dels temes més importants del 2020 és, sens dubte, el règim de treball des de casa introduït per a una gran part dels
treballadors de coll blanc del món. Als dispositius d’escriptori, la
proporció de temps dedicat a llocs web o aplicacions que pertanyen a les categories “Serveis” o “Presència corporativa” ha
augmentat i captura la major part del temps dedicat a aquests
dispositius. (Els llocs “Serveis” inclouen serveis de correu electrònic com l’Outlook, serveis d’emmagatzematge al núvol com
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Dropbox i diversos serveis corporatius com WebEx, DocuSign
o Zendesk. Els llocs de la categoria “Presència corporativa”
proporcionen informació corporativa.) En resum, els dispositius
d’escriptori ara són primerament eines de treball.

tin la mida i l’ús dels dispositius. Les preguntes des de fa molt
de temps sobre com garantir que les campanyes s’optimitzin
per a una àmplia varietat de plataformes segur que seguiran
sent el centre.

El revers de més temps que es treballa des de casa als dispositius d’escriptori és que els consumidors utilitzen els seus
dispositius mòbils com a lloc ideal per socialitzar-se i relaxar-se.
La major part del temps dedicat als dispositius mòbils ara està
relacionat amb l’activitat de xarxes socials i entreteniment. A
més, el pes d’aquestes dues categories ha augmentat encara
més, a costa de gairebé totes les altres categories.

La pandèmia ha accelerat les tendències que es van desenvolupar durant molt de temps, com ara el treball a distància. L’aparició
de la tecnologia 5G suposarà, amb tota seguretat, nous serveis
i comportaments que afectaran indústries senceres. Les empreses que es trobin al lloc adequat en el moment adequat veuran
la seva fortuna transformada gairebé d’un dia per l’altre, tal com
va passar a Zoom el 2020. Perquè les marques puguin navegar
amb èxit en aquestes interrupcions, s’hauria de posar l’èmfasi
en desenvolupar la seva capacitat per experimentar, aprendre i
repetir contínuament plataformes. Evidentment, la indústria del
màrqueting fa temps que ha reconegut que el veritable mesurament multimèdia és vital per connectar els punts. És més, amb
CTV desdibuixant les línies entre plataformes i convertint la televisió lineal en un mitjà digital, els professionals del màrqueting tenen una oportunitat única per aprofitar les oportunitats del
demà avui. (Infografies: comScore). NOTA: El Butlletí de l’AMIC
us ofereix l’estudi de comScore Global Perspectives. CLICAR
AQUÍ

Per atraure els consumidors, això simplifica les coses i magnifica alguns dels reptes coneguts. D’una banda, el context ara
es pot deduir més fàcilment en funció del tipus de dispositiu.
D’altra banda, és més difícil controlar l’experiència digital de
punta a punta, ja que normalment un grapat d’aplicacions mòbils actuen com la porta d’entrada al món digital. Més important
encara, la importància de l’entreteniment, una categoria que
inclou proveïdors de contingut com Netflix, i a la qual també
s’accedeix cada vegada més a través de CTV, en dispositius
mòbils comporta el repte de crear campanyes riques que abas-
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La televisió i la ràdio es converteixen
en els mitjans informatius més
creïbles després de la pandèmia
Per Marketing Directo i Mediàtic/Àmbit d’estratègia

Un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya demostra que
els joves tornen a confiar en la televisió i la ràdio per informarse i donar de costat a les mentida news, alhora que la seva
audiència creix de forma considerable després de la pandèmia.
Durant la COVID-19 s’ha desencadenat una conversió en els
nostres comportaments. La situació va afectar especialment a
la nostra necessitat informativa, també pel confinament obligatori que feia que la televisió fos la nostra millor amiga. Internet

va patir un creixement inigualable i les persones es passaven
hores buscant informació a tots els mitjans que tinguessin a
l’abast. Aquests fets han portat a la UOC ha realitzar un estudi
que mostra de quina forma inèdita va afectar el consum en mitjans de comunicació a Espanya.
La conclusió principal és que la televisió és el mitjà més utilitzat
per informar-se sobre la pandèmia, encara que també s’hagin
registrat increments en altres àmbits. Mireia Montaña Blasco,
professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la
Comunicació a la UOC, ha comentat la seva visió sobre el canvi, on el més important ha estat que la televisió generalista ha
recuperat molta part de l’audiència que havia anat perdent a
causa de l’auge dels mitjans digitals.
L’estudi xifra en un 45% més de pàgines vistes en diaris digitals, mentre que el trànsit s’ha incrementat en un 100%. D’altra
banda, l’audiència digital de la ràdio en línia creix en un 112%,
sent un dels mitjans que més confiança transmet. La televisió,
per la seva banda, suma en directe un 93% d’usuaris únics.
Aquests increments s’observen especialment entre els joves
d’entre 13 i 24 anys. Els matins, la sobretaula i les tardes són les
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franges que més augmenten en tota la població. A més, els informatius han augmentat prop d’un 65% en el seu consum diari,
el que reflecteix aquesta tendència a voler estar ben informats.

cials. En conseqüència a aquest auge de mentida news, els
joves han decidit tornar a la televisió, ja que oferia informació
de fonts oficials.

Les diferències pel que fa a gènere no són molt característiques, encara que sí és cert que mentre els homes prefereixen
la televisió, la premsa en línia i els comunicats oficials, les dones s’han decantat més per la televisió, les fonts oficials i la
premsa en línia. Com es pot comprovar, la televisió és el top 1
en ordre de preferència en ambdós gèneres. El mateix passa
amb joves i adults, que trien aquest mitjà per informar-se.

En conclusió, es pot dir que els mitjans menys utilitzats per
informar-se sobre l’evolució de la COVID-19 han estat internet,
xarxes socials, ràdio, informació promocionada per familiars o
coneguts i premsa en paper. A més, la ràdio és la més especial
entre totes les plataformes, doncs, encara que no s’hagi notat
un consum excessiu per mantenir-se informat, és cert que és la
plataforma més creïble al costat de la televisió.

La televisió i la ràdio rejoveneixen
L’estudi destaca un creixement en tots els públics objectiu, tot i
que posa l’accent en el 147% d’increment en el col·lectiu de 18
a 39 anys. Segons Muntanya, “els joves ja feia un temps que
havien deixat de banda la televisió per fer un consum de mitjans
digitals. El seu comportament era el de voler consumir el que
desitjaven en el moment i en el lloc que volien i, per això, la
seva consum es feia sobretot a través de dispositius portàtils “.

La pandèmia ha permès que els mitjans tradicionals hagin recuperat certa credibilitat que creien perduda. Aquí es descobreix que, finalment, els mitjans tradicionals són l’elecció preferida pel que fa a serietat d’un assumpte i tornen a aconseguir
l’estatus que tenien anys enrere. Per Muntanya, aquest retorn
de la confiança de l’audiència als mitjans tradicionals no es pot
deixar de relacionar amb el moment de tanta incertesa i notícies
falses corrent per la xarxa que es viu. (Infografia: El CEO)

La professora ha explicat que la pandèmia ha comportat un
greu increment de notícies falses, especialment en xarxes so-

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi “Impacto de la
pandèmia de Covid-19 en el consumo de medios en España”.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
Són els seus autors les professores de la Universitat Oberta
de Catalunya Mireia Montaña Blasco, Candela Ollé Castellà i
Montse Lavilla Raso. CLICAR AQUÍ

La meitat dels periodistes europeus
creu que la seva ocupació corre perill
pel covid-19
El 48,9% dels periodistes
europeus sent que el seu
treball corre cert perill per
culpa de la crisi de l’covid-19
, mentre que un 16% considera que té moltes possibilitats de perdre-ho. Així es
desprèn d’una enquesta realitzada pel Grup de Joves
Professionals de Worldcom
PR Group en tretze països
europeus -Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Eslovàquia, Espanya,
França, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Països Baixos, Portugal,
República Txeca i Regne Unit – i a Sud-àfrica.

En total es va enquestar a 454 periodistes de diferents sectors de tot
Europa, als que es va preguntar sobre l’impacte que la pandèmia de
covid-19 ha tingut en el seu treball i sobre el futur del periodisme. El
75,6% dels periodistes enquestats creu que el món poscovid-19 no
suposarà un retorn a les formes de treballar habituals. Els canvis en
la vida diària provocats per la pandèmia, principalment el de treballar des de casa, probablement es mantindran a llarg termini, donant
suport a la idea que ” vivim en una nova normalitat”.
Una conseqüència dels tancaments pel confinament ha estat
la transformació digital a la qual ha hagut d’adaptar-se cada
indústria per sobreviure, i els sectors del periodisme i els mitjans de comunicació no han estat una excepció. El 73,3% dels
enquestats creu que els mitjans de comunicació impresos han
rebut un cop devastador a causa de la pandèmia. Tot i que la
transició de la premsa escrita a la digital ja havia començat
molt abans de la pandèmia, aquesta transició l’ accelerat. Així
mateix, un 83% dels periodistes considera que el contingut en
línia, les xarxes socials, els podcasts i el contingut de vídeo en
línia són el camí a seguir per al periodisme.
Com a resposta a aquest ràpid canvi en el panorama dels mitjans
de comunicació, molts dels enquestats estan tractant d’adquirir
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noves aptituds, ampliar els seus coneixements i trobar noves formes d’arribar al seu públic, mentre tracten de buscar feina complementaria. En aquest sentit, un 43% dels enquestats està millorant
les seves habilitats amb l’esperança de trobar una nova feina o
intentar treballar per compte propi. Consulta l’informe AQUÍ

L’AMIC dona suport a La Marató 2020
La societat catalana està vivint un dels moments més difícils i
incerts dels darrers temps, provocat per la pandèmia del coronavirus SARS-coV2, amb greus conseqüències per a la salut
dels ciutadans. En aquesta situació d’excepcionalitat sanitària,
i davant de la necessitat d’avançar en la recerca de la Covid-19,
el Patronat de la Fundació La Marató de TV3 ha decidit dedicar
l’edició d’enguany a la Covid-19.
En aquesta epidèmia que està vivint Catalunya, com la resta
del món, els mitjans de comunicació de proximitat s’han convertit en un servei essencial donant resposta a les necessitats de
la ciutadania, divulgant, informant i sensibilitzant sobre la crisi
del coronavirus. En aquesta línia, l’AMIC col·labora fent difusió
de la iniciativa que impulsa La Marató i engresca als mitjans
associats perquè també comparteixin aquesta acció solidària.

L’objectiu és apel·lar a la solidaritat dels ciutadans per sumar
recursos que permetin avançar en la recerca que millori la qualitat i l’esperança de vida de les persones afectades per aquesta malaltia de gran abast.
La Marató, referent solidari
Des del 1992, La Marató ha recaptat prop de 202 milions
d’euros i ha finançat 872 projectes de recerca, que han dut a
terme 1.369 equips, amb la implicació de 8.000 investigadors.
Gràcies a la solidaritat ciutadana, el projecte s’ha convertit en
una de les principals fonts impulsores de la recerca biomèdica
a Catalunya i en una potent plataforma de sensibilització i divulgació social de les malalties tractades. Enguany, l’AMIC s’uneix
a La Marató 2020 divulgant la iniciativa i engrescant als mitjans
associats per tal de sumar recursos per a la investigació de la
Covid-19.

La pandèmia dispara un 29% l’atur en
la professió i assola als periodistes
Les primeres advertències es van llançar a finals de març, quan
el sotsdirector d’El País, Ricardo Querol, va alertar que l’aturada
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econòmica podia desencadenar un procés d’acomiadaments
més durs que el emprès després del 2008. I segons avançava
la situació s’han anat confirmant els pitjors presagis.

2020 tanca amb 387 periodistes
empresonats, 54 segrestats i quatre
desapareguts

Va ser una premonició. El mercat de treball de la professió
porta patint l’impacte de la crisi des de principis d’any. Segons
l’informe de la Professió Periodística 2020, que edita anualment
l’Associació de la Premsa de Madrid (APM), la xifra de periodistes aturats va augmentar un 29,1% entre els mesos de gener i
setembre. En total, setembre es va tancar amb 8.636 professionals de la comunicació en atur, segons xifres del SEPE. Creixement que cal atribuir-lo a la pandèmia, ja que en l’últim trimestre
del l’any passat es va reduir lleugerament l’atur registrat al començament del 2020 se situava en 6.691 persones.
La desocupació ha crescut més entre els homes, però les dones segueixen representant gairebé dos terços dels periodistes
sense feina, concretament el 62%. Per comunitats autònomes,
on més s’ha incrementat respecte a 2019 és a Illes Balears (un
121%), Cantàbria (un 59%), Ceuta i Melilla (36%) i Andalusia i
Astúries (35%). (Font: Dircomfidencial)

Reporters Sense Fronteres (RSF) ha publicat el seu balanç
anual d’agressions a periodistes a tot el món. L’any 2020 tanca
amb un total de 387 periodistes empresonats, 54 segrestats i
quatre desapareguts. Pel que fa a l’any anterior, el nombre de
presos s’ha mantingut estable. El nombre de dones periodistes
preses creix un 35%. A més, la xifra de periodistes morts ha
millorat considerablement. En 2019 van ser 49 els periodistes
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assassinats. Aquest any no es té constància de cap assassinat,
encara que sí dels quatre professionals donats com desapareguts.

manes-, actualment segueixen empresonats 14 periodistes en
relació amb la seva cobertura de l’epidèmia de la COVID-19.
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El document s’acompanya d’una introducció en la qual el president de Reporters Sense Fronteres, Alfonso Armada, fa un profund repàs sobre la situació de la llibertat d’informació a Espanya i el que ha representat 2020 per a l’exercici del periodisme.
Des de les limitacions imposades pel govern als periodistes,
denunciades per l’organització, fins als impediments per captar
imatges o els dubtes sobre la xifra exacta de víctimes mortals,
sense oblidar la recent creació de Consell de Desinformació.

NOTA: Els nostres lectors poden llegir sencer el Balanç Anual
de RSF 2020 des d’aquest enllaç.

