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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: El contingut de qualitat guanya importància i els “influencers” perden força en les estratègies digitals
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Quin sector de la premsa acusa més la crisi?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Google esquerda la patronal de la premsa després d’anys de desconfiança mútua

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Publicitat responsable, però publicitat, sí!

NOVES EINES
La darrera actualització de l’Institut d’Estudis Catalans incorpora l’addició del substantiu femení ‘gerenta’ i el terme ‘emergència 
climàtica’

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els editors busquen suports estratègics per impulsar la seva digitalització via fons europeus

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Vuit de cada deu espanyols prefereixen les marques inserides en anuncis contextualment rellevants
TRIBUNA: Els diaris locals encara tenen futur: us explicaré perquè
PETIT REPORTATGE: D’audiència a comunitat
ANÀLISI: Les editorials franceses augmenten el llistó per al creixement i la innovació digitals
DOSSIER: Més enllà de la pandèmia i la política: les altres àrees temàtiques que estan registrant un augment constant en 
atenció del lector
OPINIÓ: El periodisme i les xarxes aquest 2021 
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El contingut de qualitat guanya 
importància i els “influencers” perden 
força en les estratègies digitals
Per Marqueting Digital

El contingut preval per sobre de la mida de les marques i els 
influencers van perdent pes en les estratègies de màrqueting en 
línia. Empreses consolidades en l’ecosistema digital com Airbnb 
o PC Components comparteixen espai amb start-ups de sectors 
molt diversos com Free2Move, Verse, Wetaca o Lingokids.

És una de les conclusions que ha tret Alqua, consultora es-
tratègica de màrqueting i digitalització, a través d’una anàlisi 
de  més de 5.400 empreses emergents de multitud de sectors 

que operen al mercat espanyol. El nombre de seguidors, les 
interacció o l’ engagement han estat algunes de les  variables 
analitzades per rastrejar la presència digital de les marques .

Les xarxes socials, claus de l’engagement en pandèmia.- 
Les xarxes socials han estat unes grans aliades perquè les 
start-ups mantinguessin el contacte amb les seves audiències 
durant els mesos més restrictius de la pandèmia. Amb la deses-
calada i la recuperació del contacte social, aquestes comunitats 
es van mantenir, però l’atenció dels usuaris va descendir.

Les  start-ups, en xarxes socials, s’han concentrat en mantenir 
la conversa amb les bases d’usuaris i generar trànsit cap a les 
webs per impulsar les vendes i el comerç de la marca. Tot i que 
el  ecommerce  ha crescut més del 60%, el virus ha impactat 
de forma molt diversa en les marques. En casos com el de The 
Power MBA o el de  DeporVillage, el negoci s’ha impulsat de 
forma considerable. En d’altres, ha afectat tant als ingressos 
com a la presència digital, com ha passat amb  UtopisUs  o 
Pompeii.

Empreses com  Blablacar,  Just Eat o  Fever es troben en un 
terme mig. Tot i haver vist afectat directament el seu compte 
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de resultats,  s’han desenvolupat estratègies en xarxes  per 
continuar augmentant els seus seguidors i poder monetitzar en 
l’etapa de recuperació.

Instagram destaca per aconseguir al públic.- Els  sortejos i 
les  promocions especials a través d’Instagram són els recur-
sos més efectius de les  start-ups analitzades per  Alqua per 
mantenir una conversa directa i personalitzada amb els seus 
seguidors.

Les  start-ups  Heura,  TooGoodToGo i Wetaca lideren les 
estratègies digitals en el  segment d’hostaleria i alimentació, 
posicionant-se per davant de les grans del  delivery massiu. 
És  TooGoodToGo la que més  engagement ha aconseguit, tres 
vegades més que els seus competidors.

Entre les  start-ups  de  fintech, destaca  Verse , seguida per 
Bnext i Bizum . No obstant això, és  Revolut la que lidera a  
engagement amb un 0,26% més que les seves competidores. 
Les  proptech com  Spotahome o  Housfy han guanyat posicio-
nament en el mercat a través d’estratègies digitals per a fer-se 
com els portals més consolidats del sector, com  Idealista  o  
Fotocasa.

L’impacte dels  influencers es desinfla.- Per norma gene-
ral, els  influencers perden rellevància en les estratègies digi-
tals dels emprenedors, segons l’anàlisi d’Alqua. Els sectors de  
moda,  bellesa i  oci són els que més aposten per l’influencer 
màrqueting per potenciar les seves vendes gràcies a la seva 
visibilitat en xarxes socials.

Les  ecommerce  de moda de les pròpies  influencers també 
destaquen en aquest estudi. Bimani, marca de  Laura Corsi-
ni  (240.000 seguidors) té un  engagement mitjà del 3,19% i 
més de 7.000 interaccions per  post. TipiTent, marca de  Maria 
Pombo (163.000 seguidors) presenta un  engagement mitjà del 
2,55% i 3.999 interaccions per  post.

Els valors transmesos compten.- Els continguts personalit-
zats i aquells que transmeten valors com  la preocupació pel 
medi ambient, el  comerç de proximitat  o el  benestar personal 
són els que millor resultat han donat a les  start-ups.
Els continguts i opinions dels usuaris (user generated content) 
suposen  palanques importants  per a l’estratègia digital de 
les start-ups, juntament amb les recomanacions de  influen-
cers  i  celebrities, la informació d’utilitat i les converses en clau 
d’humor. (Infografia: Alqua)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Las mejores 
estratègies en España de las startups, elaborat per Alqua. CLI-
CAR AQUÍ  
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2855.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2855.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quin sector de la premsa acusa més 
la crisi?
Per Redacción Prnoticias

Després del descens ininterromput de les vendes a la premsa 
espanyola que ha imperat en els últims anys, la inversió publici-
tària s’havia convertit en el millor suport de la premsa impresa. 
No obstant això, l’any 2020 s’ha convertit en un llast amb un 
descens generalitzat en els diaris del 30,8% respecte a 2019 
amb 335.800.000 d’euros milions invertits en el sector.

De la mateixa manera, el repartiment dins dels diaris no és 
equitatiu. La major part de l’import la acaparen els diaris au-
tonòmics/regionals, que han sumat durant 2020 el 68,3% de la 
inversió publicitària en el sector, obtenint 229.400.000 d’euros. 
Una xifra que suposa pèrdues del 21,5% en un sol any.

No obstant això, són els més beneficiats a nivell econòmic. Tot 
el contrari que la premsa estatal que, encara que se situa en 
el segon lloc pel que fa a inversió publicitària es refereix amb 
gairebé 70 milions d’euros recaptats, perd un 47,1% respecte a 
el mateix període del l’any passat.

La premsa esportiva tampoc surt ben parada d’aquest balanç. 
En el rànquing de suports, és la segona que afronta majors 
pèrdues en l’últim any. La inversió en aquest tipus de diaris ha 
baixat un 42,5% fins als 17 milions d’euros.

Per la seva banda, amb els diaris econòmics i gratuïts ha pas-
sat alguna cosa bastant similar. Junts amb prou feines recapten 
tot just el 6% del total de la inversió publicitària, quedant-se 
prop dels 20 milions d’euros. No obstant això, la premsa salmó 
afronta pèrdues de gairebé el 37% limitant els seus ingressos 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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a 14,3 milions d’euros. Per la seva banda, els gratuïts perden 
prop del 40% de la seva inversió en un any i es conformen amb 
ingressar poc més de cinc milions d’euros. (Infografia: AiD)

La llibertat dels mitjans de comunicació 
a Europa a l’ombra de la Covid-19

L’Institut Internacional de Premsa (IPI), una xarxa mundial 
d’editors, executius de mitjans i periodistes líders per la lliber-
tat de premsa, ha llançat aquesta setmana el seu nou informe 
Freedom Media a Europa a l’ombra de la Covid-19. L’informe de 
seguiment presenta un resum de les violacions derivades de la 

pandèmia que IPI ha documentat al llarg de l’any al seu segui-
ment de la llibertat de premsa Covid-19 i a través de les sèries 
d’informes per part de corresponsals de tot Europa.

L’informe es va llançar oficialment al seminari web de IPI i la 
Fundació Friedrich Naumann (FNF), amb el suport de la Funda-
ció Friedrich Naumann per a la llibertat: diàleg europeu. (Font: 
MAE – infografia: IPI Meedia)

NOTA: El Butlletí us fa arribar l’informe de l’Institut Internacio-
nal de Premsa Media Freedom in Europe in the shadow of Co-
vid-19. CLICAR AQUÍ  

Vocento estén a totes les capçaleres 
del grup la retallada salarial que 
negocia per ABC
Vocento està immers en un procés de negociació per acordar una 
rebaixa salarial a la seva plantilla. Una de les primeres decisions 
va ser l’aprovació d’un ERTO. Grups de comunicació com Prisa, 
Unidad Editorial, Prensa Ibèrica, Henneo i Vocento van donar 
aquest pas per salvar els seus treballadors de l’acomiadament.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot i això, la situació no ha millorat prou. Els mitjans han perdut 
gran part dels seus ingressos publicitaris i els comptes encara 
no s’han recuperat. Fa uns dies, es va conèixer que el comitè 
d’empresa d’ABC està negociant amb el grup una reducció sa-
larial. Aquesta rebaixa seria d’un 10% per als treballadors.

Doncs bé. Segons ha pogut confirmar Confidencial Digital, 
Vocento no solament està negociant aquesta reducció amb el 
diari editat a Madrid. Aquesta mesura s’aplicarà a totes les ca-
pçaleres integrades en el grup de comunicació. Fonts del grup 
admeten que es troben en procés de negociació amb totes les 
societats que integren la companyia. Asseguren que la retalla-
da en la remuneració afectarà la part fixa del salari. D’aquesta 
manera, la variable, és a dir, el que es percep per exemple per 
hores extra, queda exempta. Un dels objectius que es perse-
gueix amb aquesta decisió és “salvar les plantilles de totes les 
empreses del grup Vocento”. (Font: El Confidencial Digital)

El 40% del departament comercial 
d’Unidad Editorial demanda a 
l’empresa per impagaments

Indignació entre el centenar de treballadors que integren el de-
partament comercial d’Unidad Editorial. Un 40% d’ells -46 per-
sones en total- ha decidit demandar a la seva pròpia empresa 
per impagament des de fa ja una mica més d’un any de la part 
variable del seu sou. Aquesta retallada ha suposat que els tre-
balladors del departament comercial hagin perdut el 30% del 
seu salari total en els últims mesos, des que va començar la 
pandèmia.

Al febrer de l’any passat, Unidad Editorial va enviar un correu 
electrònic al seu departament comercial en el qual van notificar 
la congelació del variable dels seus salaris amb efectes des de 
gener de 2020. A partir d’aquí van deixar de percebre aquest 
complement en la nòmina de cada mes.

Poc després, a l’abril, la propietària d’El Mundo, Expansión i 
Marca va negociar un ERTO amb el Comitè d’Empresa, en el 
qual es va pactar que el departament comercial no percebria la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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part variable del seu sou si no s’arribava el 2020 a l’EBITDA re-
gistrat en l’exercici anterior. Això finalment no va passar, ja que 
Unidad Editorial va obtenir 15,5 milions d’euros d’EBITDA l’any 
passat, lluny dels 48,3 milions de 2019. Un cop finalitzat l’ERTO 
d’Unidad Editorial -el setembre passat-, el departament comer-
cial tenia l’esperança de tornar a percebre el variable dels seus 
salaris. Però no va ser així. (Font: Dircomfidencial)

Neix una fundació per impulsar el 
periodisme del segle XXI

Acaba de néixer la Fundació Alejandro Echevarría “Comunicant 
Futur”, que treballarà en la sensibilització social sobre el valor 
de desenvolupar societats ben informades. Impulsarà fòrums 
d’anàlisi i debats liderats per reconeguts professionals de sector 
i  posarà en valor a professionals referents, així com als emer-
gents. En paraules del president de la fundació i de Mediaset Es-
paña, Alejandro Echevarría Busquet, aquesta entitat neix assen-
tada en els següents principis: “Ens anticiparem a les tendències 
i canvis de sector i als nous models de comunicació, proposant 
millores; potenciant el coneixement com una plataforma útil i for-
mant per optimitzar la gestió de les companyies del sector”.