“A Reporters Sense Fronteres pensem que si no s’ha pres veritablement consciència del que el coronavirus suposa és perquè fins fa res amb prou feines s’han mostrat els seus estralls”,
ha assenyalat el president de la Secció Espanyola de RSF. “El
paper de la premsa no és protegir la societat. En tot cas, si cal
protegir-la d’alguna cosa és de la mentida. I de l’abús de poder”, ha explicat Armada.
Encara que la majoria dels periodistes arrestats només estan
retinguts durant unes poques hores -o fins i tot uns dies o set-

Protecció de periodistes en una
cinquantena de països
Els ministres de més de cinquanta països van signar dimecres
una declaració per demanar la protecció dels periodistes en
una conferència organitzada per l’ONU, segons va anunciar el
ministre d’exteriors holandès. Aquesta conferència sobre llibertat de premsa es va fer a l’Haia per videoconferència a causa
de la pandèmia. Els participants van discutir sobre els mitjans
per protegir millor els periodistes.
El ministre holandès d’Afers Exteriors, Stef Blok, va dir en la
inauguració de la conferència, amb el suport de la Unesco: “El
fet que més de 50 ministres participin en aquesta conferència
és un primer pas important”, va subratllar, estimant que exercirà
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una “pressió diplomàtica” sobre els països que no signaran la
declaració. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Acord sobre l’ERO a les delegacions
El Mundo: 18 acomiadaments i
desapareix Alacant
La direcció d’Unidad Editorial i la representació legal dels treballadors d’El Mundo han arribat a un acord per a l’aplicació
d’un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) en les seves
delegacions de Catalunya, País Basc, Balears, Alacant i València. Segons expliquen fonts sindicals, les negociacions s’han
tancat amb un pacte que contempla l’extinció de contracte de
18 empleats, enfront dels 24 que proposava l’empresa. És a dir,
al 80% del personal empleat.
Els acomiadaments s’executaran amb unes indemnitzacions de
27 dies per 12 mesos treballats i un límit de 18 mensualitats, més
una compensació lineal de 2.500 euros o 4.000, segons la antiguitat Aquestes condicions representen una millora respecte al plantejament de l’empresa, que va plantejar les converses amb una
oferta de 20 dies per any, el mínim exigit per la llei. (Font: MAE)

Intereconomia indemnitza Josep
Pedrerol
Josep Pedrerol ha guanyat la batalla judicial que tenia amb la
seva antiga cadena, Intereconomía TV, després que el Tribunal
Suprem hagi dictaminat que haurà de rebre 2,5 milions d’euros
pel seu acomiadament, el 2013, del programa Punto pelota.
Segons informa Veu populi, la justícia no va atendre els arguments del grup audiovisual, que es troba en concurs de creditors, i que deien que el presentador no va complir amb les
obligacions contractuals en l’àmbit publicitari. (Font: MAE)

Els periodistes valencians defensen el
sistema comunicatiu del país
La Unió de Periodistes Valencians ha convocat per avui, divendres, a les 11 del matí, diverses concentracions contra el desmantellament del sistema comunicatiu valencià. Amb el lema
Sense periodistes no hi ha periodisme, la UPV insta a defensar
el futur de la professió i denuncia la crisi que està patint el siste-
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ma comunicatiu del País Valencià. “Una crisi que va començar
ja fa temps i que s’ha agreujat amb els últims ERO, acomiadaments, tancaments de mitjans, i l’augment de la precarietat
laboral dels periodistes freelance”, remarca l’entitat.
En les concentracions es llegirà un manifest en el qual es reclama a les editores que “aturin l’allau d’acomiadaments”, i per
l’altra, es demana al Govern valencià un pla d’ajudes públiques
específic per al sector, ajudes que, remarca la UPV, “han de
servir per a garantir la pluralitat informativa i enfortir el sistema
mediàtic valencià, però han d’estar necessàriament lligades al
manteniment dels llocs de treball”. (Font: UPV)

L’Indicador d’Economia
celebra el seu vintè
aniversari
La publicació especialitzada L’Indicador
d’Economia commemora els seus primers 20 anys de vida. Per celebrar-ho,
ha elaborat un suplement especial que
analitza com ha evolucionat l’economia

de les comarques de Tarragona durant aquestes dues dècades.
“Amb els millors analistes i sector per sector”, assegura el mitjà.
Un exercici oportú enmig d’una conjuntura absolutament condicionada per la pandèmica de la COVID-19, després de la qual
caldrà recuperar un model de creixement sostenible i basat en
el valor afegit.
Aquesta publicació, referent en informació econòmica a les
comarques de Tarragona, va nàixer l’any 2000 de la mà de
l’empresa de comunicació Bonaimatge i ha arribat, també
aquest mes de desembre, al seu número 250. Durant aquests
20 anys d’existència ha tingut una periodicitat majoritàriament
mensual en la seva edició de paper, amb una mitjana de 8.000
exemplars controlats per OJD. Des de 2017 compta, a més,
amb una edició digital actualitzada diàriament amb les principals novetats econòmiques i empresarials que afecten a les
comarques tarragonines. (Font: Redacció AMIC)

L’ACPC celebra la seva festa
L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal celebrarà el dilluns, 21 de desembre, a les nou del vespre, al seu canal de
YouTube, el dia de la Premsa Comarcal. En aquest acte virtual,
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es vol donar a conèixer de prop què en pensen del periodisme
actual i dels mitjans de comunicació un reputat periodista com
Iñaki Gabilondo que, en conversa amb el periodista i president
de l’Associació Cultural Revista Cambrils, Josep Capella, anirà
desgranant temes com els reptes que ha d’afrontar la professió,
l’impacte de la pandèmia en la forma de narrar, o els trets diferencials de la premsa comarcal i local. (Font: ACPC)

El futur Centre Territorial de Premsa
de Lleida ja té local
Un local de la Diputació de Lleida al carrer Comerç de Lleida
acollirà el futur Centre Territorial de Premsa. L’equipament estarà gestionat per la Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que hi tindrà la seva seu. El CTP de Lleida
disposarà d’espais adaptats per al treball diari de corresponsals
o periodistes que no disposen de redacció a la ciutat, a més
d’un plató de televisió amb possibilitats de ser també un estudi
de ràdio. Igualment s’habilitarà una sala polivalent que podrà
acollir reunions, videoconferències, rodes de premsa o aquelles
activitats formatives que organitzi el Col·legi. (Font: MAE)

L’AEEPP és ara CLABE
L’Associació Espanyola d’Editorials de Publicacions Periòdiques (AEEPP), amb seu a Madrid, inicia una nova etapa en el
seu vintè aniversari des de la seva fundació l’any 2000, amb
nou nom i identitat visual. A partir d’ara, l’associació es denomina CLABE, Club Obert d’Editors.
L’associació compta amb 150 grups editors, amb 723 capçaleres en 11 països. En aquesta nova era, CLABE diu que afronta
el futur “amb la ment oberta”, en la qual els “ editors haurien
d’aspirar a ser molt més forts. Quants més siguem i com més
iniciatives tinguem per unir el sector, millor per a tots”, assenyalava el seu president, Arsenio Escolar, en la presentació de la
nova marca, fa uns dies.
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La Comissió Europea proposa multes
a les tecnològiques de fins al 10%
dels seus ingressos
Per Reason Why

Aquestes noves normatives s’han presentat en l’esborrany de
les noves lleis de serveis i de mercats digitals, que actualitzaran la normativa de comerç electrònic de l’any 2000 i busquen
atorgar el “mateix nivell de protecció en línia que fora de línia”,
segons ha explicat Ursula von der Leyen, la presidenta de la
Comissió Europea, a LinkedIn.
“És 2020. Ja no hi ha un món digital d’una banda i un món real per
l’altre. (...) Els ciutadans necessiten informació fiable, serveis i béns
assegurances, mercats digitals lliures i justos: estem establint les
regles per a la Dècada digital d’Europa”, ha afegit la presidenta de
la Comissió Europea, en donar a conèixer les normatives.

La Comissió Europea (CE) ha plantejat la imposició de multes de fins al 10% dels seus ingressos a les grans empreses
tecnològiques, a fi d’evitar el seu suposat abús dominant. En
aquest plantejament, també les obligarà a eliminar tot el contingut il·legal de les seves pàgines web i plataformes, encara que
provingui de tercers.

La nova llei de serveis digitals obligarà a tecnològiques com Facebook, Twitter o TikTok a eliminar el contingut il·legal de les seves pàgines web -encara que provingui de tercers- i també els
exigirà més transparència en el funcionament dels algoritmes
que controlen la informació que veuen els usuaris.
Així mateix, aquestes noves normatives també contemplen que
les tecnològiques es vegin obligades a comptar amb un representant legal a Europa amb el qual es puguin posar en contacte
les autoritats pertinents.
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Demanda d’Estats Units i possibles multes al Regne Unit
Aquestes noves normatives segueixen la línia de les multes a
què també les grans tecnològiques es podrien enfrontar al Regne Unit per difondre contingut nociu. Les autoritats angleses
estan plantejant imposar multes de fins a 18 milions de lliures
esterlines o el 10% de la facturació global anual d’una empresa,
en aquests casos.
A més, als Estats Units, 46 estats i la Comissió Federal de Comerç es van unir la setmana passada per presentar demandes
contra l’empresa de Mark Zuckerberg per “monopoli”. L’objectiu
era que reduís l’abast de la seva companyia i es desprengués
d’actius com WhatsApp i Instagram, plataformes que ha adquirit
en els últims anys. (Infografia: Reke Online)

ra es desenvolupen. La gravetat d’aquesta crisi ha reforçat la
necessitat d’un periodisme fiable i precís que pugui informar i
educar les poblacions, però també ens ha recordat fins a quin
punt ens hem obert a les conspiracions i a la desinformació. Els
periodistes ja no controlen l’accés a la informació, mentre que
una major dependència de les xarxes socials i altres plataformes permeten a la gent accedir a una gamma més àmplia de
fonts i “fets alternatius”, alguns dels quals estan en desacord
amb consells oficials, enganyosos o simplement falsos.

El Reuters Institute fa un resum
executiu i conclusions clau de
l’informe 2020
L’informe d’aquest any arriba enmig d’una pandèmia sanitària
mundial que no té precedents a l’època moderna i les conseqüències econòmiques, polítiques i socials de les quals enca-

El periodisme és important i torna a ser demandat. Però un problema per als editors és que aquest interès addicional produeix
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encara menys ingressos, ja que els anunciants preparen una
inevitable recessió i disminueixen els ingressos impresos. En
aquest context, és probable que vegem un impuls més cap a la
subscripció digital i altres models de pagament de lectors que
han demostrat una gran promesa en els darrers anys.
De cara al futur, els editors reconeixen cada vegada més que
la supervivència a llarg termini implica una connexió més forta i
més profunda amb el públic en línia, motiu pel qual Reuters també ha examinat la importància creixent dels correus electrònics
i podcasts, formats que s’estan desplegant en major nombre al
augmentar el compromís i la lleialtat. La crisi del coronavirus ha
presentat una amenaça existencial immediata i urgent, però a
la secció sobre canvi climàtic l’estudi-informe explora com accedeixen les audiències a les notícies sobre aquesta amenaça
a llarg termini per a l’existència humana i com se senten sobre
la cobertura mediàtica. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: Reuters)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el Reuters
Executive Summary and Key Findings of the 2020 Report. CLICAR AQUÍ

L’actualització de l’algoritme de
Google perjudica a diversos mitjans
espanyols
Diversos mitjans espanyols s’han vist afectats de manera rellevant aquest inici de mes per l’actualització de l’algoritme
de Google, desembocant en una notable pèrdua de visibilitat. Alguns mitjans com Merca2, Nius Diari, el Plural, Cadena
Cope, XL Semanal, Última Hora, El Correo de Andalucia, entre
d’altres, han registrat una caiguda de visibilitat que en algunes
casos supera el 35%.
A la banda contrària, en el dels mitjans en espanyol que han
sortit guanyant amb l’actualització de Google, es troba La República del Perú, que augmenta la visibilitat en més d’un 40%.
Bekia, que pertany a la xarxa de portals temàtics de Noxvo,
també registra un gran creixement en visibilitat (50.2%). Les dades han estat elaborats per Sixtrix, empresa propietària d’una
de les eines SEO més destacades del mercat.
La visibilitat SEO es mesura principalment per quatre mètriques:
clics orgànics, impressions orgàniques, CTR i posició mitjana.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL
És a dir, no necessàriament una pèrdua de visibilitat implica
una gran caiguda en posicionament, sinó que el descens en visibilitat pot ser degut als altres factors, però sí afecta les visites
que arribaran. (Font i il·lustració: Laboratorio de Periodismo)

carregant i usant l’app Radar Covid contribuïm a protegir-nos
nosaltres mateixos i al nostre entorn.

NOTA: Us oferim el llistat dels guanyadors elaborada por Sistrix. CLICAR AQUÍ

IAB Spain col·labora amb Secretaria
d’Estat de Digitalització i Intel·ligència
Artificial en l’App Radar Covid
IAB Spain, l’associació de la publicitat i la comunicació digital a
Espanya ha treballat juntament amb els seus associats per promoure i accelerar la descàrrega de l’App Radar Covid, a petició
de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial,
dirigint-se a tota la població en general i fent especial èmfasi en
els públics més joves.
Així, i de manera totalment altruista, diverses companyies associades a IAB Spain han desenvolupat materials i accions de
comunicació encaminades a conscienciar la població que des-

A més, i dins de l’estudi sobre el Consumidor Digital Espanyol,
Nielsen ha aportat a la Secretaria d’Estat importants insights
sobre coneixement, lloc d’ús i utilitat entre individus majors de
16 anys. (Font: IAB Spain – infografia: Programa Publicidad)

La Unió Europea multa a Twitter per
no haver informat a temps d’una
bretxa
La Comissió de Protecció de Dades d’Irlanda ha imposat una
multa de 450.000 euros a Twitter per no haver informat d’una
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motiu de la tardança a notificar l’incident, la companyia va assenyalar al seu dia que es va deure a la manca de personal en
el moment que va passar, entre Nadal de 2018 i el dia d’Any
Nou. (Font: Ipmark)

bretxa de seguretat a la plataforma en el termini que assenyala
el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), i que
estableix un període de 72 hores des del moment de la detecció. La plataforma de microblogging s’ha sumat a la llista de
gegants tecnològics en haver rebut sanció per part de la Unió
Europea. Però aquesta vegada, no per un comportament monopolístic. Més aviat, per haver trigat a informar les autoritats
de l’existència d’una bretxa de seguretat que posava en perill la
privacitat dels usuaris.