La fundació se sustentarà en tres pilars fonamentals: taran-
nà empresarial, eficàcia en la gestió i orientació professional. 
A partir d’aquests principis, els objectius de la nova funda-
ció són: assistir al sector mitjans per potenciar el seu procés 
d’innovació, divulgar els valors de l’empresa de comunicació, 
formar joves talents i a professionals majors de 40 anys, erigir-
se en una plataforma de networking i  reconèixer i destacar als 
nous talents de l’escenari de la comunicació. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Preacord per al primer conveni 
col·lectiu de l’ACN

El comitè d’empresa i la direcció de l’Agència Catalana de No-
tícies han arribat a un preacord de conveni col·lectiu, el primer 
propi en els més de 20 anys de vida del mitjà. El document 
regularitza la situació laboral de l’ACN com a empresa públi-
ca de la Generalitat, després d’anys emparada en el conve-
ni d’oficines i despatxos amb acords privats puntuals. A més, 
s’estableix una jornada laboral de 37,5 hores setmanals, i de-
termina els torns horaris de la plantilla per facilitar la conciliació, 
destaca el comitè.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El nou conveni es va registrar dimarts al Departament de Po-
lítiques Digitals i Administració Pública i el Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Els representants de la 
plantilla insten el nou Govern de la Generalitat a “tramitar amb 
la major celeritat” el conveni col·lectiu. “Reclamem solucions 
immediates per pal·liar la precarietat laboral, la falta de perso-
nal i la manca d’inversió tecnològica”, assenyala el comitè en 
un fil a Twitter. “Defensem l’existència d’una agència de notícies 
pública, independent i forta i convidem a totes les formacions 
del Parlament a garantir la seva viabilitat econòmica”, afegeix. 
(Font: Comunicació 21)

Ona Digital convoca la segona 
edició del concurs de tweetrelats 
LletresDeRàdio
El mitjà associat a l’AMIC, 
Ona Digital, convoca el II 
Concurs literari de micro-
relats #LletresDeRàdio, 
coincidint amb la propera 
Diada de Sant Jordi. En 

aquesta segona edició, els participants hauran de fer arribar 
els seus relats via twitter (OD_Catalunya) entre els dies 1 i 16 
d’abril. El concurs, que uneix lletra i veu, té la voluntat de fo-
mentar la creativitat literària a les xarxes.

El concurs compta amb la col·laboració de setze editorials. 
Cada dia, una d’elles proposarà un llibre i Ona Digital propo-
sarà una paraula o concepte relacionat amb el llibre, que caldrà 
incloure en el microrelat. L’endemà, Ona Digital sortejarà entre 
tots els participants del dia un exemplar del llibre apadrinat.

En acabar el concurs, Ona Digital escollirà deu relats i en di-
vulgarà els autors. Els deu treballs escollits seran locutats i pu-
blicats en podcast el dia de Sant Jordi a més de ser nominats 
finalistes al Premi. Un jurat composat per responsables d’Ona 
Digital i representants del sector literari escollirà el guanyador 
que es farà públic el mateix dia de Sant Jordi. (Font i infografia: 
Redacció AMIC)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Sindicat de Periodistes ofereix 
el simposi Dret a la Informació i 
Ciutadania

Amb l’objectiu d’elaborar propostes per fer efectiva la defensa 
del Dret a la Informació i conscienciar tant la ciutadania com els 
poders públics i el conjunt de la professió sobre la necessitat 
d’incidir en la materialització d’aquest dret col·lectiu, el Sindi-
cat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de 
la Comunicació (SPC) ofereix Dret a la Informació i Ciutadania. 
Simpòsium Internacional de debat sobre un dret humà essen-
cial en la societat del segle XXI amb catorze entrevistes en línia 
a persones expertes en aquest dret des de diversos àmbits. Les 
entrevistes amb aquestes catorze persones estan disponibles 
al web https://sindicatperiodistes.cat/simposi/, que aplega tota 
la informació sobre aquest projecte. (Font: MAE)

Presentada l’edició dels Premis de 
Comunicació Local 2021

La Xarxa Audiovisual Local ha obert la convocatòria dels Pre-
mis de Comunicació Local de 2021, recuperats l’any passat. El 
termini per presentar candidatures finalitza el 31 de juliol i els 
guardons consten de set premis dividits en tres categories: te-
levisió, ràdio i digital (en la categoria de mitjans), continguts de 
vídeo, d’àudio i multimèdia/transmèdia (en la de continguts au-
diovisuals), i trajectòria (en la categoria del mateix nom). Com 
a novetat, aquesta darrera modalitat substitueix la de profes-
sional de l’any passat, ampliant el guardó al reconeixement de 
continguts de mitjans i programes.

Els tres premis de la categoria de mitjans estan dotats amb 
2.000 euros cadascun, i els altres quatre amb 1.500. Així doncs, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la dotació total és de 12.000 euros. El jurat escollirà tres fina-
listes per categoria que es faran públics el 14 de setembre. Els 
guanyadors es donaran a conèixer el 29 de setembre en l’acte 
de cloenda del MAC 2021, que tindrà lloc a la Roca Umbert Fà-
brica de les Arts de Granollers. Les bases dels premis es poden 
consultar en aquest enllaç. (Font: MAE – infografia: premisde-
comunicaciolocal.cat)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://premiscomunicaciolocal.cat/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Google esquerda la patronal de 
la premsa després d’anys de 
desconfiança mútua
Per Rubén Arranz / Voz Pópuli

En temps de crisi i incertesa, és més fàcil que aflorin les di-
ferències entre els membres de gairebé qualsevol organització. 
L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) ha representat his-
tòricament als principals editors de diaris i, entre altres coses, 
ha defensat la seva posició en la negociació del conveni espan-
yol de premsa diària.

Les relacions entre els seus socis han estat tirants, general-
ment, però en els últims temps han empitjorat. Principalment, 

pels seus diferents punts de vista pel que fa al paper que Goo-
gle ha de tenir en el sector, però també pels efectes que ha 
ocasionat la Covid-19 en el negoci.

Unidad Editorial i, sobretot, Vocento  marquen la veu cantant en 
la defensa del punt de la llei de propietat intel·lectual -aprovada 
en 2014- que obliga a Google a abonar als editors una “taxa” 
per la utilització de les seves informacions. La posició de Prisa 
i Godó és menys ferma en aquest sentit; i la de diversos dels 
grups de mitjana i petita grandària és contrària, atès que opinen 
que qualsevol empresa ha d’estar capacitada per negociar la 
seva relació comercial amb els proveïdors tecnològics sense 
necessitat que hi hagi una norma que determini les condicions.

Fonts dels editors de premsa apunten a Vozpópuli que l’executiu 
es troba en converses amb les parts per tractar d’oferir una 
‘solució salomònica’, però, no sembla senzill conciliar totes les 
postures, atès que els grans grups esmentats anteriorment con-
sideren que, si no es posa límit al negoci de Google, la llibertat 
de premsa podria quedar sotmesa al seu criteri.

Premsa dividida
Les picabaralles són constants i, de fet, entre algun dels petits 
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editors es critica que Unidad Editorial defensi l’establiment de 
la taxa a Google a Espanya, però RCS MediaGroup -el seu 
amo- pacti amb la companyia a Itàlia per compartir els seus 
continguts, tal i com va detallar El Espanyol.

De les discrepàncies de l’AMI va sorgir la Associació de Premsa 
Regional Independent, que reclama la seva llibertat per nego-
ciar amb Google. D’aquest grup en formen part el grup Segre, 
Henneo, Diario de Navarra, Grupo Joly, Última Hora, La Gaceta 
de Salamanca, Diario de León i Progreso de Lugo.

Aquesta confrontació no és la primera que sorgeix en el grup 
respecte a aquest tema, ja que fa un lustre, quan es va aprovar 
la llei i Google va decidir tancar el seu servei News a Espanya, 
els editors també es van dividir. De fet, a Juan Luis Cebrián (Pri-
sa) el van acusar de canviar de postura després de l’aprovació 
de la norma tot i haver-la considerat necessària.

En aquelles dates, els grans grups també es van enfrontar 
pel que fa a l’entrada en l’associació dels mitjans de comu-
nicació digitals, que finalment es va consumar el 2017, quan 
l’organització es va rebatejar com AMI i va deixar enrere la seva 
denominació d’AEDE.

La premsa espanyola
Cal tenir en compte que l’associació -presidida per Antonio 
Fernández-Galiano (Unidad Editorial- exerceix de lobby de la 
premsa en fòrums nacionals i internacionals, i de mediadora 
davant dels diferents governs. Amb l’actual han tingut discre-
pàncies en temes com el relacionat amb el Reial Decret sobre 
la publicitat de les cases d’apostes, que es troba en mans del 
Tribunal Suprem, ja que els editors de premsa van denunciar la 
discriminació a què els sotmetia el text legal.

En els propers mesos, s’espera que es posin sobre la taula de 
la patronal de la premsa les condicions de la plataforma tecno-
lògica que desenvoluparà Telefónica -amb finançament euro-
peu- perquè els mitjans de comunicació que ho desitgin tinguin 
accés a eines de mesurament d’audiències o l’explotació de 
l’anomenada “publicitat programàtica”.

Això es farà en un moment complex en què les postures dels 
editors de premsa estan enfrontades i l’Executiu tracta d’oferir 
una solució que respecti totes les sensibilitats, expressen 
aquests informants. Això no obstant, es mostren escèptics pel 
que fa a l’autèntic pes específic de la patronal en el futur, atès 
que, a la fi, com passa en el cas de la cèlebre UTECA (de les 
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televisions), cadascú lliura la guerra pel seu compte i defensa 
els seus interessos per separat, davant les institucions o les 
empreses en què calgui negociar en cada moment. (Fotografia: 
Invertia)

Com els editors poden canviar el pot 
de galetes el 2021

La companyia What’s New in Publis-
hing (WNIP) ha presentat Com els edi-
tors poden canviar el pot de galetes el 
2021, un informe d’informació especial 
patrocinat per Sovrn.  Amb la caiguda 
de Google de cookies de tercers al na-
vegador Chrome l’any vinent, l’informe 
analitza quines solucions d’identitat es-
tan disponibles per als editors i anunciants que avancin.

També demanem als líders del sector la seva opinió sobre els 
passos que poden fer els editors ara, així com quines solucions 
emergents o combinacions de solucions poden ajudar els edi-
tors a obrir el camí a seguir en aquest futur sense cuina.

Com a part clau de l’informe, han entrevistat molts dels princi-
pals proveïdors de tecnologia que ofereixen solucions sense 
galetes i l’estudi investiga el pensament i les raons que hi ha 
darrere. El propòsit és proporcionar un informe global que els 
editors puguin utilitzar com a guia i punt de referència. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Sovrn)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’Informe 
How Publishers Can Swap Out The Cookie Jar. CLICAR AQUÍ  

Unidad Editorial s’uneix a Prisa 
i Vocento i també es deslliga del 
rànquing de Comscore
Unidad Editorial no renovarà el seu contracte amb Comscore, 
que tenia per objecte el mesurament d’audiències digitals de les 
diferents publicacions del grup. Abans ja van prendre aquesta 
decisió els grups Prisa i Vocento, amb el que el rànquing men-
sual de mitjans generalistes queda molt tocat.

La decisió d’Unidad Editorial està basada en les “dubtes que 
l’actual mesurador oficial genera en el mercat”, amb un “me-
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canisme limitat i obsolet” a l’hora d’auditar la realitat digital de 
la premsa espanyola, segons explica l’editora en un comuni-
cat . “És cada vegada més inexplicable -opinen- que Comsco-
re es cenyeixi gairebé en exclusiva a un indicador de volum 
d’usuaris, sense aportar informació sobre la qualitat o la fidelitat 
de l’audiència, claus en el context actual dels mitjans de comu-
nicació i el seu valor pel que fa al mercat publicitari”. Arguments 
similars als que van utilitzar Prisa i Vocento per trencar també 
amb Comscore.

A més, -expressen des Unidad Editorial- en l’actualitat Com-
score realitza els seus mesuraments mensuals a través d’una 
mostra que oscil·la entre els 30.000 i els 50.000 panelistes, 
dels quals tot just un terç correspon a dispositius mòbils, tot 
i que el trànsit mòbil és majoritari per a totes les capçaleres. 
Entre d’altres problemes, des de l’editora d’El Mundo i Marca 
expliquen que el sistema no permet identificar amb exactitud al 
lector que interactua des de diferents dispositius, una pràctica 
habitual en el comportament dels usuaris, que es connecten a 
internet des d’un PC, una tablet  o un telèfon mòbil indistinta-
ment al llarg del dia. (Font: Dircomfidencial)

IKEA i Godó aposten per la webserie 
per impulsar la sostenibilitat

Godó Strategies i IKEA 
s’han donat la mà per do-
nar llum a un projecte que 
té com a principal finalitat 
captar el sector i a les au-
diències per aconseguir 
un planeta millor. 

Aquesta és la premissa base d’Orígens: el principi de la solució, 
un webserie documental patrocinada pel gegant del moble que 
compta amb Jon Kortajarena com a mestre de cerimònies. Es 
tracta d’un projecte transmèdia en premsa, ràdio i digital, que 
ha realitzat Godó Strategies, juntament amb l’agència Ymedia 
i Producciones del Barrio. Constarà de dotze capítols per als 
que els seus creadors han volgut comptar amb dotze cares co-
negudes del país.

Així, en els capítols, que s’aniran publicant a La Vanguardia, 
Mundo Deportivo, Rac1 i Magazine al llarg de les properes 12 
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setmanes, el model i activista Kortajarena es donarà cita en 
diferents localitzacions amb influencers, cantants, escriptors i 
cares públiques que ja estan formant part de la lluita per salvar 
el planeta gràcies a hàbits a favor de la sostenibilitat. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Celebrity Land)

Es confirma la celebració del Mobile 
World Congress

John Hoffman, conseller delegat de GSMA, ha esvaït tots els 
dubtes sobre la celebració del proper certamen a Barcelona del 
Mobile World Congress, fixat des del 28 de juny fins a l’1 de 
juliol, i ha confirmat que sí que tindrà lloc malgrat la situació 
actual de la pandèmia del coronavirus.

Malgrat reconèixer que vivim en un any “disruptiu” i que “no 
tothom podrà assistir en persona” al MWC, Hoffmann s’ha mos-
trat esperançat que la nova edició del certamen, que tindrà com 
a lema “Connected Impact” (Impacte Connectat) se celebrarà 
igualment, això sí, reforçat per un programa virtual preparat per 
seguir tot el contingut des de la distància.

GSMA ha arribat a un acord amb el ministeri de l’Interior es-
panyol pel qual els participants al congrés arribats de fora de 
la Unió Europea seran inclosos en la categoria de “treballadors 
altament qualificats”, que els permetrà volar fins a Barcelona 
malgrat sortir des de països on en l’actualitat estan restringits 
els vols. (Font: elnacional.cat)

L’economia de la subscripció facturarà 
més de 3.000 milions aquest any a 
Espanya
Espanya compta amb més de 29 milions de subscripcions ac-
tives a serveis de vídeo, música o caixes de producte. Només 
a serveis de vídeo, els espanyols gastaran aquest any més de 
1.000 milions. 

La nova economia de la subscripció es mostra imparable, amb 
importants referents com Netflix, Spotify, Amazon Prime o Apple 
One, entre molts altres. Aquest any facturarà a Espanya 3.170 
milions d’euros, un 28% més que el 2020, i sumarà 29,4 milions 
de subscripcions actives. Així ho indica un informe elaborat per 
Telecoming, companyia especialitzada en tecnologia de mone-
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tització i pagament mòbil, que destaca que, en quatre anys, 
aquest mercat creixerà a un ritme interanual del 27% i ingres-
sarà més de 8.100 milions d’euros amb gairebé 62 milions de 
subscripcions actives (+19% de mitjana en quatre anys).

Quan al nivell de penetració en l’entorn europeu, Espanya 
està al capdavant en la subscripció a serveis de vídeo, amb un 
55% de llars subscrits en 2021, només per darrere de Portugal 
(56%). Aquest lideratge es mantindrà en 2025 (86% de llars 
amb subscripcions actives a vídeo sota demanda a Espanya), 
molt per davant d’altres mercats com Noruega (20% en quatre 
anys) o els Països Baixos (29%), confirma l’anàlisi. (Font: Cinc 
o Días)

Cuartopoder posa punt final 
després d’onze anys de periodisme 
independent
Cuartopoder deixarà de publicar el proper 31 de març”. Després 
d’onze anys d’existència, el mitjà fundat al març de 2010 posa 
punt final davant les dificultats econòmiques que travessa. “Per 
motius econòmics, aquest projecte no pot continuar. Hem inten-

tat fer front a aquesta nova crisi que va esclatar de cop i volta i 
està arrasant amb tants projectes personals, familiars i profes-
sionals en els últims mesos. No ho hem aconseguit”, expliquen 
els responsables de Cuartopoder en un article penjat aquest 
divendres a la seva pàgina web.

Nascut com un mitjà independent, Cuartopoder aviat es va 
consolidar com un referent del periodisme progressista, crític 
i independent. “És un reflex de com està la professió, de com 
estan els mitjans de comunicació. És trist que amb un Govern 
progressista, els ajuts se centren en els grans emporis tele-
visius”, lamenta un dels fundadors del mitjà, Sato Díaz. Com 
diuen els seus responsables en l’article: “No hi ha democràcia 
sense periodisme, i no hi ha periodisme sense periodistes, i 
no hi ha periodistes sense unes condicions materials dignes”. 
(Font: Público)
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Un web agrupa totes les enquestes 
que es fan a Espanya per a eleccions 
generals, autonòmiques i municipals

L’analista d’enquestes, eleccions i demogràfics Endika Núñez, 
que és també enginyer, ha creat al seu bloc sobre dades de 
política i actualitat, TheElectoralReport, una secció en la qual 
reuneix les últimes enquestes electorals a Espanya per a les 
futures eleccions generals, autonòmiques i municipals. Una in-
formació que, promet, s’actualitza cada hora.

L’objectiu principal de la seva publicació és oferir anàlisi 
d’enquestes i demogràfics, eleccions i prediccions electorals, i 
amb aquest agregador de les últimes enquestes electorals pre-

tén oferir un seguiment de sondejos polítics que es realitzen a 
l’electorat espanyol i una forma de comparar la seva evolució 
al llarg de el temps, segons explica Toni Castillo a Genbeta. Un 
pou d’informació sense fons per als més aficionats a la demos-
còpia electoral.

Nuñez fa un seguiment de les enquestes per a bolcar-les en 
una taula comuna en la qual apareixen totes. Mitjançant aques-
ta eina, els usuaris són capaços de filtrar els sondejos per tipus 
-és a dir, si són estatals, autonòmiques o municipals- i territori 
-tant a nivell de comunitat autònoma, com a província o munici-
pi-, a més de buscar per termes concrets.

El buscador pot venir bé, per exemple, per buscar el nom 
d’una formació política que pel seu àmbit territorial només va a 
aparèixer en un tipus de sondeig circumscrit a un territori con-
cret. Una manera ràpida d’ubicar la seva intenció de vot. (Font 
i il·lustració: Genbeta)
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Publicitat responsable, però 
publicitat, sí!
Per Associació de Mitjans d’Informació

Agents rellevants de la indústria publicitària, entre els quals es 
troba l’Associació de Mitjans d’Informació i divuit signants més, 
uneixen forces al voltant de la idea que cal apostar per una pu-
blicitat responsable. Per definir les regles que marcaran el futur 
del sector han creat un decàleg d’intencions.

Les associacions autores del document, acaben de posar en 
marxa la plataforma “Publicitat, Sí! , amb l’objectiu de promoure 
la importància social i econòmica de la publicitat en la societat i 
de reivindicar aquesta activitat com el que és: un pilar fonamen-

tal del desenvolupament econòmic, social i cultural que contri-
bueix al desenvolupament de l’estat espanyol.

El sector de la publicitat a Espanya genera un volum de negoci 
de 18.720 milions d’euros, el que representa el 3,5% de tot el 
sector serveis espanyol, i més de 100.000 llocs de treball. És 
una indústria puntera i reconeguda a nivell internacional de la 
qual en formen part 40.859 empreses, segons dades de l’Institut 
Nacional d’Estadística, recollides en l’informe de l’Observatori 
de la Publicitat 2020.

En una societat basada en la lliure competència, la publicitat és 
clau ja que ofereix al consumidor informació sobre els diferents 
productes i serveis existents al mercat, facilitant així que pugui 
prendre decisions informades i lliures. Al mateix temps, impulsa 
la innovació incentivant a les empreses a superar els seus com-
petidors mitjançant la creació de productes i serveis diferenciats.

El sector de la publicitat està en procés de transformació amb 
l’aparició de noves formes de comunicació que estan canviant 
la nostra manera de relacionar-nos. I s’estan definint les regles 
que marcaran el futur del nostre sector. Per això, i amb l’ànim 
d’aportar propostes, la Plataforma ¡Publicitat, Sí!, en la seva 
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aposta per una publicitat responsable, ha elaborat el següent 
decàleg per aquesta nova era:

1. El sector espanyol de la publicitat és un dels sectors de major 
reputació internacional i reconegut a nivell global.

2. Ajuda a la sostenibilitat dels mitjans de comunicació, el que 
permet comptar amb una societat lliure i informada.

3. És garant d’una publicitat ètica i responsable, ja que compta 
amb codis d’autoregulació i, a més, és un dels sectors més re-
gulats de la societat espanyola.

4. Contribueix, també, a difondre missatges de caràcter social 
que beneficien als col·lectius més desfavorits.

5. És un motor fonamental de la competitivitat, que garanteix el 
creixement i la generació de valor de les empreses.

6. Però per seguir sent competitius en aquest món connectat i 
digital, Espanya ha d’apostar per una regulació adaptada a la 
realitat actual marcada per la transformació digital en línia amb 
la decidida aposta de el Govern d’Espanya per la digitalització.

7. Aquesta regulació ha de unir que els anunciants puguin co-
municar-se amb els seus públics, al mateix temps que protegei-
xen els col·lectius més sensibles. I tot això, a través d’una legis-
lació proporcional, equitativa i igualitària per a tots els mitjans 
de comunicació que són un altaveu indispensable per al sector.