A Austràlia, un projecte de llei vol
obligar Google i Facebook a pagar als
mitjans de comunicació

Segons la resolució llançada per la Comissió de Protecció de
Dades d’Irlanda, la companyia que dirigeix Jack Dorsey haurà
de desemborsar 450.000 euros per no haver notificat una bretxa de seguretat en el temps que s’indica a la RGPD. Aquest és,
72 hores des del moment en què es detecta aquesta bretxa, i no
haver-la documentat de forma adequada.

Després d’Europa, és el torn d’Austràlia per fer un gran pas
cap a la remuneració dels mitjans de comunicació dels gegants
del web. De fet, un projecte de llei acaba de veure la llum i, si
l’adopta el parlament, Google i Facebook es veuran obligats
a negociar compensacions econòmiques amb els editors de
premsa del país per distribuir el seu contingut.

Una sanció que, d’acord amb el reflectit en la sentència per
l’autoritat, “és una mesura efectiva, proporcionada i dissuasòria”. Amb aquesta resolució posa fi a la investigació que
va iniciar al gener de 2019, després que la multinacional nordamericana informés d’una funcionalitat que, en els dispositius
Android, podia deixar exposats dades dels usuaris. Sobre el

Aquest projecte s’acosta bastant al model triat a nivell europeu.
Com és sabut, recentment, Google va signar un acord amb sis
mitjans francesos: Le Monde, Le Figaro, Liberation, L’Express,
L’ Obs i Courrier International. La remuneració pels mitjans
canadencs se’ls concedirà quan l’empresa de Mountain View
utilitzi la seva producció per subministrar els seus propis llocs.
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El govern australià vol ser molt ferm i, si no és capaç de trobar un punt comú, designarà un àrbitre que prendrà decisions
vinculants ell mateix. Per justificar aquesta decisió, el ministre
d’Hisenda diu que vol establir noves normes digitals de suport
al panorama mediàtic. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

eldiario.es canvia el seu esquema de
consum de continguts
En breu els que llegeixin més de 10 articles al mes en eldiario.
es hauran de formar part del seu programa de socis per seguir consumint continguts. Però això no implica que els que no
puguin o vulguin pagar hagin de fer-ho, ja que estudiants, aturats, treballadors en ERTO o en general lectors amb ingressos
baixos podran escollir la quota que es poden permetre, fins arribar a zero euros.
Aquests socis d’aportació econòmica reduïda o nul·la gaudiran
dels mateixos avantatges que els de quota regular, a excepció
d’aquelles que comporten una despesa extra per al diari. Això
inclou els enviaments de la revista trimestral de paper al seu

domicili, però sobretot el fet que veuran publicitat quan naveguin pel diari.
Aquesta nova dinàmica arrenca sota la perspectiva de la confiança en els qui se sumin a ella. El diari diu que no es demanarà a ningú cap justificació documentada per pagar menys o
simplement no fer-ho, en raó de la deterioració de la situació
econòmica d’un nombre indeterminat de lectors freqüents del
periòdic a causa dels efectes del coronavirus. Per al director
d’eldiario.es és preferible un model exposat a que gent que pugui pagar no ho faci a un mur de pagament pel que gent que no
pugui pagar no accedeixi a la informació. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

L’Indépendant edita en format podcast
els continguts en català
El diari L’Indépendant de Perpinyà ha començat a penjar al
seu web en format podcast les cròniques en català que publica
cada diumenge l’APLEC (Associació per a l’Ensenyament del
Català) enregistrades per la mateixa entitat. En un comunicat,
l’APLEC destaca que “és un pas suplementari del diari en la
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difusió de la llengua catalana i l’ajuda al seu aprenentatge”. Les
tres primeres cròniques estan narrades pels autors dels textos:
Que sobrevisqui el català, depèn de tu!, de l’Alà Baylac Ferrer;
Llegiu ‘La companyia nòrdica’ d’Albert Villaró, de Joan Peytaví
Deixona, i Toc i confinament, de Coleta Planas.
Per a l’APLEC, aquesta és “una excel·lent manera per progressar en català, associant lectura del text i escolta de la llengua
oral. Indispensable per millorar la seua pronunciació”. La sèrie
de podcasts en català s’anirà completant progressivament amb
noves veus i nous autors. Arran de la pandèmia, L’Indépendant
també edita 45.000 exemplars de la revista Mil Dimonis que
promou l’APLEC. La revista, de caràcter bimestral, s’adreça als
infants de la Catalunya Nord. També es pot llegir en línia a través de la plataforma iQuiosc.cat. (Font: Comunicació21)
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Quines seran les principals
tendències en publicitat digital per al
2021?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Integral Ad Science (IAS), empresa global de verificació de
campanyes digitals, va donar a conèixer els resultats de la seva
enquesta Industry Pulse 2021 de la qual se’n desprèn cinc tendències claus que regnaran a la indústria de la publicitat digital
l’any vinent, segons l’opinió de més de 200 experts en màrqueting tant de marques, com agències, suports i proveïdors
tecnològics.

“2020 ha estat un any de ràpids i importants canvis en la indústria digital, que s’ha vist transformada en uns mesos”, assenyala Tony Marlow CMO d’IAS. “Així, per exemple, el teletreball
des de casa ha impulsat l’audiència a la televisió connectada.
Aquesta circumstància ha suposat que els consumidors hagin
recorregut a aquest canal a través de la publicitat existent en ell
per completar els seus serveis de subscripció existents. I això
podria tenir repercussió a llarg termini a la televisió per cable a
mesura que les marques destinen més pressupost del seu pla
de mitjans a altres canals”.
Tendències clau
Un dels resultats més rellevants de l’enquesta és que la televisió connectada escurçarà distàncies a la TV per cable. La situació de teletreball des de les llars a tot el món, va provocar que
la visualització de continguts en streaming a través de la televisió connectada hagi tingut un creixement exponencial aquest
any. Així, el 88% dels enquestats considera que s’incrementarà
la inversió en CTV a 2021. D’altra banda, es fa notar que la
gestió més intel·ligent de la data i les estratègies de targeting
contextual de la publicitat generaran més oportunitats de negoci. Al costat d’això, el 80% dels enquestats assenyala que la
televisió connectada proporciona informació de qualitat sobre
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l’optimització de les campanyes en comparació amb la televisió
per cable.
Un altre punt important a tenir en compte en 2021 és que la programàtica creixerà i s’intensificarà l’enfocament en la qualitat
de mitjans. La publicitat programàtica continuarà augmentant i
oferirà oportunitats sense precedents en 2021. No obstant això,
els especialistes de màrqueting encara consideren que presenta algun risc i que necessita de la implementació de la verificació per solucionar-ho. En aquest sentit, el 56% dels enquestats
afirma que la programàtica ofereix algun inconvenient pel que
fa a el risc per a les marques de les campanyes digitals. No
obstant això, en termes generals es considera que la implementació de tecnologia nova, unida a l’enfortiment de la indústria a
través d’aliances i acords, suposarà millores en la transparència en la compra programàtica el proper any.
Com a tercera tendència, IAS ressalta que les marques demandaran més transparència en social media. Si bé no hi ha dubte
sobre el poder de les xarxes socials, els experts de màrqueting no tenen molt clar el seu grau de transparència. Aquesta
circumstància pot afectar notablement a les previsions sobre
el pressupost publicitari que les marques destinin a elles. En

aquest sentit, és rellevant que només el 17% dels enquestats
consideri que les xarxes socials proporcionen la suficient transparència al voltant de la visibilitat i risc per a la marca en les
campanyes digitals. A més, el 59% manifesta que és probable
que s’ajusti la despesa publicitària a les xarxes socials el 2021
al no comptar a més amb mètriques adequades sobre la qualitat dels mitjans.
Així mateix, l’enquesta revela que la publicitat contextual arribarà als mòbils. El 58% dels enquestats considera que el 5G
suposa un fort impacte de la publicitat digital en l’entorn mòbil
en general i en el gaming en particular. Al mateix temps, el 66%
creu que les sofisticades eines per analitzar el contingut de les
apps seran les que impulsin la innovació. I de manera especial
pel que fa a la publicitat contextual.
Finalment, el Industry Pulse 2021 remarca el desafiament de
l’entorn sense cookies La desaparició de les galetes de tercers
segueix sent un repte per a bona part de la indústria. Així ho
apunta el 49% dels enquestats. I encara que l’any passat la
indústria va posar el focus en la legislació, en 2021 es farà en
els efectes d’aquests canvis en el mesurament adequada de les
campanyes. (Infografia: IAS)
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NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi-enquesta d’IAS Industry
Pulse 2021. CLICAR AQUÍ

Zenith preveu que la inversió
publicitària global creixi un 5,6% el
2021

El mercat publicitari global es va recuperar en el segon trimestre del 2020 més ràpidament del que s’esperava de la severa
caiguda causada per la pandèmia de la Coronavirus i, ara, es
preveu que disminueixi al voltant del 7,5%, aconseguint, en el
seu conjunt, els 587.000 milions de dòlars el 2020, segons les

últimes previsions d’inversió publicitària de Zenith. Aquesta és
una millora considerable en les previsions de Zenith, atès que
el juliol passat la previsió era d’una caiguda del 9,1%. L’informe
de Zenith és a la venda al preu de 495 GBP.
Zenith preveu que la inversió publicitària global creixi un 5,6%
el 2021, arribant als 620.000 milions de dòlars. Aquest creixement es deu a la comparació favorable amb 2020 -més baix-,
així com a l’endarreriment de Jocs Olímpics d’Estiu i del campionat de futbol UEFA Euro. Tot i aquest augment, la inversió
es mantindrà per sota dels 634.000 milions de dòlars invertits
en 2019. En 2022, la inversió publicitària creixerà un 5,2% fins
a arribar als 652.000 milions de dòlars, superant al 2019 en
18.000 milions de dòlars. Així i tot, seran uns 70.000 milions de
dòlars menys dels que haguessin arribat a la inversió publicitària si hagués estat en la seva línia prepandèmica.
Aquestes previsions pressuposen que l’economia global començarà una recuperació sostinguda a mesura que
s’introdueixin les vacunes contra la COVID-19 el 2021, i estan
subjectes a la gran incertesa sobre el ràpida que serà aquesta recuperació. Per cert, Zenith preveu que la publicitat digital
representarà el 58% de la inversió publicitària global en 2023.

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els grans anunciants tanquen la mà a
la premsa: 43,7 M menys el 2020
El vas de la premsa només es pot veure mig buit. El mannà
publicitari que anava a portar l’entorn digital no ha resultat ser
tal i la sagnia del paper no cessa. I quan semblava que la situació s’acostava a un equilibri, amb el primer a un ritme de
creixement rampant i el segon esmorteint la seva caiguda, el
coronavirus ha aprofundit encara més la crisi.
Les estimacions de l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI)
apunten que l’any tancarà amb una caiguda de 21% en els ingressos publicitaris de la premsa tradicional, i de l’entorn del
23% en venda d’exemplars. La suma total del negoci suposarà
968 milions d’euros, 506 milions de la publicitat i 387.800.000
d’exemplars, el que suposarà ingressar 226 milions menys que
en 2019.
Un context desfavorable marcat pel replegament que protagonitzen les grans marques des de la declaració de la pandèmia
mundial. Els 100 principals anunciants de l’estat van invertir en
premsa escrita i digital 164.900.000 d’euros durant els primers

nou mesos del 2020, fet que suposa una contracció del 21%
respecte a el mateix període del l’any anterior. O el que és el
mateix, 43.700.000 menys.
Per primera vegada, cap anunciant supera els 10 milions
d’euros en premsa. L’empresa que va destinar més pressupost
a aquests mitjans va ser Línia Directa Asegur, amb un total de
9,7 milions d’euros, quan el 2019 la seva inversió va arribar als
11,9 milions. En premsa general la publicitat dels 50 principals
anunciants ha arribat als 102.700.000 d’euros (-16%) durant els
primers nou mesos de l’any, davant els 23 milions de la premsa
esportiva (-24%) i els 9, 6 milions de l’econòmica (+ 2%). (Font:
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El Nadal impulsa un 12% les
campanyes publicitàries
Amb l’arribada del Nadal les marques posen en marxa la seva
maquinària publicitària. Les companyies són coneixedores
que el Nadal és una època especial en què poden arribar a
el consumidor a través de campanyes publicitàries que apropen els seus serveis als diferents stakeholders. Al mes de nov-
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embre estaven actives un total de 124.355 campanyes fet que
va suposar una pujada del 12% respecte a l’octubre en què el
nombre de campanyes actives era de 111.904, segons dades
de l’Observatori de la publicitat digital elaborat per IAB Spain
en col·laboració amb Adjinn. Tot i la complexitat d’aquest any,
les marques han tornat fer un esforç per estar prop dels seus
clients.
Per sectors, Distribució es troba al capdavant de les pujades.
Un total de 1.216 marques que han realitzat 14.250 campanyes. En segona posició, es troba Automoció amb una quota publicitària de l’8,9% i amb 1.941 campanyes publicitàries. Editorial presenta durant el mes de novembre una quota publicitària
de l’8,5%.
Per la seva banda, Institucions augmenta i té una quota de
pantalla de l’6,2% amb un total de 1.005 campanyes. Al mes
d’octubre la quota va ser de l’3,7% i es van realitzar 880 campanyes. Finances presenta una quota de l’5,5% al mes de novembre. Oci i entreteniment arriba a un 4%, seguit de Moda i
Roba del 3,1%. Per la seva banda, Telecomunicacions va obtenir una quota de l’2,9% i Salut un 2,5% de quota amb 1641
campanyes publicitàries.

Quant als dispositius utilitzats per cada campanya en format No
Programàtica lidera amb un 48% seguit de la Part Programàtica
amb un 41% i les campanyes en format 100% Programàtica
amb un 11%. La utilització de tots els dispositius digitals arriba
al 60%. Únicament el 23% ha recorregut al 100% en format ordinador i el 17% a dispositius mòbils. (Font: IAB Spain)

Els influencers són el forat per vendre
alcohol i tabac a la xarxa, però els
queda poc
Trobar un anunci de tabac en
ràdio, televisió, premsa o en
les marquesines és impossible des de fa anys, però això
no vol dir que les companyies
tabaqueres hagin abandonat
tota esperança. L’única escletxa que els queda és, de fet, Instagram. Fa uns mesos, la
British American Tobacco llançava a Espanya el seu dispositiu
Glo, de tabac sense combustió. Segons l’empresa, és molt més
saludable que el tabac convencional, però, segons Sanitat, s’ha
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de regir per les mateixes normes publicitàries que les cigarretes. No obstant això, el compte de Glo a la xarxa social -avui
desapareguda- va organitzar, és a dir, va patrocinar un concert
virtual al maig amb la participació de bandes com Taburete.
L’eslògan de la campanya, ‘No renunciïs a res’, era el mateix
‘hashtag’ que diversos ‘influencers’ canaris van emprar per promocionar el desembarcament del nou producte a les illes. Sens
dubte és publicitat, però avui no trobaran tot just rastre, ja que la
gran majoria es realitza mitjançant ‘stories’ que desapareixen a
les 24 hores. Fonts del Ministeri de Sanitat confirmen que tant
aquest producte com altres similars -Philip Morris va llançar fa
temps iQos, també basat en una tecnologia similar- estan regulats per la Llei 28/2005, la famosa llei del tabac de Zapatero,
i que per tant tenen els “mateixos requeriments que la resta de
productes del tabac pel que fa a restriccions en la seva venda,
promoció, publicitat i patrocini, i en relació als espais en què està
prohibit el seu consum”. No obstant això, una de les característiques d’Instagram, o de la resta de les xarxes socials, és l’ esmunyedís dels termes ‘publicitat i patrocini’, cosa que els ‘influencers’
han aprofitat fins a l’extenuació per fer passar la promoció de
productes i marques comercials, fins i tot de tabac o alcohol, per
una exhibició més o menys casual del seu estil de vida.

Nova directiva UE: s’acaba la ganga.- El 28 de novembre
de 2018, la Comissió Europea va aprovar la Directiva de Mitjans Audiovisuals i va donar als Estats membres 21 mesos per
transposar la directiva 2018/1808 a les seves respectives lleis
nacionals. El termini acabava el 19 de setembre de 2020 i Espanya encara no ha fet efectiva aquesta transposició, tot i que
ja ha presentat l’avantprojecte de la futura Llei General de Comunicació Audiovisual, que la contindrà.
La nova norma ha acaparat titulars, sobretot pels seus efectes perniciosos sobre els anuncis de cases d’apostes, però els
seus efectes més devastadors es faran sentir a les xarxes socials, indemnes fins ara a l’amenaça de les restriccions publicitàries. Ara, les administracions comptaran amb armes addicionals per perseguir la publicitat de productes (alcohol o tabac)
que puguin acabar destinats a col·lectius vulnerables com els
menors. A aquesta norma s’uneix la revisió de la Directiva de
Pràctiques Comercials Deslleials, un ‘update’ de l’original de
2005 que ja apareix al BOE i podria sancionar els ‘influencers’
-ja tots els altres usuaris de les xarxes, és clar- si incorren en la
promoció d’un article sense especificar que és publicitat. (Font:
El Confidencial – infografia: The Epoch Times)

EL BUTLLETÍ de l’amic
ACTUALITAT

COMUNICACIÓ DIGITAL

PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

EN PROFUNDITAT

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La incertesa torna a castigar els joves

En els últims anys els joves han estat educats a força de crisi.
La crisi financera de 2008 ja va suposar un cop molt dur que
va afectar greument a les perspectives laborals i financeres de
la majoria. Però, la arribada de la pandèmia ha suposat un nou
punt d’inflexió que ha portat un nou teló d’incertesa. Les noves
generacions, que han crescut entre l’espai virtual i el real, anhelen una estabilitat que han viscut molt poc.
Segons l’informe Beyond 2020: Global Youth - Voices & Futures, presentat per ViacomCBS, l’impacte de la pandèmia sobre
els joves ha canviat radicalment les seves perspectives de futur. Així, el 81% dels enquestats admet que s’ha vist obligat a
interrompre els seus plans aquest any i el 77% va reconsiderar
els seus plans de futur.

Els joves afirmen que entre el que més ha canviat és la seva
vida social, la seva educació i els seus viatges, al que també
se suma la seva salut mental i les seves finances. Cal destacar
que entre les seves més grans preocupacions es troba l’esfera
ètica: la integració social i el canvi climàtic .
L’enquesta destaca que a l’Estat espanyol, el 57% dels joves
entre 18 i 24 anys, afirmen que s’ha de donar prioritat en els
propers anys a temes com la igualtat de gènere, el 48% considera també important treballar en l’economia i el medi ambient,
i el 49% a la discriminació racial i investigació i gestió de virus.
A això, també se sumen preocupacions concretes com que la
corrupció seguirà sent un problema a casa nostra. (Font i infografia: ViacomCBS)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Beyond 2020:
Global Youth - Voices & Futures, de Viacom CBS. CLICAR AQUÍ
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La publicitat a internet del novembre
la lidera Telecos

lloc, encapçalat per Huawei amb un 5% del total; Volkswagen
amb 4, el 48% .
El report d’internet de novembre d’Arce Media-Auditsa es basa
sobre un total de 4.238 marques i 29.926 creativitats. Després
de telecomunicacions i Internet, els sectors més destacats van
ser automoció, amb 163 marques, 2.556 creativitats i 15,32%
de SOI. En tercer lloc va quedar Restauració i distribució amb
746 marques, 6.679 creativitats i 15,19% de SOI.

Es tracta del report d’internet corresponent al mes de novembre
de 2020 elaborat per Arce Media-Auditsa, partint del seguiment
publicitari diari de mitjans. Per sectors telecomunicacions i Internet van liderar l’activitat publicitària a Internet amb 199 marques 2.672 creativitats i 15,9% de SOI. El pòdium dels anunciants que més van invertir al novembre va estar, en primer

El pòdium dels anunciants que més van invertir al novembre
va estar, en primer lloc, encapçalat per Huawei amb un 5% del
total; Volkswagen amb 4, el 48%; Euskaltel amb 2,81%, seguit
de La Caixa, amb 2,79%. El Mundo lidera els sites preferits pels
anunciants amb un 17,4% d’inversió; ABC amb 13,60% i Marca
amb 10,32%. En general, gairebé tots els sectors van preferir
el primer scroll per situar la seva publicitat, destacant begudes
amb el 87%, seguit de Telecos, el 78% i Automoció amb 77%.
Viatges es va decantar, però pel segon, en un 44% enfront d’un
40% pel primer.
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L’ACR organitza una jornada sobre
els nous escenaris per a la publicitat a
la ràdio

Twitter s’alia amb DoubleVerify i IAS
per llançar solucions de brand safety

L’Associació Catalana de Ràdio organitza per aquest divendres,
la jornada La publicitat a la ràdio, nous escenaris, que es podrà
seguir en streaming en aquest enllaç. La sessió estarà dedicada a aprofundir en el nou panorama que dibuixa la COVID-19 i
les fortaleses del mitjà radiofònic en aquest entorn.
L’ACR ha programat quatre ponències: La situació del mercat
publicitari del 2020 a Catalunya i a Espanya, a càrrec d’Enric
Yarza, president de Media Hotline; La fortalesa de la ràdio i de
l’àudio com a suport publicitari. Casos d’èxit europeus, de Katty
Roberfroid, directora general de l’EGTA; Audiències a Europa
durant la pandèmia. El podcast com a via de negoci per a la ràdio? La relació operadors-reguladors, amb Àlex Gutiérrez, cap
de la secció Mèdia de l’Ara, i El DAB a Europa: realitat i perspectives, amb Elena Puigrefagut i David Fernández, representants de l’EBU. La inauguració i la clausura de la jornada anirà
a càrrec del president de l’ACR, Miquel Miralles. (Font: MAE)

Twitter pren mesures per garantir la seguretat de marca en la
seva plataforma. Ha anunciat la seva aliança amb DoubleVerify
(DV) i Integral Ad Science (IAS) perquè aquestes últimes elaborin informes sobre el context en què apareixen els anuncis
a la xarxa social amb l’objectiu posterior de crear solucions de
brand safety. Segons ha explicat al bloc de la companyia Jonathan Lewis, director sènior de gestió de producte de Twitter,
després d’una anàlisi a fons en els últims cinc mesos, la plataforma de microblogging ha triat a DV ja IAS amb l’objectiu de
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crear solucions personalitzades per la plataforma, que ajudin a
marques i anunciants a publicitar de forma segura.
“Mesurar la seguretat de marca i la conveniència en ambients in-feed és una cosa important per a les marques. DV està
preparada per abordar aquest repte, al potenciar la nostra tecnologia i coneixement per avaluar el context del real-time, i el
contingut generat per l’usuari”, ha assenyalat Mark Zagorski,
CEO de DoubleVerify.
Les solucions que les dues companyies desenvolupin amb la
xarxa social seran provades al començament de 2021. Per a
això, es fixaran en les categories de contingut nociu marcades
per l’Aliança Global de Mitjans Responsables (Garm), de la qual
forma part la xarxa social, i comptaran amb investigació sobre
la proximitat entre anuncis i contingut controvertit de l’equip de
data science de Twitter. (Font: Ipmark
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Els mitjans de comunicació han
d’innovar si de veritat volen seguir
sent rellevants
Per AMI / Novetats

El cas de Schibsted és un clar exemple de com perdre la por a
apostar per la innovació i les noves eines en les empreses de
mitjans de comunicació per adaptar-se al mercat i als públics.
Empresa nascuda el 1939 com una petita editorial noruega,
avui és líder en els països nòrdics pel que fa a consum digital, i
incloent als principals diaris de Suècia i Noruega.
“Les companyies de mitjans de comunicació han d’apostar per
la innovació i les noves eines si de veritat volen seguir sent
rellevants”. Així de contundent s’ha mostrat per fer partícips als
presents de la manera de treballar de la seva companyia, ja que
“mai hem de perdre l’impuls de qüestionar-nos, de ser atrevits,
de provar coses noves...”.

La desena i última conferència de Congrés Claus 2021 ha traslladat als assistents al món de la innovació contínua de la mà de
la sueca Frida Kvarnström, directora general de Next Media a
Schibsted Media, i amb la moderació de Concha Iglesias, sòcia
directora de la Indústria de Mitjans, Entreteniment i Sports de
Deloitte.

Com a model, Frida convida a conèixer i conegut com CAT,
amb les sigles Core, el negoci on s’és fort on cal optimitzar els
productes periodístics existents per als clients ja existents; Adjacent, que no és sinó ampliar des del negoci actual cap a un de
nou; i Transformational, per a “inventar nous productes i serveis
per a públics que encara no existeixen”.
Amb aquesta filosofia, la responsable de Next Media d’aquest
grup nòrdic qualifica com a fonamental l’ús de la innovació per
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a la supervivència, especialment en un any tan convuls i en un
mercat tan canviant com el dels mitjans de comunicació, en
el qual contínuament podem veure nous comportaments, nous
productes, nous formats, nous públics... Com a exemple, la
seva pròpia plataforma de podcasts.

béns i serveis, el que els ha portat a duplicar els seus serveis
durant els mesos de confinament; o el curiós cas d’una startup
nascuda en el si del mateix grup mediàtic, que al principi es va
crear als soterranis de l’edifici perquè ningú conegués en què
s’estava treballant, després es van mudar a un altre edifici i,
finalment, va sortir al mercat fa dos anys i, avui dia, és un diari
en línia 100% rendible.

Com transformar un mitjà de comunicació durant la pandèmia.
Una situació, la de la pandèmia, que ha disparat el consum de
notícies en països com Suècia, i Frida ha posat d’exemple el
mitjà Omnieconomy. Es tracta d’un nou servei de notícies financeres nascut amb la publicitat com a model de negoci, però que
aquesta passada primavera, davant la falta de resultats i en ple
confinament, va canviar radicalment la seva raó de ser per a bolcar-se en les subscripcions. “L’equip va ser valent en canviar el
model i a dia d’avui ha aconseguit ja una enorme base de subscriptors”. En això es va treballar també amb el client, ens explica
la responsable de Schibsted, “per trobar l’equilibri perfecte per
aconseguir un producte de subscripció digital líder. Van passar
d’utilitzar un servei gratuït a subscriure’s anualment al mitjà”.

Facebook prepara una eina d’IA per
resumir articles i notícies

També va compartir amb els assistents en línia exemples com
l’adaptació de la seva empresa de repartiment de diaris a altres

Facebook està desenvolupant una eina d’intel·ligència artificial
que llegirà automàticament articles de notícies i les notícies ma-

“La innovació necessita confiança i necessita líders amb paciència capaços d’acceptar el canvi. Les noves idees són barates, però són inútils si mai s’intenten”, va sentenciar Frida
Kvarnström. “Cal apostar per una cultura que permeti la innovació i les noves eines i això es fa en situacions de prosperitat.
I hem de compartir la innovació i sentir-nos orgullosos, fins i
tot de les innovacions que fracassen. Perquè, com a líders, cal
tenir fracassos i èxits”. (Infografia: Interacción.lac)
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teixes i els resumirà per als usuaris. Segons la informació de
BuzzFeed, la funció es va informar durant una reunió interna. El
director tècnic Mike Schroepfer va introduir l’eina anomenada
TLDR (Too Long Didn’t Read).