8. Espanya té una oportunitat per generar un context regulatori 
que la situï a l’avantguarda i com un model a seguir que permeti 
el desenvolupament del nostre sector.

9. Per construir aquest nou model publicitari és necessari un 
diàleg i un compromís entre tots: sector publicitari, govern i el 
legislador.

10. Considerem necessari que l’administració i el legislador tin-
guin en compte al sector de la publicitat per a qualsevol desen-
volupament del marc regulador de la nostra activitat.

I per tot això, se sol·licita a l’Administració i al legislador que 
obrin un diàleg urgent amb el sector de la publicitat que permeti 
el disseny d’un marc regulador equitatiu i igualitari. (Infografia: 
Reason Why)
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2020 va ser menys dolent del que 
s’esperava per a la publicitat digital 
gràcies a la remuntada del segon 
semestre

 
L’efecte del coronavirus va resultar menys devastador del que 
podia anticipar per al sector publicitari. Segons l’informe  IAB 
Internet Advertising Revenue Report (és de pagament),  els in-
gressos del sector van créixer el 2020 un 12% respecte a 2019, 
fet que suposa una desacceleració respecte al 16% de l’any an-
terior. Aquesta caiguda relativament baixa per les circumstàn-

cies mostra que les planificacions es van recuperar amb força a 
partir del tercer trimestre, després que en el segon registressin 
un -5,2% en comparació del mateix període de l’any anterior.

Susan Hogan, vicepresident de Recerca i Analítica de IAB, ex-
plica que “la segona meitat de 2020 va compensar la caigu-
da abrupta dels ingressos experimentada a la fi de la primera. 
No només vam tenir un rebot, vam tenir un creixement de dos 
dígits”. El quart trimestre, tradicionalment lligat a pics forts de 
consum, va ser especialment destacat amb un 28,7% de crei-
xement  que va venir impulsat pel comerç electrònic i l’adopció 
creixent de la televisió connectada.

De fet aquest últim tram de l’any va ser  el de majors ingressos 
publicitaris en digital de què l’organització té registrat en més de 
20 anys. En aquest escenari va contribuir igualment la inversió 
rècord dels candidats a la presidència dels EUA, a més de la 
sortida de part dels pressupostos de màrqueting que havien 
quedat bloquejats en mesos anteriors.

El que també reflecteix l’informe és la translació de diners de 
suports tradicionals a digitals, com a resposta davant els reptes 
que plantejava el coronavirus i les seves limitacions de mobilitat 
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associades:  la televisió en línia va perdre un 12% d’ingressos 
a mesura que els planificadors optaven cada vegada més per 
la televisió connectada. Això ajuda a explicar que el major aug-
ment en facturació el registrés el vídeo digital amb un 20,6% 
que va deixar la seva xifra en més de 26.000 milions de dòlars. 
(Font: El Publicista)

Google prova la seva nova tecnologia 
per registrar dades dels seus usuaris i 
posar-los publicitat

Quan Google va decidir que anaven a prescindir de les galetes 
de tercers per vendre publicitat, molts es van preguntar per qui-
na una altra tecnologia anaven a reemplaçar-les. Sembla que 

ja s’ha resolt l’incògnita. En una nova publicació del seu bloc 
oficial, titulada: “Privadesa, sostenibilitat i la importandia de ‘i’”, 
Google confirma el llançament d’una prova en els navegadors 
Google Chrome de la tecnologia batejada com Federated Lear-
ning of cohorts, o per les seves sigles, floc.

Els navegadors de milions d’usuaris a tot el món, ja que Chrome 
és el més utilitzat de tots a nivell global, començaran a utilitzar 
floc per agrupar-los en diferents categories segons el seu com-
portament quan naveguen per Internet amb la finalitat de fer 
conèixer als anunciants quins interessos tenen aquests grups i 
així poder vendre’ls publicitat dirigida per als usuaris

Des de Google, asseguren que “els grups són tan grans que es 
conformen per milers d’usuaris, de manera que els usuaris in-
dividuals no es poden identificar. Al mateix temps, els membres 
són prou similars com perquè probablement estiguin interes-
sats en el mateix tipus de continguts o anuncis.” Les categories 
que Google farà servir són de moment desconegudes, però en 
aquesta primera prova, segons càlculs de EFF, hi ha més de 
33.000 possibles variables. (Font i infografia: Ad Tech Explai-
ned)
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Google aporta 25 milions d’euros al Fons 
Europeu per als Mitjans i la Informació

Google aportarà 25 milions d’euros per contribuir al llançament 
del Fons Europeu per als Mitjans i la Informació, destinat a en-
fortir l’alfabetització mediàtica, combatre la informació errònia i 
donar suport a la verificació de dades (fact checking). “El nostre 
objectiu és assegurar-nos que totes les persones obtinguin la 
informació que desitgin, les respostes que necessiten i la preci-
sió que es mereixen”, afirmen des de la companyia.

És evident que hi ha una demanda insatisfeta de finançament 
i investigació, ja que, segons un informe recent, menys d’un 
de cada deu europeus ha rebut algun tipus de formació en al-
fabetització mediàtica digital, declaren des de Google. En les 
properes setmanes s’obrirà el termini perquè acadèmics, orga-
nitzacions sense ànim de lucre i editorials amb seu a la Unió 
Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i el Regne 
Unit enviïn les seves propostes a Fons. Uns comitès indepen-
dents compostos per experts de sector seleccionaran les idees 
guanyadores (Google no participarà en la presa de decisions). 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Prensa Ibérica es reforça incorporant 
directius de la comercialitzadora de 
Prisa

Prensa Ibérica reforça la seva àrea comercial amb tres incorpo-
racions provinents de Prisa Brand Solutions. En concret, el grup 
presidit per Javier Moll ha fitxat Juan Pedro Díaz de Armendá-
riz, fins ara director de grans comptes a la comercialitzadora de 
Prisa; Miguel Ángel Fernández, responsable comercial de Prisa 
Noticias (El País, As, Cinco Días, El Huffpost), i Mercedes Otá-
lora, directora de l’oficina a Barcelona de Prisa Brand Solutions, 
segons informa Dircomfidencial.

El digital assenyala que Díaz de Armendáriz serà el nou director 
comercial de Prensa Ibérica en substitució de Nacho Azcoitia, 
qui va accedir al càrrec el juny de 2019. Fernández seria la 
seva mà dreta en la gestió del dia a dia del departament, i Otá-
lora assumiria la direcció comercial del grup a Catalunya. La 
seva incorporació es produirà els propers dies.

L’objectiu de Prensa Ibérica amb aquestes tres incorporacions 
és donar un nou impuls a la força comercial del grup, que fa 
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gairebé dos anys va adquirir el Grupo Zeta, amb capçaleres 
com El Periódico de Catalunya i l’Sport. (Font: Comunicació 21)

Comunica +A realitza la campanya 
de fusió de Caixabank “Els primers a 
estar amb tu”
La campanya de Comunica +A  presenta a  CaixaBank com 
un banc diferent, “Els primers a estar amb tu”, fidel als seus 
valors... i anuncia que “Bankia s’uneix a CaixaBank per, junts, 
ser els primers a estar amb tu”, assenyala la campanya iniciada 
per Setmana Santa.

La campanya, de Comunica + A, mostra la proximitat als clients, 
un model de banca responsable i el compromís amb el benestar 
de les persones i el progrés de la societat des de  diferents su-
ports: PLVs (vinils) en oficines, televisió, ràdio, premsa, mitjans 
digitals i xarxes socials. (Font: Programa Publicidad)

Informe anual de màrqueting de 
Nielsen

A mesura que el màr-
queting i la publicitat 
comencen a repuntar, 
les marques han de ser 
intel·ligents sobre les se-
ves estratègies i tàctiques 
per arribar a públics els hàbits i preferències dels quals han 
canviat. Ja no hi ha un enfocament únic per a les empreses que 
vulguin interaccionar amb els consumidors.

L’ Informe anual de màrqueting de Nielsen d’aquest any equipa 
les marques (grans i petites) de diversos sectors de l’economia 
amb estratègies intel·ligents de màrqueting i publicitat per fer 
front a l’escalada pressió per impulsar el retorn de la inversió.

Els menjars per emportar són:
• Continueu comercialitzant i reassigneu la vostra combina-
ció: aprofiteu al màxim els pressupostos de màrqueting i inte-
raccioneu amb nous grups de consumidors.
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• Centreu-vos en el recorregut de cap a cap: replantegeu les 
estratègies omnicanals i aprofiteu les oportunitats de CTV i Ad-
dressable.
• Aprofiteu la mesura holística i granular: incorporeu dades 
pròpies complementades amb dades de tercers i de tercers.
En aquesta era d’adaptació, l’informe ens permet accedir a les 
estratègies de futur necessàries per navegar per la nova fronte-
ra. (Font: /Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe anual de màrqueting de 
Nielsen. CLICAR AQUÍ  
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La darrera actualització de l’Institut 
d’Estudis Catalans incorpora l’addició 
del substantiu femení ‘gerenta’ i el 
terme ‘emergència climàtica’
Per E.F. / El Punt Avui

 
La secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans ha acordat 
afegir a la versió en línia del diccionari els neologismes del 
2019 animalisme i animalista. També s’hi han incor-porat pa-
raules en voga i d’ús generalitzat avui dia com ara distopia i 
quinoa. En aquesta darrera actualització, que incorpora fins a 

51 articles nous, se subratlla la inclusió de gentilicis com ara 
namibi, saudí i saudita.

A criteri de la secció filològica, s’hi incorporen un bon nombre 
d’adjectius provinents de participis de passat, el significat dels 
quals no es desprèn del significat del verb. Així doncs, són ad-
jectius que s’han lexicalitzat amb un sentit diferent del sentit del 
participi de passat del qual provenen, com ara adormit, assistit, 
assolellat, desfa-sat, divorciat i separat.

A més, s’hi inclouen una quarantena de modificacions de ter-
mes, que van des d’addi-cions i esmenes fins a supressions, 
que poden afectar qualsevol informació de l’article del diccio-
nari. Entre les quals, destaca el substantiu femení gerenta, ja 
que fins ara el diccionari solament recollia gerent per als dos 
gèneres.

D’altra banda, l’IEC ha acordat l’actualització dels exònims en 
les definicions de neer-landès, amb la supressió d’Holanda, i de 
kirguís, en què s’introdueix la denominació actual del país en 
català, Kirguizistan. Així, s’ha sistematitzat l’ús de l’article de-
finit davant de determinats exònims (cérvol, dogon, equatorià, 
fang, franc, gabonès, malai, mangabei, massai, nigerí i piastra)

NOVES EINES
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Segons la institució, també són rellevants les accepcions figu-
rades que s’han afegit en els articles de bastir i edificar, així 
com el terme emergència climàtica, afegit com a exemple dins 
l’entrada d’emergència.

La llista de tots els canvis introduïts en aquesta nova actualitza-
ció del DIEC2, la desena des de l’any 2007, es pot consultar en 
l’apartat Actualitzacions de la consulta en línia del diccionari. El 
DIEC2 a internet permet dos tipus de cerca: la consulta bàsica 
i la consulta avançada. (Infografia: IEC)

Com crear una newsletter gratis amb 
Revue

El passat mes de gener, Twitter comprava Revue, una eina per 
enviar newsletters o butlletins informatius, cosa que cada ve-
gada més empreses, creadors de contingut en general i altres 
organitzacions fan per atraure l’atenció de clients, seguidors 
o col·laboradors o per informar-los d’alguna cosa d’una forma 
més personal. Tot just unes setmanes després de la compra, la 
xarxa social integrava aquesta nova funció per als seus usuaris.