El TLDR és una eina d’assistent d’Intel·ligència Artificial que
genera automàticament resums d’articles de notícies, a més,
Schroepfer va dir que aquesta funció també estaria habilitada
per veu, això permetrà escoltar les notícies en altaveus. Un dels
majors reptes d’aquesta eina serà evitar distribuir informació
falsa. Facebook haurà d’entrenar el seu algorisme per evitar
resumir fora de context.
Schroepfer assegura que han avançat prou com per confiar
més en la intel·ligència artificial. Va assenyalar que els centres
de dades de Facebook rebien “nous sistemes” que els farien

de deu a trenta vegades més ràpids, cosa que permetria a la IA
de Facebook pràcticament entrenar-se. (Font: Mediàtic/Àmbit
d’Estratègia)

Presteligence introdueix la creació
automàtica de pàgines

Presteligence, un desenvolupador i innovador de programari líder en la indústria, anuncia la nova incorporació als mòduls de
servei allotjats de My News 360. Dynamic Edition automatitza la
creació de pàgines mitjançant una interfície en línia, donant lloc
a fitxers PDF preparats per a càmeres o documents editables
d’Adobe InDesign.
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tiva i menys costosa. Dóna als equips editorials més temps per
centrar-se en el que fan millor: creació de contingut i informes.
Està disponible per a tots els editors independentment del CMS
o del sistema editorial que s’utilitzi. (Font: News 360.com – infografia: Presteligence)

El contingut seleccionat es col·loca automàticament a les pàgines segons la categoria i el rang. Sense l’experiència d’Adobe
InDesign, els usuaris poden editar, intercanviar, moure i eliminar contingut de les pàgines, així com gestionar els salts de
la interfície en línia. Els editors poden optar per seguir la ruta
totalment automatitzada (directament a la distribució digital o la
producció impresa) o agilitzar el procés de creació de pàgines
ajustant les pàgines a Adobe InDesign després de la ubicació
automàtica. Dynamic Edition redueix el nombre de llicències de
personal i InDesign necessàries per crear pàgines.

Gmail deixarà editar documents de
Microsoft Office directament des dels
adjunts d’un correu electrònic

My News 360 Dynamic Editions permet als editors fer més amb
menys. Dynamic Edition amplia els canals digitals de distribució, especialment per a aquells editors amb dies de lliurament
de la impressió reduïts, deixant-los lliurar econòmicament una
rèplica digital sense el temps i els costos històricament associats a la producció d’un paper. L’automatització dóna lloc a
publicacions addicionals i seccions especials, com ara edicions
de tarda, esports de batxillerat o contingut més oportú com Covid-19 o cobertura específica de les eleccions.

Gmail va a començar
a tractar els documents
d’Office de forma més similar a com tracta els de
Google Docs. Actualment
quan rebem un document
d’Office via Gmail i el volem editar, cal importar-lo cap a Google
Drive per poder modificar-lo, mentre que des de l’app de correu
només pot ser visualitzat.

Dynamic Edition augmenta dràsticament la possibilitat que els
editors proporcionin més contingut d’una manera menys restric-

Això canviarà aviat, ja que Google ara permetrà que quan es
tingui un document de Word, un full de càlcul d’Excel, o una
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presentació de PowerPoint dins d’un Gmail, es pugui editar directament des d’aquí. La nova funció d’edició dins de Gmail
no només farà més simple el procés d’edició d’un document
d’Office, sinó que Google també està millorant la compatibilitat
amb els formats de document de Microsoft.
Per exemple, no es converteixen els documents d’Office a documents de Google, sinó que es conserva el format de document original de l’arxiu. Si es fa una edició és automàtica, i no
cal descarregar i tornar a adjuntar l’arxiu actualitzat que conserva el seu format. A més d’això Google ha llançat una nova
extensió per a Google Workspace anomenada Macro Covnerter. Aquest complement serveix per fer més fàcil el convertir
automàticament arxius d’Excel que tenen codi VBA a fulls de
càlcul de Google ja App Script. Molt útil perquè les empreses
puguin convertir les seves macros d’Excel de forma senzilla.
(Font: The Verge)
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Radiografia dels Z, la generació més
preocupada pel canvi
Per Marketing Directo

Els principals insights són els següents:
1. La seva visió de món és pessimista. El 83% dels 250 joves
entrevistats opina que el món està en una molt mala situació,
sent les noies, el 92% de les entrevistades, les que tenen una
visió encara més negativa que els nois.
Els temes que més preocupen a les noies són el masclisme i la
homofòbia, el medi ambient i el canvi climàtic o la desigualtat i
la justícia social. No obstant això, als nois els preocupa sobretot
el medi ambient i el canvi climàtic, seguit per la COVID-19 i les
oportunitats laborals.

L’agència BeAgency, especialitzada en treballs digitals, investigacions en línia i xarxes socials, i Catchment, ha iniciat un cicle
de quatre estudis anuals sobre temes de màxima rellevància i
actualitat. El primer dels seus anàlisi s’ha centrat en la Generació Z, la qual comprèn a joves d’entre 15 i 25 anys. La radiografia resultant és la d’una generació inquieta i irreverent, preocupada per qüestions com el canvi climàtic i l’ocupació, però amb
un gran esperit emprenedor.

2. Culpables i solucions. El 50% opina que la societat en general és la màxima responsable d’aquestes situacions, a causa
de la manca de consciència i la desinformació. Un altre culpable
assenyalat és la classe política.
Malgrat la seva visió realista del món, la Generació Z és optimista: el 92% creu que hi ha solució a aquests problemes, tot
i que requerirà molt d’esforç. Aquesta solució estaria en mans
de la gent, especialment els que es declaren d’una tendència
més d’esquerra (87%) o de centre (80%) davant dels que es
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declaren de dretes que també citen als governants (46%) i a els
cossos i forces de l’estat.

ca, un 62% dels entrevistats es consideren de centre, un 28%
d’esquerres i un 10% de dretes.

Les accions més encaminades a aconseguir resultats serien
l’educació i les campanyes de conscienciació, la tolerància, el
respecte als altres i els canvis de mentalitat; conceptes que la
Generació Z creu que naixeran més des de la pròpia població
que en els pits polítics.

6. Què valoren en les marques? La transparència i el respecte
pel medi ambient són els principals valors que ha de transmetre
una marca per a ser considerada de confiança. El segueixen
l’honestedat, el bon tracte als seus empleats i el compromís
social. (Il·lustració: Youth Employment Decade)

3. Un futur tèrbol. El 82% dels entrevistats opina que aquests
problemes afectaran el seu futur i per això és una Generació
implicada i se sent responsable de fer alguna cosa per solucionar-ho.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el vídeo embedded sobre l’anàlisi-enquesta de BeAgency centrat en la Generació Z.
CLICAR AQUÍ

4. Les seves influències. Periodistes, cantants i artistes, activistes i influencers són els referents més citats entre la Generació Z. No obstant això, al citar noms concrets, les respostes
són tan variades com: Amancio Ortega, Greta Thurberg, Pedro
Sánchez, Elon Musk, Nelson Mandela o Ángela Merkel.
5. El centre polític, la justa mesura. Preguntats per la religió,
un 32% es declara no creient o ateu, mentre que només un 15%
es considera creient practicant. Quan se’ls pregunta per políti-

L’AMIC impulsa la campanya
“Obrim la finestra a la informació de
proximitat”
La premsa de proximitat fa una funció essencial a la comunitat,
informa i fomenta l’arrelament, la integració, la dinamització i
la cohesió social. En els últims temps, molts mitjans han vist
perillar la seva viabilitat a causa de la falta d’ingressos. Per
aquest motiu, l’AMIC ha creat la campanya “Obrim la finestra
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a la informació de proximitat” que té l’objectiu de mostrar a la
societat la importància de la premsa de proximitat i exigir a les
administracions que actuïn en conseqüència donant suport als
mitjans d’informació impresos i digitals, i que d’aquesta forma
mostrin el seu compromís amb la llibertat de premsa, la proximitat i el territori.

Durant aquesta setmana, els mitjans associats a l’AMIC publicaran la campanya per reforçar el missatge i aconseguir arribar
a més gent. La idea és donar la màxima visibilitat d’aquesta

crua realitat i demanar a les administracions i a les empreses
que prioritzin els mitjans de proximitat com a suport publicitari. Una inversió que sempre retorna. Sense publicitat no hi ha
mitjans i sense mitjans no hi ha informació veraç i contrastada.
(Font i infografia: Redacció AMIC)

La televisió reforça el seu paper com
a canal d’entreteniment i informació
en 2020
Ymedia ha analitzat el comportament que està tenint el mitjà
televisiu en el tancament d’aquest peculiar any, amb una penetració entre la població espanyola que arriba al 85%: les dades
registren que un total de 34,5 milions de persones encenen seu
televisor en algun moment del dia. L’impacte de la COVID-19
i el confinament s’han fet notar també en el consum de televisió, ja que ha augmentat el nombre de minuts que romanen els
televidents davant de la pantalla. En l’acumulat d’aquest any,
fins al mes de novembre, s’han registrat uns 230 minuts a el
dia, fet que suposa un increment de 15 minuts més respecte a
l’any 2019.
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En resum, la televisió s’ha configurat en aquest acumulat com
un referent en informació i entreteniment, mentre que les cadenes han aconseguit captar les noves audiències que han
modificat els seus perfils. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia –
foto: Faro de Vigo). NOTA: El Butlletí e l’AMIC us ofereix l’estudi
d’Ymedia La televisión refuerza su papel de entretenimiento e
información. CLICAR AQUÍ (i posar aquí el PDF)

En aquest entorn complex, el consumidor s’ha decantat per
una o altra cadena en funció dels programes oferts i les seves
preferències. A l’estudiar com es descompon aquest consum
diari per tipus de programació, s’observen tres pilars claus: la
ficció, amb un consum mitjà diari de 82 minuts; els programes
d’entreteniment, amb un consum de 59 minuts, i els informatius,
amb 47 minuts.
Al comparar la seva evolució pel que fa a el mateix període del
2019, s’observa que, mentre el consum de ficció manté les xifres de l’any passat, entreteniment i informació han augmentat
el seu consum en 8 i 6 minuts diaris, respectivament.

Dircom comparteix dotze
aprenentatges en l’informe Comunicar
en temps de pandèmia
L’Associació de Directius de Comunicació, Dircom, va presentar aquest dimecres, 16 de desembre, Comunicar en temps de
pandèmia: Eines i aprenentatges per afrontar el nou escenari
econòmic i social propiciat per la COVID-19, un informe que
recull una dotzena d’ensenyaments que aquesta situació deixa
en el sector de la Comunicació i la RSE.
L’obertura de l’acte va anar a càrrec de Miguel López-Quesada,
president de Dircom, qui va recordar als assistents que aquesta
publicació és una “co-creació de Dircom i els seus socis, perquè
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en ella s’incorporen les seves pròpies reflexions i pràctiques de
comunicació i RSE des de l’inici de la crisi sanitària”. A més,
López-Quesada va afegir que espera que aquest informe pugui servir “com a guia base per seguir treballant en els propers
mesos i també per a futures situacions de crisi que puguin arribar”.

José Fernández-Àlaba, director general de Dircom, va compartir amb els assistents els aspectes més rellevants de la publicació i va agrair als participants el treball desenvolupat perquè,
a la vista d’aquest informe, “la conseqüència clara és que la
comunicació és més estratègica que mai”, va dir.

Fernández-Àlaba va fer un recorregut pels 12 aprenentatges dividits en cinc àrees: Comunicació Interna, Comunicació Externa
i relacions amb els mitjans, Sostenibilitat i RSE, Comunicació i
lideratge i la lluita contra la desinformació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia- infografia: Dircom)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe de
Dircom Comunicar en temps de pandèmia. CLICAR AQUÍ
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Congrés Claus 2021: “2020 ha mostrat
la solidesa i el sanejament del sector
dels mitjans d’informació”
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Entreteniment i Sports de Deloitte, i Enric Yarza, president de
Media Hotline.
L’informe, elaborat per les dues companyies al costat d’AMI
(d’accés exclusiu per als seus associats), ha mostrat la solidesa
del compte de resultats del sector, ja que durant 2019 s’observà
un increment del resultat operatiu que manté la tendència positiva dels darrers exercicis, fins a arribar als 43 milions d’euros, fet
que va suposar un increment del 10% respecte a l’any anterior.
Un altre punt destacable és la solidesa financera del sector en
el seu conjunt, en el qual s’ha millorat la ràtio de deute fins a
arribar a una xifra de 4, quan el 2017 aquesta xifra era de 7.
Una millora que ve de la mà de l’aposta pel negoci digital i la flexibilització de l’estructura de despeses en la informació general.

La darrera conferència del Congrés Claus 2021, organitzat
per l’Associació Espanyola de Mitjans d’Informació (AMI) i
l’Associació Mundial d’Editors de Notícies (WAN-IFRA), ha servit per mostrar els esperançadors resultats de l’informe Tendències de la indústria: Claus de la Informació 2020 de la mà
de Concha Iglesias, Sòcia directora de la Indústria de Mitjans,

Per subsectors, destaca la informació esportiva, que ha aconseguit multiplicar per 2,5 vegades el resultat obtingut el 2016
gràcies als ingressos per publicitat, i que ha permès compensar
la caiguda d’impressió i venda d’exemplars un 15%. I pel que
fa a la informació econòmica, les dades de l’informe mostren
que per fi s’ha aconseguit el break even, si bé encara no s’han
assolit les dades esperades.
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Un sector amb un alt grau de credibilitat i transparència.
La pandèmia viscuda el 2020 ha demostrat dues coses importants. La primera és que les dades que reflecteix el sector diuen
que la premsa genera més confiança en els lectors, sobretot
gràcies al seu alt grau de credibilitat i transparència. La segona
lliçó apresa és que la COVID ha donat un impuls pel que fa a
pàgines vistes i ha suposat un rècord pel que fa a audiència
digital.
En aquests termes, Concha Iglesias, sòcia directora de la Indústria de Mitjans, Entreteniment i Sports de Deloitte, ha declarat: “El sector afronta la crisi generada per la COVID-19 havent
consolidat les tendències alcistes dels últims exercicis, amb un
resultat operatiu de 43 MM € en 2019, representant un increment del 10%, gràcies a l’aposta pel negoci digital i la flexibilització dels costos operatius”.
“Aquests resultats permeten afrontar el momentum, posicionant-se com el sector amb major credibilitat i veracitat contrastada, d’acord amb el Baròmetre sobre la percepció social de
UTECA, aconseguit un rècord d’audiència digital amb 523M
usuaris únics multiplataforma i un increment de pàgines vistes
del 12,3 %”.