Bárbara Bequessis explica des de Genbeta que si voleu tro-
bar aquesta funció, heu d’anar a la pestanya de “Més opcions” 
situada a l’esquerra de la pàgina principal i accedir a la funció 
de “Butlletins informatius” o “Newsletters” (per a aquells que 
tinguin el seu perfil configurat en anglès). D’aquesta manera, 
força discreta, Twitter va entrar en un mercat que va guanyant 
popularitat entre l’email màrqueting, i que és l’enviament de 
newsletters. I així va passar a competir amb Mailchimp, l’eina 
més popular en aquest propòsit i amb altres plataformes que 
han anat apareixent en els últims anys. Podeu ampliar la infor-
mació des d’aquest enllaç. (Font: Genbeta)

Com saber si el teu número de telèfon 
està entre els gairebé 11 milions 
filtrats a Espanya després de la bretxa 
de Facebook

Una vella bretxa de seguretat de Facebook va deixar al desco-
bert 533 milions de números de telèfon. De tots ells, gairebé 11 
milions pertanyen a usuaris espanyols, el que fa aproximada-
ment que una de cada quatre persones hagin vist compromesa 
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la seva privacitat. En un article a Genbeta, el periodista Antonio 
Sabán explica com comprovar si som una de les víctimes.

 
Després certes reticències, Troy Hunt, el creador d’Have i been 
pwned? ha afegit els números de telèfon de les víctimes a la 
base de dades, de manera que ara podrem saber si el nostre 
número de telèfon està entre els arxius que els hackers tenen 
en el seu poder. 

Per saber si som víctima de la bretxa de seguretat de Face-
book, que hi ha una probabilitat molt alta de si i el nostre telèfon 
estigui filtrat, només hem d’anar a have i been pwned? i intro-
duir el nostre número de telèfon. Introduint el correu electrò-
nic podrem veure si s’ha filtrat al peu del canó que afecta uns 
75.000 usuaris espanyols. Pel que fa a la xifra de 533 milions, al 

web s’han llistat 509.458.528, un nombre menor que no canvia 
la gravetat de l’assumpte. (Font i infografia: Genbeta)

Com millorar la velocitat d’una pàgina 
web

Amb l’arribada dels Core web Vitals i la seva conversió en fac-
tors de posicionament SEO per a Google, la velocitat de càrre-
ga de les pàgines web, serà una mètrica molt important, que no 
s’haurà d’ometre. La velocitat de càrrega de les pàgines web 
és també un dels factors més complicats de controlar i millorar. 
Això es deu al fet que hi ha molts factors que poden perjudi-
car o retardar aquests temps. Des d’una plantilla de WordPress 
pesada, amb una gran càrrega de codi “brut”, fins a una mala 
gestió de les imatges.

NOVES EINES
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Google compta amb l’eina PageSpeed Insights amb la qual 
es pot analitzar els llocs web i conèixer el seu acompliment. 
Aquesta eina té en compte diversos factors que ofereixen una 
puntuació general. A l’analitzar una pàgina web amb aquesta 
eina, Google ofereix una llista de mètriques i de problemes que 
afecten la velocitat de càrrega.

En aquest sentit, des de l’eina és possible accedir a “Dades de 
Camp” un conjunt d’informes des dels quals és possible analit-
zar el rendiment i la velocitat de càrrega de les pàgines (tant en 
navegadors mòbils com en els d’escriptori). Un dels aspectes 
més importants d’aquest informe és que ofereix dades sobre 
els tres factors que conformen els Core web Vitals. (Font i info-
grafia: Trecebits)

NOVES EINES

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ca
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Els editors busquen suports 
estratègics per impulsar la seva 
digitalització via fons europeus
Per Dircomfidencial

 
Els fons Next Generation representen una oportunitat única per 
a un sector tan ferit com el de la premsa. Amb rebre una petita 
partida dels 140.000 milions d’euros dirigits a canviar el model 
productiu espanyol, les empreses periodístiques serien capa-
ces de segellar les vies d’aigua obertes per la pandèmia en el 
seu negoci. Després d’haver reclamat sense èxit al Govern un 

pla de xoc, les principals associacions de premsa treballen des 
de fa setmanes en l’elaboració de projectes per optar a aquesta 
via de subvenció.

Els primers projectes a passar la primera fase porten el segell 
de Clabe (Club Obert d’Editors). Amb l’empara dels seus 160 
socis, ha presentat un programa marc per a la transformació 
digital dels mitjans de comunicació a Espanya amb ajudes eu-
ropees, un dels vectors sobre els quals se sustenta el pla de 
fons de recuperació.

El programa segueix unes línies generals de treball enca-
minades a afavorir la transformació d’un sector amb una de-
pendència encara alta del paper. Amb aquest objectiu, des de 
l’associació han coordinat la creació d’un grup de treball espe-
cífic per a la definició dels projectes, que en la seva opinió “han 
d’estar orientats a transformar la cadena de valor del sector 
dels mitjans de comunicació a favor de la sostenibilitat de les 
companyies i dels professionals que les integren, de la cohesió 
social, econòmica i laboral”.

Les iniciatives impulsades des de Clabe s’agrupen en tres 
eixos, el primer dels quals és la capacitació en habilitats digi-
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tals. Dins el mateix planteja la formació dels professionals del 
sector en les habilitats digitals i tecnologies d’avantguarda; la 
creació de nous llocs de treball al sector; el suport a la innova-
ció i l’emprenedoria; i la formació de les futures generacions de 
periodistes i editors.

El segon eix pivota al voltant de la millora de la eficiència del 
sector sobre la base de l’ús d’intel·ligència artificial: transforma-
ció del model de negoci dels mitjans mitjançant el desenvolupa-
ment d’una plataforma tecnològica per a la gestió intel·ligent (IA) 
d’usuaris, clients i proveïdors i l’impuls a les subscripcions i el 
comerç electrònic; eines d’avaluació i seguiment d’acord amb les 
noves necessitats de el sector i la personalització de continguts 
com a factor clau en la fidelització de les audiències (mesurament 
d’audiències, analítica d’usuaris i personalització); desenvolupa-
ment de plataformes col·laboratives a favor de la contractació i 
de la creació d’ocupació; desenvolupament de noves aplicacions 
per a la creació de continguts amb aplicació d’intel·ligència arti-
ficial, realitat virtual i realitat ampliada; i reutilització de la infor-
mació com a part de el desenvolupament de l’economia circular.

En tercer lloc, planteja eines per a la lluita contra la desinfor-
mació; unides a iniciatives per garantir la cohesió social i re-

duir bretxes en la professió. A més, l’associació defineix com a 
prioritari comptar amb un mesurador d’audiències independent, 
crear una plataforma de formació professional, així com una al-
tra plataforma que permeti agrupar i gestionar les subscripcions 
digitals de tots els seus socis. Propòsits per als que s’ha posat 
en mans dels seus socis estratègics, els seus associats i altres 
agents en el sector dels mitjans de comunicació.

Promouen la creació d’una plataforma que permeti agrupar i 
gestionar les subscripcions digitals de tots els seus socis.

Des Clabe expliquen que està col·laborant ja amb diferents 
aliats tecnològics, consultores i institucions de recerca i univer-
sitàries per a la definició dels projectes i la seva adequació a les 
convocatòries d’ajuts que es vagin convocant des dels diferents 
organismes de l’administració. Compta també amb el suport i 
l’assessorament de CEOE i de Cepime, les organitzacions em-
presarials a què està adscrita.

El document “21 iniciatives estratègiques de país per a la recu-
peració i transformació de l’economia espanyola 2021-2026” de 
la CEOE subratlla la importància d’”impulsar la transformació 
dels mitjans de comunicació espanyols, al voltant de la seva 
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digitalització i transició ecològica, que garanteixi la pluralitat i 
enforteixi la llibertat d’expressió i el debat democràtic”. (Infogra-
fia: ComputerHoy.com)

El 70% de la població mundial té poca 
llibertat mediàtica

Una anàlisi de Press Gazette sobre la llibertat dels mitjans de 
comunicació a tot el món ha descobert 71 països (més d’un terç 
dels llocs que vam examinar) on hi ha problemes crítics entorn 
de la llibertat dels mitjans. Aquests països representen el 70% 
de la població mundial.

Segons la publicació, treballant amb col·legues a Investment 
Monitor  han descobert que l’absència de llibertat dels mitjans 
sembla poc dissuasiva pel que fa a la inversió estrangera de 
democràcies com els Estats Units i el Regne Unit. Això malgrat 
que el pitjor xoc econòmic del món en època moderna, la crisi 
del coronavirus, es va agreujar amb el secret mediàtic al voltant 
del brot quan va sorgir per primera vegada a Wuhan, Xina, fa 
més d’un any.

L’auge del populisme en diverses democràcies liberals ha exercit 
pressió sobre els mitjans independents, de manera que ara els 
periodistes s’enfronten a un entorn cada cop més hostil en alguns 
països europeus. La llibertat de premsa als Estats Units també es 
va veure minada cada vegada més durant el mandat de Trump.

A la llum del creixent atac a la llibertat de premsa, PressGazette 
ha agregat 18 indicadors per avaluar la salut dels mitjans de 
comunicació en 166 països de tot el món, reunint dades d’ONG, 
organismes governamentals i institucions de recerca. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: PressGazette)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball de PressGazet-
te sobre la llibertat de premsa. CLIQUEU AQUÍ  
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L’AMIC sol·licita al Govern de l’estat 
l’ampliació dels ajuts a les revistes i la 
premsa de proximitat

 L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), en-
titat que aglutina més de 460 capçaleres editades a Catalunya, 
País Valencià i Balears, mostra la seva inquietud davant l’anunci 
d’ajuts per part del Govern de l’Estat a sectors de l’economia 
afectats per la pandèmia, inclosos al Reial Decret-llei 5/2021, 
de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la sol-
vència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19. 
Ajuts que s’adrecen entre d’altres, a mitjans de comunicació 
o edició de diaris i de les que, inexplicablement, n’han quedat 
exclosos els epígrafs que corresponen a l’edició de revistes i de 
la premsa de proximitat.

L’escrit de l’AMIC s’ha adreçat a la vicepresidenta tercera i 
ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la 
ministra de Treball i Economia Social, a la ministra d’Hisenda 
i portaveu del Govern de l’estat, i a les patronals PIMEC, CE-
COT, CEOE i Foment del Treball.

L’AMIC remarca que la premsa, i especialment les publicacions 
de proximitat, com a mitjans amb una funció de servei públic 
essencial a les nostres comunitats, han doblat esforços amb 
condicions de feina difícils, amb problemes de producció i distri-
bució, però oferint informació ciutadana i de serveis contrastada 
i veraç. Per tot això, en l’escrit demana que s’ampliïn els sectors 
susceptibles d’ajuts, englobant l’edició de revistes i de la prem-
sa de proximitat. (Font: Redacció AMIC)

La Revista d’Estudios Políticos 
publica un article sobre la publicitat 
institucional de la Generalitat
Els investigadors del Grup Daniel Jones, Isabel Fernández 
Alonso i Quique Badia Masoni, han publicat l’article “Polítiques 
de mitjans i clientelisme: beneficiaris de les campanyes de pu-
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blicitat institucional de la Generalitat de Catalunya (2007-2018)” 
a la Revista d’Estudis Polítics, editada pel Centre d’Estudis Po-
lítics i Constitucionals.