Per la seva banda, Enric Yarza ha subratllat que, tot i que 2020
no està sent un bon any, el nombre de lectors de premsa segueix creixent fins arribar als 17.200.000, el que suposa un
1.1% més que l’any passat, gràcies als lectors de premsa digital. La segona dada positiva que podem sostreure d’aquest any
és que “creixem en els usuaris únics multiplataforma un 29% i
en pàgines vistes, un 12% respecte a 2019”.
L’altra cara de la moneda l’ofereix la caiguda de la venda en paper d’un 18%, fins a setembre d’aquest any, produïda pel tancament de punts de venda, el confinament i l’augment del digital,
factors que han fet que “l’imprès perdi pes a favor del digital”.
Pel que fa a la publicitat, en paper decreix en els primers nou
mesos de l’any un 28.8% mentre que en el digital creix un 1,7%.
“El comportament és similar al que passa amb l’audiència. Cau
en paper i augmenta en digital”, ha subratllat el president de
Media Hotline.
Confiança en la reactivació de la inversió publicitària el 2021
Els ponents han fet retrospectiva des dels anys 90 per acreditar que, en moments de crisi, el consum decreix i també ho
fa la inversió publicitària. Una cosa que també ha passat en
aquest 2020. “No obstant això, també veiem que, en els anys
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següents de reactivació, la publicitat creix més que el consum.
És l’esperança per 2021” ha aclarit Yarza.
Per 2021, els experts financers diuen que, a mesura que avanci
l’any, la recuperació podria afermar-gràcies a l’arribada de la
vacuna i, en menor mesura, a l’aportació dels fons europeus.
L’expectativa per l’any que entrarà ben aviat es que destaqui un
rebrot de creixement del consum privat d’acord amb la major
propensió a gastar a mesura que les incerteses sobre l’evolució
de la pandèmia es dissipin. El que farà que el creixement de la
inversió publicitària es situï per sobre del creixement del consum. Reflectit en percentatges, “parlem d’un augment del PIB
del 6,7%, del consum en un 7.4% i d’inversió publicitària del
9.2%. Pel que fa al creixement de la premsa, s’espera que sigui
del 7.9%, “una dada esperançadora”, tal com ha dit Yarza.
El resum d’aquesta conferència és que “els mitjans de qualitat
han resistit i han comprès quin era el seu paper en la pandèmia
i el periodisme de qualitat ha estat el seu suport” tal com ha
comentat Ramón Alonso, director general d’AMI. Pel que per
2021 hem “treballar molt per estar preparats i afrontar un major
consum, una major publicitat i, sobretot, un major optimisme”.
(Infografia: Toda Materia)
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Principals tendències en comunicació
per 2021
Per Miguel Ángel Rodríguez Caveda, CEO de l’agència 3AW /
Control Publicidad

A poques setmanes de tancar el que possiblement hagi estat
l’any més complicat per a la gran majoria de les empreses, arriba el moment de fer un repàs de l’impacte de la crisi provocada
per la pandèmia i anticipar els nous reptes en comunicació de
cara a l’2021. Quines seran les tendències en comunicació que
arrasaran en l’era post-covid?:
Comunicació multicanal: Ja era una realitat abans de la pandèmia, però avui més que mai ens trobem davant d’un consu-

midor encara més digital que, per trobar informació, fa ús de
diversos canals, fins i tot, de forma simultània. En aquest sentit,
les xarxes socials tenen un paper fonamental ja que, a causa
dels diferents confinaments a què ens hem vist exposats, s’han
convertit en un dels principals mitjans de comunicació i entreteniment. Formats com Twitter, LinkedIn, Facebook o Instagram,
permeten arribar a totes les audiències, que estan més actives
que mai i la capacitat d’impacte es espectacular, adaptant el
missatge a cada format i tipus d’usuari. A més, no hem d’oblidar
els canals convencionals com la premsa escrita o en línia, la ràdio o la TV, a més dels ja tradicionals blocs, que fa que les empreses puguin connectar emocionalment amb els seus clients i
potencials, i l’emailling i newsletters, que permeten l’enviament
personalitzat de correus electrònics amb contingut d’interès.
Comunicació més humana: En un primer moment després de
l’esclat de l’coronavirus, les empreses es van posicionar i es
van sumar a les diferents campanyes solidàries o d’ajut, com
ara els reconeixements als herois de la pandèmia o suport a
les víctimes. En un context en què la societat està més vulnerable que mai, apel·lar a l’emoció i connectar amb el costat més
humà de la població seran clau com a part de l’estratègia de comunicació de les companyies, on serà important tenir cura del
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to i estil dels missatges, tenint en compte l’entorn que l’envolta.
En aquest sentit, s’aprecia com l’activisme de marques ha adquirit més importància de la que ja tenia. Cada vegada són més
les accions i estratègies dutes a terme per les empreses amb
l’objectiu d’impactar en la societat i provocar un canvi positiu
en els hàbits o la realitat de les persones, ja que ens trobem
davant d’un consumidor que avalua a les marques per la seva
capacitat de commoure a l’usuari.
La nova cara dels influencers: Des de fa diversos anys són
l’aposta segura per a moltes marques. Amb el seu to i estil tan proper cap als seus seguidors, aquests creadors de tendències s’han
convertit en la font més fiable on buscar informació. No obstant això,
el seu anhelat estil de vida va donar un gir de 360º quan, arran de la
pandèmia, s’iguala amb el de la resta de la població. Això ha incrementat l’autenticitat i veracitat cap als usuaris, la qual cosa respon
millor a les necessitats del consumidor actual. Avui, la relació entre
marques, influencers i seguidors, es mostra més necessària que
mai, tornant als seus orígens, centrat en contingut que aporti valor
real a la vida dels seus seguidors i del món en general.
Ús de noves plataformes: Si hi ha alguna cosa que ha provocat aquesta crisi, és un desenvolupament significatiu de la

digitalització. Ens hem vist en la necessitat d’adaptar-nos a la
tecnologia i fer ús de plataformes que mai havíem experimentat, aplicacions que han arribat per quedar-se. En aquest sentit,
el format de webinar ha experimentat un important auge en els
últims mesos i són moltes les empreses que han recorregut a
aquest tipus de seminaris en format vídeo en línia per mantenir actualitzat en diferents sectors i fomentar oportunitats de
negoci, per la seva facilitat d’ ús, gran abast i l’estalvi que suposa. D’altra banda, a causa de l’home office o teletreball, S’ha
experimentat un auge en les diferents eines necessàries per
al correcte exercici de les tasques, com els sistemes de gestió i emmagatzematge (MyGestión), correu electrònic i agenda
compartida (Exchange Online, de Microsoft Office 365, o Gmail
de G-Suite), emmagatzematge de dades (Dropbox, onedrive
o Google Drive) i videoconferències (Microsoft Teams o Meet
Hangouts).
La seguretat i higiene com vertical de contingut: Una clara
conseqüència de l’expansió de la COVID-19, ha estat la nova
forma de veure el món, amb certa desconfiança, por i incertesa.
Tres conceptes que ja formen part de la nova normalitat i que
s’han assentat en la ment dels consumidors, després d’aquests
mesos de pandèmia. Això ens porta a una altra conseqüència
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que afecta el món de la comunicació. Ara, caldrà adaptar els
missatges i potenciar la credibilitat de l’empresa en qüestions
de seguretat i higiene, buscant noves maneres d’arribar al públic, exaltant valors que ja eren importants, però que ara es
col·loquen en primera posició.
Importància de la comunicació interna: Aquest aspecte sempre ha estat clau per a les empreses, en termes de employee
engagement o employee experience. No obstant això, en un
moment on els empleats s’han vist en una situació carregada
d’incertesa, la comunicació interna ha estat fonamental per a
transmetre la confiança necessària cap als empleats, informant
sempre amb claredat sobre què s’està fent i què es va a fer
en l’empresa i mostrant el compromís amb els seus empleats
de mantenir-los informats, tranquils i motivats. Aconseguir una
adequada comunicació interna és avui un dels principals reptes
per a respondre adequadament a les demandes dels clients
més de crear un clima laboral òptim que permeti enfortir la productivitat de les companyies. (Infografia: Universidad Interamericana)
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Reformular el periodisme sense ser
periodista: va arribar l’hora del canvi
Per Alberto G. Méndez / Merca2

Amb plenes turbulències en el negoci de la premsa, que no
acaba de trobar el seu lloc en la nova era digital i porta sofertes dues grans crisis econòmiques en només 20 anys, noves
estrelles comunicatives es fan d’or en plataformes com YouTube o Twitch. La gent comenta en xarxes com aquestes figures
semblen actuar com a periodistes sense ser-ho, de vegades
amb ràbia i altres amb burla, amb un “informatiu matinal” de
l’humorista Àngel Martín arrasant i un Emilio Doménech retransmetent les eleccions nord-americanes des de casa. La
cúspide l’aconsegueix Ibai Plans, que aconsegueix una entre-

vista en exclusiva amb Marc Gasol sense ser periodista. Però
és que, no només no li cal, sinó que més d’un periodista hauria
de donar-li les gràcies.
La professora de xarxes socials Ainhoa Torres, de la Universitat CEU
San Pablo, comparteix amb Merca2 alguns apunts sobre perquè
aquestes personalitats no només no són un perill, sinó que estan
guiant -en ocasions amb massa paciència- als periodistes cap al futur.
En les últimes setmanes, l’streamer basc de 25 anys Ibai Llanos
ha comptat amb la presència al seu canal del cantant C. Tangana i de l’esportista Marc Gasol. Aquest últim li va concedir a ell
una entrevista just després de conèixer-se el seu fitxatge pels
Lakers, una connexió per la qual es barallarien canals de mig
món. La sorpresa va ser generalitzada. Però, segons com es
miri, tampoc sorprèn tant.
La premsa tradicional està ignorant nous corrents que poden
marcar el futur de la indústria. L’especialista en RRSS Ainhoa
Torres ho confirma: tant Ibai com Nanisimo (Emilio Doménech)
són “dos grans exemples de comunicació que està aconseguint
anar més enllà”. Aconsegueixen “valer-se de plataformes que
ja compten amb una tipologia de seguidor i ofereixen contingut
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atractiu”. En aquest sentit, i en tant que Ibai Plans “té la capacitat de xerrar” distesament amb Marc Gasol, “el que fa és
connectar amb el públic a la plataforma en la qual està”.
Segons Torres, “els mitjans tradicionals haurien de veure perquè
funciona i analitzar com fer aquest acostament. Un dels grans
problemes és “no saber acostar-se a la generació Z”, per no ferlos-hi arribar el contingut “de la manera que ells necessiten”.

Tube, Torres assegura que “no és fàcil culpabilitzar”. Anima a
entendre que la situació per als mitjans és complicada, patint
ara una segona gran crisi econòmica en molt poc temps. La
competència amb els nous canals “és un problema quan ets
un generalista, perquè has de fer moltes coses per a gustos
diferents sense els mitjans que tenies abans”.

Bèsties comunicatives
I això quan no és la pròpia premsa qui es fa la traveta. El mateix
Ibai Llanos va criticar en un directe un article del diari El Mundo,
que portava per titular: “El basc de 25 anys que guanya 1,3
milions a l’any ensenyant als teus fills com juga a l’ordinador”.

El mateix podria atribuir-se a personatges d’internet que adopten un paper “pseudoperiodístic” sense seguir un codi deontològic. Però tampoc és això res en el que no incorrin determinades
capçaleres. La realitat és que hi ha diferències entre un periodista i algú que no ho és, però això no treu que els professionals
del sector haurien d’aprendre, de fet, de les envejables habilitats d’aquestes figures.

A l’streamer no li va quedar altra remei que criticar el sentit despectiu
de l’article, que a més exemplifica a la perfecció el gran problema
del periodisme actual. La recerca desesperada del clic, que obliga a
reduir la realitat a caricatures de caràcters limitats, i l’obsessió per la
velocitat que no deixa ni temps de consultar fonts fiables.

“L’ésser comunicador és un ofici, per al que tu necessites molts
coneixements, no només com gestionar periodísticament el
contingut, sinó ser un gran comunicador. Aquestes coses no te
les dóna una llicenciatura en periodisme, te les dóna l’ofici, el
ser-hi”, defensa Torres.

No obstant això, preguntada per si els mitjans tenen la culpa
que els joves no llegeixin la premsa i escapin al Twitter o You-

Els “necessitem”
Per a l’experta de la CEU, ni Ibai ni Twitch presenten un pe-
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rill, sinó més aviat el contrari. Sobre els personatges, indica:
“Necessitem a aquests grans curadors de contingut [...] que et
destaquen què pot ser rellevant”. Això en el context de la “infoxicació” que es pateix en l’actualitat, que fa especialment valuosa
la figura d’un colador o classificador.

Exemple de “curador” és també el còmic Àngel Martín, que des de
fa diverses setmanes ha publicat diàriament un ‘informatiu matinal’
en què resumeix en només minut i escaig les notícies del dia. Ángel Martín no és periodista, però “no és un problema en absolut. Si
necessites investigar més pots fer-ho” , explica Torres.

“Els futurs periodistes han d’aprendre a acostar el contingut” a
l’audiència, sobretot a la jove. El que han fet figures com Ibai
o Nanisimo ha estat “pensar out of the box”, cosa que els ha
aconseguit trànsit. És això el que necessiten els nous mitjans
digitals, i per a això, necessàriament han de “canviar el flux de
treball” i entendre els codis de les noves generacions.

Estudiar periodisme?
Finalment, Torres explica com pot un grau en Periodisme aportar el valor afegit necessari per ser competitiu, destacant la tasca de la CEU San Pablo en aquest sentit. En la seva universitat,
la forma d’ensenyar Periodisme “no té res a veure amb el que
es feia abans”. Es forma a “periodistes 360, multiplataforma”,
amb capacitat de manejar les noves eines.

Paral·lelament, cap a les plataformes, l’experta destaca la seva
capacitat per a la “segmentació”, que obeeixen a una nova forma
de consumir notícies que cal satisfer, en lloc d’atacar. “No volem
estar informats de tot”, apunta l’especialista, que destaca l’èxit de
mitjans com Eldiario.es, que “decideixen no cobrir-ho tot”.
Així, la “tematització” que defineix a serveis com YouTube o
Twitch pot significar una oportunitat. “Hi tenen molt a oferir”,
jutja Torres. “Verticalitzar el contingut és el futur”.