Els autors conclouen que “els successius Governs -tripartits, 
de CiU, de Junts pel Sí i de Junts per Catalunya amb ERC- 
han planificat les campanyes amb criteris clarament arbitraris, 
beneficiant de forma molt cridanera a mitjans afins, destacant 
casos com El Punt Avui, Ara, 8TV, El Punt Avui TV, RAC1 o 
El Nacional”. Alhora, animen a emprendre reformes legislatives 
que clarifiquin aquests criteris de planificació i introdueixin me-
canismes de control.

L’article s’emmarca en el projecte “Impacte del finançament 
públic en l’economia de les empreses mediàtiques privades: 
subvencions i publicitat institucional. Anàlisi del cas espan-
yol (2008-2020)”. Aquest projecte està finançat pel Govern 
d’Espanya en el marc de la Convocatòria 2018 de Projectes I 
+ D + I “Generació de Coneixement” de el Programa Estatal de 
Generació d’el Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic 
de el Sistema d’R + D + I. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: gencat.cat)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix aquest treball dels pro-
fessors Fernández Alonso i Badia Masoni. CLICAR AQUÍ  

Manual de vocabulari bàsic per al 
sector de les telecomunicacions

Les voluntàries del grup local de Plataforma per la Llengua Sit-
ges han repartit exemplars del “Manual de vocabulari bàsic per 
al sector de les telecomunicacions” a establiments comercials 
de tecnologia i alimentació, regentats per persones de parla 
urdú, panjabi o bengalí, per promoure l’ús del català al comerç 
del centre del municipi.
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L’acció ha servit tam-
bé per difondre entre 
els veïns comerciants 
l’eina digital Apparella’t 
per practicar català 
amb una parella lin-
güística, ja sigui com 

a ensenyant o com a aprenent. El manual repartit als establi-
ments comercials de Sitges és un material didàctic que inclou 
un vocabulari específic i expressions freqüents del sector, amb 
un lèxic específic i fotografies amb botiguers del sector de tele-
comunicacions en situacions quotidianes reals. (Font: Platafor-
ma per la Llengua – fotografia: eBalears)

NOTA: El Butlletí us facilita el Manual de vocabulari bàsic per al 
sector de les telecomunicacions (Català, urdú, panjabi i benga-
lí). CLICAR AQUÍ   

Formació del Col·legi de Periodistes
Com fer una campanya publicitària en les xarxes socials.- 
On line. Sessions en directe. Dimarts 13 i dijous 15 d’abril (de 
10.00h a 12.30h) - Les xarxes socials són un dels principals ca-

nals d’adquisició de tràfic dins del panorama de mitjans pagats 
o publicitaris del màrqueting digital. En aquest curs, dissenyat 
per Pilar Yépez, aprendrem a posar en marxa una campanya 
publicitària en social media.

Crea i edita vídeos amb el teu mòbil.- On line. Sessions en 
directe. Dimecres 14, 21 i 28 d’abril (de 10.00h a 14.00h) - En 
aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, abordarem tant les 
qüestions bàsiques a tenir en compte a l’hora d’enregistrar amb 
un smartphone, com els aspectes tècnics que donaran als teus 
vídeos gravats i editats amb el mòbil el to professional que bus-
ques. També aprofundirem en els diferents tipus de vídeos que 
podem crear i practicarem les tècniques associades: entrevis-
tes, testimonis, tutorials, vídeo en vertical o video-selfie.

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- On line. Sen-
se restricció horària. Del dilluns 19 al divendres 30 d’abril (6 
hores) - Tens un compte de Mailchimp però mai has posat or-
dre als contactes i subscriptors? La gestió de les audiències és 
bàsica per tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En 
aquest taller, dissenyat per Marta Aguiló, veurem totes les eines 
que Mailchimp ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres 
contactes i així poder fer enviaments més segmentats i efectius.
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Introducció a l’analítica web.- On line. Sense restricció 
horària. Del dilluns 22 de març al divendres 23 d’abril (10 ho-
res) - L’analítica web ofereix moltes possibilitats per millorar 
els resultats de la teva estratègia digital, però les dades poden 
ser difícils d’interpretar. En aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, 
comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les princi-
pals mètriques i el seu significat i sabràs com funciona Google 
Analytics i quines són les seves propietats. 

Tècniques d’escriptura creativa.- On line. Curs sense restric-
ció horària. Del dilluns 12 d’abril al divendres 7 de maig (8 ho-
res) - A través d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahu-
ja, els assistents aprendran a desbloquejar la seva creativitat; 
detectaran els punts de millora dels seus textos; i començaran 
a dotar l’escriptura d’intencionalitat i d’emocions, amb l’objectiu 
de que els seus continguts siguin atractius i diferenciats.

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Ses-
sions en directe. Divendres 16 i 23 d’abril (de 10.00h a 13.00h) 
- Els Podcasts estan de moda més que mai, conquerint noves 
audiències a la vegada que es transformen en poderoses eines 
de comunicació i màrqueting digital. En aquest curs, a càrrec 
d’Enrique San Juan, aprendràs a produir podcasts de qualitat 

que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una 
oportunitat de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en 
l’àmbit personal o com a part d’una organització.

Masterclass: La visualització de dades per combatre la des-
informació.- On line. Sessió en directe. Dijous 22 d’abril (de 
18.30h a 20.00h) - L’objectiu d’aquesta masterclass, a càrrec 
de Carina Bellver, és mostrar de quina manera la visualització 
de dades esdevé una eina cabdal per lluitar contra la desinfor-
mació en l’era del Big Data i la circulació massiva de dades. A 
través de diversos exemples periodístics, també desgranarem 
quins són els fonaments de la visualització gràfica de dades i 
les principals eines que es fan servir actualment. Aquesta acti-
vitat compta amb la col·laboració de Barcelona Activa.

Webinar: Utilitza Canva de forma professional.- On line. Sessió en 
directe. Dilluns 26 d’abril (de 10.00h a 11.30h) - Canva és una eina on-
line que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les nostres 
xarxes socials, web o mailings, així com peces de papereria per im-
primir. S’ha convertit en una eina indispensable per als professionals 
de la comunicació gràcies a la seva flexibilitat i possibilitat de crear 
continguts atractius. En el webinar, impartit per Marta Aguiló, veurem 
les seves funcionalitats i aprendrem a treure el màxim profit de l’eina.
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Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- On line. Sessió en 
directe. Divendres 7 de maig (de 10.00h a 13.00h) - El curs, 
dirigit per Josep M. Brugués, té com objectiu que els partici-
pants sàpiguen com plantejar, desenvolupar i dur a terme un 
pla de comunicació estratègic en totes les seves fases, en el 
marc de qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les 
darreres tendències en comunicació corporativa i els nous ca-
nals d’informació.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Vuit de cada deu espanyols 
prefereixen les marques inserides en 
anuncis contextualment rellevants
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Quina importància té per a vosaltres que la publicitat que veieu 
en línia sigui rellevant per al contingut que esteu consumint?, 
es pregunta IAS. I dóna aquesta resposta:  La majoria dels con-
sumidors creuen important que els anuncis digitals que apare-
guin al costat de contingut rellevant. És a dir, els consumidors 
valoren veure anuncis que estiguin relacionats amb els temes o 
articles que estan consumint en línia.

El panorama de la publicitat digital està canviant a gran ve-
locitat. I avui, el context observa una clau fonamental per a 
l’adequada optimització de les campanyes. Segons els resul-
tats de l’informe El poder del Contexto, realitzat per Integral 
Ad Science (IAS), companyia especialitzada en verificació de 
campanyes digitals, el context i el sentiment influeixen en les 
percepcions que els consumidors espanyols tenen dels anuncis 
digitals, fins al punt que es recomana als anunciants que im-
plementin recursos que garanteixin tant la seguretat de marca 
(brand safety) com la idoneïtat de marca (brand suitability) per 
garantir l’èxit de les campanyes.  

Pel que fa a la percepció dels consumidors espanyols sobre la 
rellevància contextual, la majoria d’ells (75%) considera que és 
important que les impressions apareguin al costat de contingut 
rellevant. A més, un gran percentatge dels consumidors (81%) 
considera que la percepció que tenen d’un anunci digital es veu 
influenciada pel contingut que hi ha al voltant d’aquest en una 
pàgina. Al mateix temps, un 70% valora veure anuncis que estan 
relacionats amb els temes o articles que consumeixen on line. 

D’altra banda, s’assenyala que els anuncis contextualment re-
llevants troben més acollida i aconsegueixen una major capaci-
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tat de record per a més de vuit de cada deu consumidors (81%). 
A més, creen majoritàriament cap a la marca una opinió favo-
rable (82%). Al costat d’això, l’enquesta realitzada per IAS va 
analitzar exemples reals d’anuncis de diferents indústries com 
automoció, telecomunicacions, finances i retail. I s’ha observat 
que la receptivitat cap a un anunci o marca, així com la favora-
bilitat -com de favorable troben els consumidors una marca en 
un determinat entorn- i la memorabilitat o la facilitat de recordar 
un anunci, augmenten significativament quan aquest és relle-
vant per al contingut costat de què apareix.

Al mateix temps, s’analitza la importància del sentiment que 
transmet un article, que podria ser positiu, neutral o negatiu. 
Un element que per al 79% dels enquestats influeix en l’opinió 
que tenen cap a les marques que s’anuncien a la pàgina. A 
més, els consumidors són més receptius als anuncis inserits al 
costat de continguts amb titulars positius o neutrals, que a més 
els troben més fàcils de recordar i d’associar a una marca. En 
línia amb l’anterior, s’assenyala que el 67% dels consumidors 
és més favorable cap a les marques que s’insereixen anuncis 
prop de contingut amb sentiment positiu. D’altra banda, un 59% 
és més receptiu a anuncis que apareixen al costat de contingut 
d’aquest tipus. (Infografia: IAS)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
El poder del Contexto, realitzat per Integral Ad Science (IAS). 
CLICAR AQUÍ  
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Els diaris locals encara tenen futur: 
us explicaré perquè
Per Luciano Trapanese / The Wam

Amb els diaris que tanquen o estan en crisi, encara té sen-
tit imaginar un diari nou i sobretot un diari local? La resposta 
sembla òbvia: no. Tot i així, l’espai per a un producte en paper 
que sàpiga combinar tradició i innovació, avaluant els costos en 
funció de les perspectives del mercat de vendes i publicitat, que 
no són (i no seran mai) les del passat i integrant el paper de ma-
nera funcional i intel·ligent amb el digital, deixa prou espai per 
poder dir “sí, és possible”. O millor dit: és possible de bell nou.

Un diari per a “superlectors”.- Hi ha un ressorgiment parcial 
de l’interès pels productes d’informació tradicionals, que po-
drien obrir les portes a una temporada diferent per als diaris: 
més petits (fins i tot en la foliació), més rics en idees, més atents 
a la bona escriptura, amb gràfics innovadors però atents al pas-
sat (per tant, sense imitacions trivials del digital: fa uns anys va 
sortir un diari ultracatòlic, “La Croce”, que incomprensiblement 
va inserir el signe # davant dels titulars...). I això, sobretot per 
als locals, ja no apunta als lectors del passat, quan local era 
sinònim de popular, sinó a un nínxol, compost, heterogeni, però 
informat i atent, que no troba en la immediatesa del digital la 
precisió necessària de la informació i preferiria un producte més 
pensat i, per tant, més capaç d’entrar al detall de les notícies. 

D’acord, diràs: aquesta és la política de grans diaris nacionals. 
Per descomptat, això és en part cert. Però la diferència real en-
tre nacionals i de proximitat sempre ha estat -ens referim a pro-
ductes ben fets– la capacitat, per a aquests últims, de convertir-
se en la veu d’una comunitat, d’explicar la mateixa realitat que 
viuen cada dia els lectors. Una gran responsabilitat, i també la 
urgència de ser precisos, imparcials, extremadament informats. 
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Un diari compartit
Els diaris territorials no han estat mai realment verticals (el pe-
riodista escriu, llegeix el lector), perquè l’enfrontament amb els 
usuaris sempre ha estat directe, fins i tot en l’era presocial. Pre-
cisament aquesta horitzontalitat podria ser una de les caracte-
rístiques capaces de donar nova vida als diaris territorials, per 
tal de restaurar una part del seu valor afegit que s’havia perdut 
els darrers anys. Ja no seran necessaris, com abans. S’hauran 
de conformar amb ser útils. Evidentment per a lectors més exi-
gents i ja no per a la massa. Podria ser suficient.
Quan va arribar la crisi (la primera va durar més de deu anys i 
ara som a la crisi de la pandèmia), el col·lapse de les vendes i el 
descens de la publicitat van empobrit cada vegada més l’oferta 
de diaris petits (i no només...).

Una llum a la foscor de la crisi...
No serveix de res insistir en els efectes dels telèfons intel·ligents 
i les xarxes socials, de les connexions en línia a tot arreu i en 
qualsevol cas. La qüestió és una altra: l’estructura del paper i, 
bàsicament, també la disposició, es van mantenir als anys 90, 
però el nombre d’editors es va reduir dràsticament, així com el 
de col·laboradors externs. Resultat: pàgines “plenes” i que no 
es pensen, sovint després de la xarxa (si demaneu a un perio-

dista que composi quatre pàgines al dia, inevitables), escasses 
i incompletes, anàlisis més rares d’una mosca albina i intents 
d’innovació ni tan sols intentats, per manca de mitjans i perso-
nal. Molts d’aquests diaris ni tan sols han curat correctament el 
seu lloc web, vist més com un enemic que com una oportunitat 
més per arribar als lectors.

Tot això va augmentar la caiguda de les vendes. I ara, ara ma-
teix, quan l’oferta s’ha tornat inevitablement pobre, la sol·licitud 
d’un document passat de moda –en contrast amb la immediate-
sa de la web– es torna a sentir. 

La sol·licitud és per a un producte capaç de comunicar-se amb 
lectors que ja no són els mateixos d’abans i demanar a un docu-
ment el plaer d’una bona lectura, la sorpresa d’una investigació 
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exclusiva, una entrevista realment interessant, un comentari o 
una anàlisi. que saben anar més enllà de l’evident, i amb uns 
gràfics precisos i acurats, amb fotos dignes del nom i amb una 
bona sinergia, en termes de multimèdia amb suport digital.

No és fàcil, és clar. Però és una manera possible. Tot i això, el 
nivell de competència, d’habilitat, per connectar diferents su-
ports (en paper i digitals), per utilitzar diverses eines (qualitat 
d’escriptura, capacitat per fer fotos significatives, rodar vídeos 
i editar-les), requereix que els periodistes siguin hiperprofes-
sionals.

Escriure bé ja no és suficient...
Als diaris tradicionals, calia una bona escriptura, calia escriure, 
habilitats analítiques, gestió de relacions i fonts, mobilitat al te-
rritori i –no sempre però sovint– habilitats gràfiques adequades. 
Als llocs web que s’han desenvolupat durant els darrers deu, 
quinze anys, les peticions eren: rapidesa, capacitat per gestio-
nar la plataforma web, coneixement de les xarxes socials (tam-
bé per a la difusió de notícies), indexació de notícies a Google, 
fotografia fotogràfica de qualitat i coneixement adequat per fer 
vídeos, editar-los i penjar-los al web.

Aquí, els nous professionals de la informació hauran de saber 
combinar coneixements “tradicionals” amb els relacionats amb 
el digital, per crear un paper de qualitat que vinculi la seva visi-
bilitat també amb la presència a la xarxa. 

Durant anys es diu que el periodisme estava en crisi. Pensem 
diferent. Simplement es transformava, anava més enllà. Des de 
principis del mil·lenni també s’ha repetit, com un mantra, que es 
va segellar el destí dels diaris: al cap de deu, vint anys i desa-
pareixerien. De nou, pensem de manera diferent.

La força d’un document en comparació amb el web, continua 
sent en aquest moment l’autoritat. Les notícies en paper “pe-
sen” més que les que viatgen en línia. Però per garantir que 
aquesta autoritat perduri en el temps, serà necessari produir 
diaris, inclosos els locals, on es puguin reunir tots els fona-
ments d’un bon periodisme de la millor manera possible. Però 
no només. També hi ha, i sens dubte, el retorn al plaer d’un 
determinat tipus de lectura.

Diaris? Una illa feliç ...
Un erudit nord-americà va dir fa uns anys: els diaris són una illa 
de pau al mar digital. És una imatge que capta completament 
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l’essència del paper i que, d’alguna manera, fa referència a al-
tres antics “plaers que tornen”: el disc de vinil (es venen cada 
vegada més) i la fotografia analògica (pel·lícules que sembla-
ven mortes, però en canvi...). 

L’equip editorial típic que imaginem (diguem per a un diari local 
de 16/24 pàgines: no malgasteu paper i ajudareu a salvar la sel-
va amazònica ..), és àgil, format per no més de quatre editors.

Una xarxa externa de col·laboradors (amb número d’IVA), 
d’experts, intel·lectuals, professionals i creatius, que ocasio-
nalment envien contribucions i faciliten la formació d’aquesta 
comunitat, que és la base necessària per a l’èxit del projec-
te editorial. A més d’una constel·lació de “fons”, que inclouen 
llocs petits dispersos pel territori, que no tindran la funció d ‘”in-
formants” (tot i que de vegades és possible que passi), sinó 
que serviran més aviat per compondre aquell complex mosaic 
d’interessos i peculiaritats que anima una comunitat. (Infogra-
fies: thewam i Media.cat)
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D’audiència a comunitat
Per Jordi Rovira / Revista Capçalera del CPC
 

El lector és el més important dels mitjans de comunicació. 
Aquesta màxima pot semblar, en l’àmbit de la premsa, una ob-
vietat, si bé l’experiència ens diu que durant un munt d’anys les 
redaccions no han tingut en compte l’audiència, la qual veien 
com un conjunt de persones passives que, senzillament, con-
sumien el que se’ls donava. El paradigma digital, però, ho està 
canviant tot i ara del que es tracta, si es vol aconseguir un mitjà 

sostenible, és de crear una comunitat que permeti finançar el 
mitjà -en lloc d’una publicitat que no para de caure-, a canvi, 
demana un contingut exclusiu i de qualitat.

El 24 de maig de 2018, James Breiner –professor convidat de 
la Universitat de Navarra i consultor especialista en mitjans digi-
tals, innovació, multimèdia i emprenedoria– va donar a Màlaga 
la conferència inaugural del xxivè Congrés Internacional de la 
Societat Espanyola de Periodística. Sota el títol “Postperiodis-
me. Entre allò real i allò virtual”, Breiner va analitzar les tendèn-
cies globals del periodisme digital.

Segons aquest expert, les dues grans tendències són la fi de la 
dependència de la publicitat –actualment controlada pel duopoli 
format per Facebook i Google, així com pels sistemes automa-
titzats com els ad networks– i la recerca, per part dels usuaris, 
d’informació fiable davant la gran quantitat de desinformació 
que corre per les xarxes. Breiner assegura que aquestes ten-
dències canvien moltes de les coses que durant dècades han 
sustentat el model de negoci imperant en el sector periodístic i, 
sobretot, deixen clar que l’audiència ja no s’entén de la mateixa 
manera.
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Uns canvis que ja s’albiraven feia temps. Deu anys enrere Ro-
bert G. Picard, guru de l’economia dels mitjans de comunicació, 
ho va vaticinar al llibre La creación de valor y el futuro de los 
medios informativos: Por qué y cómo el periodismo debe cam-
biar para mantenerse relevante en el siglo veintiuno (Lisbon: 
Mediaxxi, 2010). “Es pot crear més valor i generar més bene-
ficis només si s’és diferent”, assegurava al llibre. “Complaure 
l’audiència crea valor per als inversors a curt termini però no 
per als usuaris”, afegia Picard, diferenciant entre la informació 
destinada a un públic massiu o el contingut de qualitat per a una 
comunitat disposada a pagar.

Les normes de joc, doncs, han canviat. “El paradigma digital ha 
arribat a redefinir el concepte mateix d’espectador o de lector 
i, en conseqüència, d’audiència. L’espectador ja no és només 
qui presencia, sinó qui en el nou paradigma digital n’arriba a 
condicionar els continguts a través d’una selecció cada vegada 
més afinada i personalitzada d’un menú servit a la carta per 
una oferta també cada cop més diversificada i global”, afirma 
Albert March, professor del màster universitari de Periodisme 
i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC. 
“Les audiències –afegeix Cristina Martín, professora del grau 
de Comunicació d’aquesta universitat– han evolucionat com el 

tipus de consum i el pes que tenen els mateixos consumidors 
en el procés comunicatiu. Som davant d’una audiència més ac-
tiva que, gràcies a la facilitat d’accés al món digital, participa i 
influeix en la creació dels continguts que està consumint i és 
molt més selectiva a l’hora d’escollir-los”.

Ni ràpid ni fàcil
Ara bé, el canvi de model no es fa d’un dia per a l’altre. Cal crear 
una connexió social, intel·lectual o emocional, saber tractar els 
temes que preocupen el públic del mitjà. I molts dels mitjans ja 
fa massa anys que creen la seva pròpia agenda d’esquena a la 
seva audiència potencial. “La nova manera d’entendre la comu-
nitat –assegura Breiner a capçalera– pot ser ràpida si totes les 
parts de l’organització –editorial, màrqueting, tecnologia, pro-
ducció, difusió i administració– estan alienades en l’esforç. Tot i 
així, no és fàcil canviar l’estructura d’una organització des d’un 
model industrial basat en mitjans massius i audiències mas-
sives. Tots els processos de l’organització serveixen a aquest 
model i alguns, fins i tot els més rutinaris, podrien obstaculitzar 
l’adopció d’un nou model. Per exemple, si el canvi de model im-
plica un canvi de responsabilitats d’una persona o un canvi de 
responsable, podria crear alguna fricció o resistència”.
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“A més –afegeix–, és freqüent que els periodistes no es vul-
guin associar amb el personal involucrat en la part comercial 
de l’empresa. Volen mantenir la distància per assegurar-se que 
no hi hagi una influència indeguda en la presa de decisions 
editorials. No volen pensar en conceptes fastigosos com pot ser 
la monetització de continguts. I és impossible que la publicació 
adopti un model enfocat a les necessitats de la comunitat sense 
la participació dels periodistes”.

Respecte a l’adaptació als canvis per part dels responsa-
bles dels mitjans, Victor Cavaller –professor dels Estudis 
d’Informació i Comunicació de la UOC, que comparteix amb 
March i Martín l’activitat docent en els àmbits de mesurament 
d’audiències, opinió pública i consums– deixa clar que es tracta 
d’un procés que va per llarg. “Ho estan intentant i viuran un 
llarg, sinó etern, gerundi. D’una banda, l’activitat periodística en 
l’entorn digital està condicionada a la naturalesa interactiva de 
la comunicació. La navegació imposa el concepte de visibilitat 
associat a un consum actiu, sobre el concepte tradicional d’un 
consum passiu. Per altra banda, la competència és creixent i 
els perfils, gustos i modes de consum s’estan diversificant. En 
conseqüència, els mitjans de comunicació viuen alarmats per 
la urgència d’haver de conèixer amb més o menys exactitud 

el perfil i el consum dels consumidors, perquè és la base de la 
competència en el mercat”, assegura.