Els recent graduats en Periodisme haurien d’obrir-se un canal de YouTube? “A un recent graduat li proposaria especialitzar-se, dominar la
tecnologia que el pugui ajudar en el seu treball”, fent per exemple un
“màster en fact-checking, o en ús de RRSS”, opina Ainhoa Torres.
La conservació entre Emilio Doménech i el youtuber “Outconsumer” és perfecta per entendre una mica més com veuen els
protagonistes d’aquesta “transició” les possibilitats de plataformes com Twitch. (Infografia: caracteristicas.co)
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L’any vinent, la publicitat a la premsa
en paper creixerà un 4,5% i a la digital
un 13%
Per Dircomfidencial / Marketing

Els legacy media estan passant un dels pitjors anys de la seva
història en termes d’ingressos, malgrat que les seves audiències s’han disparat durant la pandèmia. Segons l’informe Claves, elaborat per l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI),
els ingressos publicitaris de l’anomenada premsa tradicional
(no inclou els nadius digitals) es desplomaran aquest any un
21%. S’esfumaran aquest any 135 milions d’euros per venda

d’anuncis, tant offline com online. I la venda d’exemplars suposarà 117 milions d’euros menys d’ingressos per a la premsa,
amb una caiguda del 23%.
En suma, els diaris amb versió en paper deixaran d’ingressar
aquest any una mica més de 270 milions d’euros en comparació amb l’exercici anterior a causa, principalment, de la crisi
del coronavirus. Encara que aquest tipus de mitjans ha emprès
aquest any un dur procés d’estalvi de costos (quantificat per
l’informe en 226 milions d’euros), la veritat és que el sector en
el seu conjunt podria enfrontar-se a un resultat operatiu negatiu
de 3,3 milions d’ euros, segons prediu l’AMI.
En aquest context, tres directius més de grans grups editorials
(Vocento, Godó i Prensa Ibérica) i un representant de la banda de
les agències de mitjans (Havas Media Group), van repassar com
està essent aquest any en una trobada organitzada per l’AMI divendres passat i es van mostrar optimistes de cara a l’any que ve.
Nacho Azcoitia, director general comercial de Prensa Ibèrica,
va qualificar aquest any com “maleït” , però a continuació es va
mostrar esperançat per al 2021, amb un creixement publicitari
esperat del paper del 4,5% i del digital entre el 13%, el que faria
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un ascens general del 7% . “Podrem començar a recuperar una
mica d’un any que ha estat molt dolent”.
En aquesta línia, Jesus Carrera, CDO de Vocento, va posar en
valor la “cobertura” que tenen els grans grups mediàtics com el
seu, que arriba a prop del 95% de la població digital espanyola.
Presumir que “estem fent els deures en convertir aquesta cobertura en eficàcia”, gràcies al fet que “hem fet un gran esforç
en conèixer millor la tecnologia, el nostre inventari i en treballar
molt més amb agències i anunciants”. Es va mostrar per això
“optimista”, ja que els mitjans “hem passat el desert”, amb creixements en digitals més grans que els descensos en paper.
En efecte, el descens de la publicitat en paper ha provocat que
en grups com Prensa Ibérica els ingressos per anuncis digitals
ja estiguin molt a prop de superar als offline, segons va comentar Azcoitia. No obstant això, pel que fa a la part línia, el directiu
va matisar que aquest any “hi ha una lleugera baixada dels formats més convencionals”. “La publicitat display té cada vegada
menys valor”, va afirmar. Aquest producte està deixant pas a
una “publicitat una mica més tecnificada”, com és, per exemple,
la programàtica, que -segons va precisar- té una quota de mercat de l’entorn del 30% a Espanya.

Miguel Nieto, head of Engagement d’Havas Media Group, va
confirmar en la seva intervenció la tendència creixent de la publicitat digital, accelerada durant la pandèmia. “L’evolució del
digital és imparable”, amb uns creixements que “estan absorbint la presència que abans es tenia en paper”. Va revelar que
els plans estratègics de cara al 2021 “van en aquesta mateixa
línia”, amb “augments importants en línia” i “amb molta força
en programàtica”. Encara sobre aquesta modalitat de compra,
l’expert va reconèixer que “anem amb retard versus altres països”. Per 2021, la quota de la programàtica podria arribar al
40%, “tot i que potser pugi molt més”, segons va avançar.
Sobre els nous formats digitals, Pablo de Porcioles, director general adjunt de Godó Strategies, va posar l’accent en la importància creixent del branded content . “Hem desenvolupat equips
que estan més alineats amb el que és una agència creativa que
amb una comercialitzadora publicitària”. Va destacar que en el
grup Godó ja treballen una vintena de professionals elaborant
projectes de continguts patrocinats, on hi ha periodistes, copy ,
dissenyadors, especialistes en SEO, producers...”. “Els mitjans
hem de treballar més com una agència creativa”, va opinar. “És
el que ens està demandant el client”.
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Bloqueig de continguts sobre el coronavirus
D’altra banda, el directiu de Prensa Ibérica també va voler destacar que els grans mitjans tenen un contingut “molt premium”
i és “incomprensible que hi hagi tants diners en mercat obert i
menys en espais segurs i de qualitat que ajuden a la ciència
publicitària a aconseguir els seus objectius”. “Esperem que es
reguli”. En aquest punt, s’ha preguntat “com pot ser que en un
any en què l’audiència de tots els mitjans ha pujat exponencialment, el brand safety consideri al coronavirus com un espai on
no es pot publicitar”. “És increïble i descoratjador”, ha valorat.
Va abundar en això Jesús Carrera, que va confirmar que “anunciants molt importants estan bloquejant entre el 15% i el 20%
de les impressions que compren”. L’expert va responsabilitzar
d’aquesta situació a “la immaduresa de les tecnologies”.
Sobre la paradoxa que el creixement en audiència no s’hagi
vist reflectit en un augment dels ingressos publicitaris, el representant d’Havas Media Group va precisar que “no hi ha hagut
inversió per absorbir aquest creixement”. “Hem patit en primera
persona no poder haver capitalitzat aquesta audiència”. (Infografia: AMI)
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Madrid concentra el poder mediàtic a
Espanya
Per Salvador Enguix / La Vanguardia Comunitat Valenciana

En els últims mesos s’ha obert el debat sobre les conseqüències de la concentració de poder polític, econòmic, institucional i financer a Madrid. No obstant això, hi ha en paral·lel una
realitat que s’ha accentuat en els últims anys: la concentració
de poder mediàtic, estretament relacionat amb el poder polític.
No només per l’evidència que a Madrid estan instal·lades des
del seu origen les principals productores i emissores de televisió

i ràdio; també la dels principals mitjans de comunicació escrits,
alguns dels quals estan desamortitzant les seves delegacions a
les autonomies i protegint les seves redaccions centrals.
En termes d’anàlisi comunicatiu, Madrid és l’epicentre hegemònic de les comunicacions a Espanya i, per tant, el principal
centre emissor de missatges. En certa manera ho ha estat sempre, però els especialistes consultats subratllen que aquesta
concentració ha anat en augment, i també les seves conseqüències.
El professor de dret de la comunicació de la UV i la UOC, José
María Vidal, assenyala que l’actual panorama mediàtic audiovisual espanyol -televisió, ràdio i internet- s’ha estructurat “sobre les normes i disposicions emanades des del Govern central
-d’acord amb el art. 149.1.27 de la CE- i s’ha anat conformant
al voltant d’unes empreses ubicades i centralitzades a Madrid
-amb escassa implantació i visió perifèrica”.
Afegeix que aquesta realitat, “que en el seu moment es compensava amb el major pes i influència dels grups de premsa
perifèrics, de mica en mica s’ha anat diluint en el conjunt del
consum mediàtic”.
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Aquest investigador, apunta que “la petita taca del 8,5% de
l’audiència perifèrica” a les televisions, o les 2 hores de desconnexió de les ràdios, o la mínima presència a la plataformes
i internet de la projecció perifèrica, “són una mera anècdota,
abocada a anar disminuint, davant una progressiva concentració d’aquesta producció i projecció centralista”.

Les televisions autonòmiques van aconseguir en conjunt
una audiència només del 8,3%
Les dades, al respecte, són concloents. Gairebé tots els grans

grups mediàtics tenen la seva seu a Madrid; així com les principals cadenes de televisió. Dos grups de televisió, Atresmedia i
Mediaset, absorbeixen el 83% del mercat publicitari de la televisió generalista, i entre tots dos tenen el 55,9% de l’audiència a
Espanya, segons dades de Barlovento Comunicación.
Si se li suma la de RTVE, entre els tres grups arriben gairebé al
80% de l’audiència dels consumidors de televisió generalista a
tota la península. Les televisions autonòmiques van aconseguir
en conjunt una audiència total del 8,3% (només les televisions
autonòmiques de Catalunya, Aragó i Galícia van aconseguir
quotes superiors al 10% en els seus territoris).
Una cosa semblant passa amb les ràdios, perquè les quatre primeres en audiència -SER, COPE, Onda Cero i RNE- dominen el
mercat de les ones a Espanya, excepte a Catalunya. A més, en
els últims anys, alguns diaris de paper d’àmbit nacional com El
Mundo, El País o ABC han avançat cap a la reducció de les seves
delegacions, amb acomiadament de desenes de professionals;
mentre mantenen fortes les seves redaccions centrals a Madrid.
No és el cas dels digitals que com eldiario.es, elespañol.com han
obert delegacions pròpies o franquiciades en diverses autonomies.
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Aquesta enorme concentració de poder mediàtic té inevitablement conseqüències. Diversos estudis universitaris consultats
apunten a una forta tendència al que s’anomena “centralisme
del missatge comunicatiu”. La prova és que en els informatius
d’aquestes cadenes, Madrid té una sobre representació respecte a altres llocs d’Espanya.
“Madrid concentra el missatge a tots els camps”, assenyala Joan Oleaque
El degà de la facultat d’arts, humanitats i comunicació de la
Universitat Internacional de València, VIU, i expert en anàlisi
del discurs, Joan Oleaque, assenyala que Madrid “ha acabat
acaparant el missatge a tots els camps. En la comunicació, si
no està Madrid pel mig, sembla que el missatge és menys, que
té menys calat”.
Afegeix que “tret, és clar, que estiguem parlant de grans successos que esdevinguin en províncies, o de tensions o escàndols polítics que afectin a una o altra comunitat autònoma”.
Valora, en aquest sentit, que el missatge en comunicació “no
pot pertànyer només a un centre, sigui el que sigui, és cert que
als Estats Units prevalen determinats diaris, però n’hi ha molts

altres, diferents als més coneguts, que tenen una forta incidència i que compten les coses des d’un punt de vista diferent,
d’una manera no hegemònica i amb un enfocament que ajuda a
entendre millor el que es vol transmetre”.
Aquest investigador valora també que la crisi econòmica ha ajudat molt a que s’acabin “moltes de les delegacions dels grans
mitjans en ciutats diferents a Madrid, que és una cosa que, amb
molt d’esforç, s’havia constituït al llarg de les dècades anteriors”.
I conclou que és “una mesura reduccionista, i poc desitjable
per al periodisme, que veu perdre amb això la importància de la
proximitat amb el lector d’altres províncies, i en el que es perd
una visió perifèrica de la realitat, una cosa que és totalment
necessaria per tenir tots els punts de vista”.
“Aquesta concentració ataca la pluralitat informativa” segons Beatriz Gallardo
Beatriz Gallardo, secretària autonòmica de Prospectiva i Comunicació de la Generalitat Valenciana i catedràtica de la UV,
apunta que “aquesta concentració no només és problemàtica
per exagerar el protagonisme informatiu de la capital, que ho
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és, sinó també des del punt de vista de la pluralitat informativa
que necessita qualsevol democràcia”.

Afegeix Gallardo que “Espanya és una excepció respecte a la
majoria de democràcies europees, que assumeixen les directrius de la Unió respecte a l’obligació dels Estats de protegir
activament aquesta pluralitat”.
Davant d’aquesta tendència, en cap moment s’han plantejat opcions que puguin reforçar aquesta realitat més plural
d’Espanya, apunta José María Vidal. Posa com a exemple el
model de televisió pública d’Alemanya, en el qual la televisió
pública es construeix des de les televisions dels Lander.
La nova Llei General de Comunicació Audiovisual que ha de
substituir la de 2010 presenta algunes millores però, com as-

senyala Gallardo, “no incorpora suficientment la realitat autonòmica constitucional”. Es posa com a exemple que no es recull
explícitament el pluralisme lingüístic, cosa que sí apareixia en
la llei de 2010.
Destaca que “ni s’especifiquen mesures concretes de suport a
les llengües cooficials ni es fixa cap obligació per cap operador
estatal d’emetre o subtitular en aquestes llengües, que (encara
que segueix havent-hi gent que ho oblida amb més o menys
intencionalitat), són la llengua materna de molts espanyols”.
La nova llei no especifica mesures concretes de suport a
les llengües cooficials
Els experts consultats destaquen que a més seria més fàcil
gestionar en l’àmbit autonòmic, i no estatal; l’autoregulació de
continguts, la garantia del pluralisme en el mercat audiovisual,
o la decisió sobre percentatges de propietat de les cadenes
televisives.
Una altra de les alertes davant d’aquest projecte de llei és que
obre la porta a la privatització de la prestació de servei públic de
comunicació audiovisual autonòmic.
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Per a José María Vidal, l’avantprojecte que s’ha elaborat en el
Ministeri d’Economia “encara reforça més aquesta visió centralista, o elimina alguns aspectes sobre la pluralitat lingüística
que es recullen en el text actual”.
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La plataforma de continguts més
buscada
Per Valencia Plaza

L’obsessió per la curació de continguts està deslligada, però no
és nova. Durant dècades, empreses i institucions van deixar de
comprar la premsa a partir de la contractació d’agències que, a
més, podien gravar ràdios i televisions. Els anomenats serveis
de clipping es basaven en redaccions de periodistes aliens a
l’ego de la firma, capaços de rastrejar i ordenar el que les seves
companyes i companys de facultat feien al carrer, sense horaris, vocacionalment. El client, públic o privat, marcava les seves
inquietuds i cada matí, o cada dilluns, o cada divendres, per art

de màgia, rebia un informe amb tot el que s’ha dit a partir de les
seves necessitats. La transacció amb els mitjans quedava en el
publicitari o vinculat al perillós “conveni” d’interessos.
Des de la lògica de mercat, la creació de dossiers de premsa
(Reculls de premsa) té sentit: per què pagar per tota la informació quan un intermediari pot filtrar-la. Els rastrejadors poden
mapejar per a diversos objectius, servir diferents clients, i així
l’empresa o la institució sol paga per rebre “el millor”. Aquesta
sensació de filtratge del coneixement va provocar que es deixessin de llegir, escoltar i veure mitjans. Sobretot, de pagar pel
seu servei; es pagava el servei d’intermediació o, si la corporació era gran, el servei d’intermediació intern. Per quan qualsevol cosí publicava a Facebook continguts d’alt valor del què
no hi havia rastre al clipping, el recull va caure en desgràcia. El
que és greu, per a la sostenibilitat d’un ecosistema d’informació
veraç, és que aquestes empreses o institucions no van recuperar la cultura de pagar pel treball periodístic. Es va seguir amb
el publicitari o el “conveni” fins a la crisi de 2008.
Internet, les xarxes i l’era prosumer (el consumidor és també el
productor de continguts) van canviar l’escenari. Des del exemple del cosí a Facebook, les empreses se situen en terra de
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ningú. Una cancel·lació del servei que rima molt amb la crisi
econòmica ja citada i que, mal que bé, es va tractar d’esmenar
amb alertes de Google i altres tips digitals rudimentaris. A la
meitat d’aquesta reorientació forçosa del clipping, durant els
darrers anys, s’ha donat un gir inesperat: els mitjans, després
de prostituir les seves capçaleres a la Xarxa publicant notícies
escombraria al costat de treballs periodístics impecables, ara
es repleguen cap a la integritat perduda i volen cobrar pel seu
millor producte. Però on s’ha vist!
Per si hi ha el dubte, no cal dir que als murs de pagament
s’arriba tard i la prova és la història de The New York Times al
segle XXI. Els responsables d’aquest diari també podrien haver
decidit menysprear i obviar què anava a suposar internet per
als mitjans, però no ho van fer. Al nostre voltant i a mig món,
van decidir una altra cosa. Es va optar per la inèrcia editorial i a
les i els comercials se’ls va seguir valorant per la seva capacitat de vendre pàgines senars a color. Mentre Instagram inseria
per primera vegada publicitat al seu scroll infinit, aquí encara
ens quedaven anys de regalar els banners de 300x300 perquè
el mercat publicitari d’internet no donava diners. Per quan els
mitjans tradicionals van acceptar el contrari, resulta que ja porta
anys facturant més que tota la publicitat exterior. El seu llegat

estratègic no només inclou aquesta lògica de rendibilitat podrida, sinó a una generació de responsables incapaç de jubilar-se.
Des de la Transició fins als nostres dies, de pioners a orquestra
del Titanic.
A la meitat d’aquest no relleu generacional, succeeix la tornada
al pagament per la informació i, sorpresa, els seus efectes immediats. El més celebrat té a veure amb el punt final a la carrera
per la visita. Ja són diverses les redaccions que gaudeixen de
que els seus caps (més que caps), convençuts en la captació
de fons per subscriptors, encaixin la caiguda de la seva marca
en els rànquings de les capçaleres digitals més llegides. Ja no
es treballa per ser el més llegit, sinó el més rendible (gran sorpresa). Altres marques, natives digitals, necessiten apostar-ho
tot al CPM (publicitat pagada al Cost per cada Mil Impressions)
per pujar a coll de gegants. Però per a les i els treballadors dels
mitjans preinternet, el pagament digital ja és un vel protector:
no cal sotmetre’s a les lleis del posicionament o la immediatesa,
pot tornar el periodisme.
Per desgràcia, aquest efecte coincideix amb la pandèmia global
i la descomposició financera dels mitjans des de 2008. Després d’una onada d’ERTO a la primavera, ara arriben els ERO,
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que a diferència dels encoberts que porten succeint des de fa
una dècada sense tuits corporativistes, aquests últims tenen
la singularitat de denunciar-ho públicament. També coincideix
aquest retorn al pagament pel periodisme amb el buidatge de
les delegacions territorials de les grans capçaleres estatals.
Des de qualsevol capital de província, sorprèn que no sàpiguen
fer negoci en territoris més poblats que Madrid, però quan les
decisions es prenen en un consells d’administració compost per
gerros xinesos, amb la vista posada en la borsa o a l’espera
d’una imminent venda (que mai arriba, com la jubilació de qui la
somia), qualsevol criteri comercial real i a peu de carrer deixa
de tenir sentit.
Un altre dels efectes dels murs de pagament i de la uberització
de la vida és la reacció d’empreses i institucions a l’accés a la
informació. Resulta que caldrà pagar per ella, però i si poguéssim tornar al model del clipping ara que tenim eines com el
big data o el machine learning? Fins que Amazon absorbeixi
a algun unicorn dels que ja es dediquen a això, se succeeixen
algunes solucions intermèdies. Posem per cas els podcast de
pagament, dailys o setmanals. Posem per cas les newsletters
professionals, que cobren pel rastreig i filtratge exhaustiu per
als seus clients. el clipping per nous mitjans, que ja s’oferta. Un

univers del negoci informatiu s’expandeix mentre se succeeixen els eres. La veritat és que només podrà expandir-se fins
que quedi algun periodista en actiu, és clar.
Fa uns 10 anys vam començar a llegir al voltant de la figura del
content curator. En aquell temps, formava part de l’engranatge
social media. Era qui filtrava les expansives xarxes socials i extreia idees, temes i generava (al que anem) “contingut de qualitat”. D’un món anterior a 2010 i fins als nostres dies, aquesta
figura ha pres altres formes i fins hi ha “curadors” de contingut
dins d’empreses. Rastrejadors interns, en una forma molt més
actual de generar un clipping ad hoc. Però llavors, fa més de
10 anys, ja vaig tenir el mateix pensament que avui m’atrapa:
després de tants anys tractant de substituir els mitjans, ningú
és capaç d’acceptar que ja són els propis mitjans un enorme
exercici de clipping i una de les formes més barates i plurals de
fer aquest exercici de “curació”?
Per a empreses de mobiliari o de moda, per a agències de viatges o perruqueries, per governs locals i fins supranacionals,
resulta que la inesperada i definitiva plataforma de continguts
segueix estant al quiosc. I, ara, al quiosc en línia. No cal passar
fred ni posar-se la mascareta. Obrir una revista especialitzada,
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tot i el branded content (que ningú és ximple com per no distingir-lo), segueix sent un dels millors exercicis de filtrat temàtic o
generalista. Les poques revistes especialitzades sobre arquitectura que segueixen editant-se, són meravelloses. Si aquest
és el sector que es pretén monitoritzar, imprescindibles. Les
que ho fan sobre llibres o motor, tot i la submissió de la seva
publicitat, segueixen compilant una informació valuosíssima.
En la informació política, econòmica o local, el mateix passa
amb els diaris.
És cert que obrir un El País de 1999 o una La Vanguardia
de 2006 sorprèn; costa assumir que per tan poc es vengués
tal quantitat de continguts rellevants i perfectament dissenyats. Però fins i tot avui, malgrat l’Espanya de les redaccions
buidades, tots els dies de l’any s’ofereix un servei informatiu
aclaparador. Molt curat, que no pas currat. Malgrat que el futur
immediat dels grans mitjans passi per eres fins l’esquelet, vendes per a l’esquilma, fusions, concentració, etcètera, els diaris,
les revistes, els setmanals i els suplements, són aquest filtratge
especialitzat que empreses i institucions continuen buscant. El
busquen per la incapacitat demostrada dels seus editors per
al màrqueting en temps de la guerra per l’atenció. Però qualsevol que superi aquesta malaptesa comercial, gairebé com

una història de subterfugi, un secret industrial, descobrirà que
l’anhelada plataforma de continguts, la més buscada, la més
assequible, segueix estant està a peu de carrer o a la teva tauleta. Gaudeix-la abans que desaparegui. (Fotografia: El Món)
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Un Cop d’Ull al periodisme pandèmic
amb Gustau Moreno
Per equip “Debat” (Universitat de Girona): C. Tintoré/ M. Garcia/
F. Bertran/ M. Marenyà/ I. Royo

La pandèmia causada pel conegut Coronavirus, ha canviat els
paradigmes clàssics en la majoria dels àmbits de la societat, i
el periodisme, no ha estat una excepció. El passat dilluns 19
d’octubre ens vàrem reunir virtualment amb en Gustau Moreno,
redactor i responsable del diari Cop d’Ull de Tortosa, perquè
ens respongués un qüestionari sobre la Covid-19 i les conse-
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qüències dràstiques que ha comportat una pandèmia global per
a un diari local català.
Els canvis i l’accés d’informació.
Cop d’Ull és un periòdic gratuït de caràcter mensual, és per això
que la informació caduca ràpidament. És evident que la informació sobre la Covid-19 canvia constantment, i és per això que
des de Cop d’Ull es procura en tot moment analitzar més a fons
les conseqüències de la pandèmia des del punt de vista sanitari,
econòmic i social, de la mateixa manera, abordar les diferents
mesures que estan aplicant les administracions per fer-hi front
des de l’àmbit local i més territorial. Un mitjà que s’ha allunyat en
tot moment de la voràgine de xifres i dades sobre positius i morts.
El govern imposava certes restriccions de mobilitat, això va
complicar certs moments de treball durant l’estat d’alarma. Encara que Cop D’ull no ha aturat des de l’inici de la pandèmia,
tenint en compte que tant Cop d’Ull com el digital Marfanta i
la televisió Canal 21 Ebre, que són els altres mitjans del grup
Doble Columna, són mitjans de comunicació i per tan considerats serveis essencials. Aquest mitjà s’ha vist, sobretot, afectat
pel caos de xifres en certs moments de la pandèmia, ja que
sovint les pàgines webs oficials no estaven actualitzades i això
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dificultava el seguiment del dia a dia. Gustau Moreno va dir que
també va ser vetat l’accés dels periodistes als hospitals, residències i altres centres sanitaris, tot al·legant motius de seguretat i sanitàries, tot i que alguns professionals d’altres zones del
país sí que han pogut entrar fins i tot a l’UCI dels hospitals. Ara,
més recentment, també hi ha hagut problemes per contrastar el
nombre de contagis a les escoles i instituts, per les reticències
dels equips directius dels centres, i també per donar una informació del que està passant amb el brot de covid-19 a l’empresa
Padesa, que té centenars de positius en els seus escorxadors
de Roquetes i Amposta.
Afectacions de la Covid-19 al món de la comunicació.
Durant la pandèmia, s’ha prioritzat la informació sobre el coronavirus per reforçar la vocació de servei públic, tot i ser un mitjà
privat, explicant aquelles iniciatives solidàries i de voluntariat
que han sorgit des d’ajuntaments però també des d’entitats i
des de particulars per ajudar a superar la crisi sanitària, social
i econòmica causada pel coronavirus. En tot moment el diari
ha intentat defugir aquelles informacions més sensacionalistes
i evitar l’alarma social. D’altra banda, el redactor digué que només va ser necessari prescindir temporalment dels comercials,
per les restriccions en la mobilitat però també per la baixada
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d’ingressos publicitaris i la retirada de campanyes que estaven
en marxa. Però més recentment aquests treballadors del departament comercial ja s’han reincorporat a la plantilla. Va haver-hi
un periodista que va haver de fer teletreball per motius de salut,
en ser població vulnerable, i, a finals de l’estat d’alarma, va
reincorporar-se al centre de treball que comparteixen les tres
redaccions.
L’impacte més greu va ser la baixada dels ingressos publicitaris i la retirada temporal d’alguna campanya que estava en
marxa, com la dels bars i restaurants que van haver de tancar
per les restriccions. Altres campanyes es van reconvertir a mesura que les restriccions van anar disminuint i els restaurants
havien d’anunciar-se; o quan els negocis o institucions havien
d’explicar els nous serveis en línia. Moreno, ha remarcat que tot
i la situació actual “de moment no ens hem plantejat fer pagar
per consumir [...] i que “Cop d’Ull continuarà sent un periòdic
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gratuït”. El que sí que han incorporat és la publicitat als seus
vídeos per tal d’accelerar la transició a la plena digitalització
dels seus continguts. La cara humana de la crisi del coronavirus
i aquelles iniciatives solidàries i de voluntariat que van sorgir
arreu per ajudar als més vulnerables a superar-la va ser el que
es va explicar, rebutjant els titulars sensacionalistes i aquells
que creaven alarmar social. Sí que s’han intentat fer crides a la
responsabilitat i conscienciació de la població de la necessitat
de seguir les mesures que es dictaven en cada moment per
frenar la propagació del virus. El pitjor de la pandèmia ha estat
la desinformació i les fake news que s’han propagat més ràpid
que el virus.
Es pot seguir fent periodisme tot i les dificultats d’una crisi global i d’aquesta magnitud. Aprofitant eines i tecnologies fins ara
poc utilitzades, com les videotrucades o les videoconferències
per tal de superar la distància entre els professionals del periodisme i les seus d’informació. Cop d’Ull és una publicació
mensual i local, dos aspectes determinants en la línia editorial
de qualsevol mitjà. Per tant les informacions s’intenten tractar
d’una forma resilient en el temps tenint en compte que es publica mensualment, és a dir, en el cas del coronavirus, s’han
deixat a part les xifres.
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Per concloure, Cop d’Ull és una publicació mensual i local, dos
aspectes determinants en la línia editorial de qualsevol mitjà.
Per tant les informacions s’intenten tractar d’una forma resilient
en el temps tenint en compte que es publica mensualment, és
a dir, en el cas del coronavirus, s’han deixat a part les xifres
d’infectats i morts o d’altres informacions fàcilment canviants
o sensacionalistes com s’ha fet recurrent a un gran nombre de
mitjans durant la pandèmia. I d’altra banda és una publicació
localitzada a les terres de l’Ebre, concretament a Tortosa, per
això informa amb més profunditat de les afectacions concretes
del territori, com per exemple brots o restriccions en el cas de
la covid-19 a les terres de l’Ebre, sense centrar-se en la situació
del conjunt estatal o global.
La pandèmia del Coronavirus ha afectat de diferents formes
el periodisme: una acceleració en els processos del treball telemàtic, tant en la recerca de fonts com en la distribució, una
pèrdua d’accions publicitàries significativa en primera instància,
que finalment s’han vist reconvertides, i finalment un tractament
de la informació complex, destriant la informació perenne de la
informació voluble, subjecte el big data de les xifres i els canvis
en les restriccions a causa de l’evolució de la pandèmia.