Mals hàbits
Enmig d’aquest procés de canvi que afecta directament la crea-
ció de comunitats de lectors, en els darrers mesos molts mi-
tjans generalistes espanyols han anunciat murs de pagament 
per convertir els lectors i els usuaris en subscriptors. Però n’hi 
ha prou amb això per crear una comunitat? El 10 de març, Enri-
que Dans, professor d’Innovació a l’IE Business School i tot un 
referent en l’àmbit dels mitjans de comunicació i la tecnologia, 
escrivia un apunt (“Sobre periódicos y muros de pago”) al seu 
web en què deixava clar que si els editors de mitjans creuen 
que només cal posar un mur de pagament i seguir oferint el que 
han fet fins ara (un munt de publicitat, la mateixa informació 
que els altres, etc.) estan equivocats. “La clau és que el subs-
criptor se senti especial, privilegiat, part d’un club que lluita per 
fidelitzar-lo, una actitud que molts pocs diaris a Espanya han 
sabut desenvolupar”, escrivia Dans.

També, Breiner ha escrit que en el futur, amb els murs de paga-
ment, “els editors tindran problemes per abandonar el mal hàbit 
de buscar audiències massives amb continguts cada cop més 
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frívols o sensacionalistes destinats a satisfer els anunciants”. 
“Els editors –pronostica Martín– s’hauran d’anar ajustant com 
ho està fent constantment el sector en diferents àmbits. Pos-
siblement, hi seguirà havent mitjans que tindran com a públic 
audiències massives que mantindran els estils dels mitjans de 
comunicació de masses tradicionals i al mateix temps els edi-
tors s’hauran d’adaptar a les demandes dels nous consumidors 
si hi volen arribar”.

Contingut de qualitat
Posar l’audiència en el centre de l’estratègia d’un mitjà impli-
ca, tanmateix, entendre els mitjans com un servei públic i no 
com un manera per tenir contents els anunciants. Per tant, a 
mig i llarg termini aquesta nova manera de concebre la comu-
nitat implicarà canvis en els continguts. “Crec que el canvi cap 

a un contingut de servei públic provocarà tenir un contingut 
menys sensacionalista, menys de pescaclics. Hi haurà menys 
enfocament en el crim violent i en les indiscrecions de les ce-
lebritats. Els mitjans enfocats en un servei públic no publicaran 
només la notícia del que ha passat avui, sinó com els esdeve-
niments afecten les vides quotidianes de la gent del carrer. En 
lloc de publicar el debat entre els polítics sobre el pressupost 
per l’educació pública, s’investigaria la qualitat de la tecnolo-
gia en els col·legis locals, les qualificacions dels professors, 
la taxa d’absentisme dels professors, la seguretat dels edificis, 
etc. Exigiran rendició de comptes dels poders existents sense 
preocupar-se si el reportatge de la corrupció els ofèn. Si són els 
usuaris, en comptes dels anunciants, els que financen el mitjà, 
una amenaça de retirar la publicitat d’un mitjà resultat irrelle-
vant”, afirma Breiner.

“Aquest valor diferenciador –precisa March– pot passar per la 
temàtica abordada, la seva especialització, l’enfocament, la ti-
pologia, etc., però sobretot per la qualitat del contingut i de la 
informació, així com de l’entorn d’usabilitat que es proposi per 
consumir-lo, de la facilitat d’ús, o de la identificació amb els 
valors del propi mitjà o de la seva línia editorial, entre altres”, 
apunta March.
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Menys és més
“En un moment en què els consumidors poden escollir entre 
multitud de canals i mitjans, i molts gratuïts, l’èxit de la fórmula 
de les subscripcions i dels micropagaments resideix no tant en 
la quantitat del contingut, sinó en la qualitat”, detalla Martín. 
“Som davant d’una audiència molt més selectiva que pot con-
sumir informació gratuïtament, a l’abast d’un clic. Per tant, els 
mitjans han d’oferir continguts de qualitat i en profunditat adap-
tats a la demanda de nínxols de mercat molt més específics. 
A més, també cal tenir en compte que en un primer món cada 
cop més connectat i globalitzat, alguns canals de comunicació 
ja no competeixen per les audiències amb altres mitjans locals 
o regionals, ho fan a escala mundial”, afegeix.

L’objectiu, doncs, no és fàcil. En un article (“Quién pagará por el 
contenido de calidad”) a Expansión el passat mes de març, el pe-
riodista Tino Fernández, assegurava que “pels editors digitals, con-
vertir lectors en clients de pagament és el gran desafiament. Un 
informe de la International News Media Association (INMA) revela 
que aconseguir nous clients per als productes de pagament és fins 
a un 25% més car que retenir un subscriptor ja existent. Pels editors 
resulta determinant seguir les dades de l’audiència i ser capaços de 
reaccionar als seus canvis i a les seves preferències”.

Prova d’això, exemplifica Fernández, és el diari suec Dagens 
Nyheter, que va identificar les històries que interessaven 
l’audiència al temps que reduïa fins a un 15% el articles publi-
cats. La mesura va provocar un augment del trànsit. I no van 
ser els únics. A Le Monde i The Guardian, que han adoptat la 
mateixa estratègia, els passa el mateix.

Endarrerits, com sempre
Bona part dels editors espanyols han entès, finalment, la impor-
tància de la creació d’una nova manera d’entendre l’audiència, 
encara que ho han fet més tard que la resta. “La rapidesa del 
col·lapse del model comercial dels diaris als Estats Units –re-
corda Breiner– va impulsar allà la recerca de solucions una 
mica més ràpid que molts altres països. Als Estats Units, on 
vaig treballar durant dècades, tenen una forta cultura de 
l’emprenedoria. Hi ha molt capital risc buscant la propera gran 
cosa. El fracàs d’un emprenedor es veu com un aprenentatge 
en el camí cap al gran èxit. D’altra banda, la cultura empre-
sarial d’Espanya tendeix a ser cautelosa, i hi ha molt menys 
capital risc. Possiblement, hi ha més innovació en els mitjans a 
l’Amèrica Llatina que no pas a Espanya”, apunta Breiner. 
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“En la història del periodisme, els mitjans espanyols tradicional-
ment mai no han destacat per la celeritat d’adaptació als nous 
mètodes, tècniques o filosofies periodístiques”, admet Cavaller. 
“No ha estat especialment ràpida ni a nivell tecnològic, ni a ni-
vell d’enfocament de la informació i ha estat sempre supeditada 
als lobbies polítics i a la situació econòmica de cada moment”, 
afegeix Martín. “En general, l’adaptació als canvis no ha sigut 
fàcil per als grans mitjans de comunicació espanyols, més an-
corats en velles inèrcies i rutines d’un sector que s’havia sos-
tingut durant temps per un mercat publicitari que només tenia 
aquesta finestra per poder arribar de manera massiva als po-
tencials consumidors. Quan la inversió publicitària es desplo-
ma, sobretot arran de la crisi de principi de mil·lenni, i a més es 
diversifica per sempre entre els nous actors digitals, a molts la 
transició digital els agafa a peu canviat. D’aquí que l’adaptació 
hagi estat més lenta en comparació a un procés d’adaptació 
més gradual que s’ha pogut dur a terme en altres països pun-
ters com els Estats Units, el Regne Unit o Alemanya”, conclou 
March. (Infografies: NYT i elpostblanco)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les editorials franceses augmenten el 
llistó per al creixement i la innovació 
digitals
Per Equip Twipe / Twipemobile

En els darrers mesos, grans i petites editorials franceses de 
premsa han anunciat ambiciosos plans de creixement. El més 
destacat és potser el de Le Monde, que podria convertir-se en 
el primer títol europeu no anglès que s’uneixi al “club del milió”.

Al març de 2020, abans de la crisi de la Covid, Le Monde va 
anunciar un pla ambiciós per arribar a un milió de subscriptors 
a finals del 2025 . Després d’un any en què han crescut fins als 
450.000 subscriptors, el nivell d’ambició ha augmentat. Jérôme 
Fegnolio, el director editorial del diari, va anunciar en una con-
versa amb el diari italià L’Espresso, que és possible que puguin 
assolir l’objectiu abans del previst.

“Un milió de subscriptors serà una revolució per a nosaltres: 
canviarà profundament el nostre negoci, ens ajudarà a ser més 
estables i menys exposats als riscos de la publicitat. [...] Les 
coses van bastant ràpid i creiem que podem aconseguir aquest 
objectiu abans, a finals de 2023”, explicava Fegnolio. 

L’equip del rotatiu francès treballa ara per unir-se al club del 
milió de subscriptors a finals del 2023. Per assolir aquest ob-
jectiu, Le Monde ja va invertir en nombroses innovacions de 
productes, com ara plans de subscripció per nivells o activadors 
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d’edició automàtica, i s’ha centrat molt en la producció de pe-
riodisme de qualitat.

Al món anglòfon sovint hi ha la preocupació que només els 
grans editors nacionals puguin jugar el joc dels subscriptors. 
Però a França, les editorials regionals i locals també augmen-
ten el llistó significativament.

Ouest-France, que publica ni més ni menys que 53 edicions 
locals a la part occidental de França, va ser nomenat campió 
de l’any per Le Figaro en una revista publicada el mes passat. 
Van veure un creixement total entre el 40 i el 50% el 2020 i ara 
l’equip s’ha fixat l’ambiciós objectiu dels 200.000 subscriptors 
digitals a finals d’aquest any., Ouest-France sempre ha estat 
una font contínua d’innovació. Van ser pioners en nous formats 
de producte com L’Edition Du Soir basat en la plataforma Next-
Gen, van introduir noves pràctiques organitzatives mitjançant la 
rotació d’editors entre les redaccions impresa i digital i van ex-
plorar l’ús d’arxius en projectes col·laboratius de Google. En els 
darrers mesos, també han reforçat el seu equip amb nous pe-
riodistes, editors de pàgines inicials, dissenyadors de moviment 
i desenvolupadors de programari per preparar-se per a l’èxit.

També a la capital francesa, Le Parisien va llançar el juny de 
l’any passat el projecte # LeParisien200000, una ambiciosa es-
tratègia de cinc anys per créixer de 40.000 a 200.000 subscrip-
tors. Per assolir aquest objectiu,  Le Parisien va  actualitzar la 
seva estratègia editorial, va llançar nous productes i va iniciar 
nous esforços de màrqueting. Sophie Cassam Chenai, direc-
tora digital de Le Parisien, en va parlar durant la sessió del 
client del mes passat. Una de les iniciatives més importants per 
convertir nous subscriptors ha estat la nova aplicació llançada 
que inclou el seu diari digital i que és responsable del 50% dels 
subscriptors digitals. Aquesta es va convertir en l’aplicació pe-
riòdica més descarregada de l’AppStore francès.

Un altre pas notable cap al creixement i la innovació ve de 
l’editor regional Centre-France, que publica 17 títols diferents 
a diverses regions de la zona central de França. L’equip acaba 
de començar la segona ronda del seu programa d’incubació. 
El programa, anomenat La Compagnie Rotative, acollirà qua-
tre rondes diferents en què els projectes d’innovació mediàtica 
seran seleccionats i guiats durant un període de sis mesos per 
generar nous productes rellevants per al negoci. Els resultats 
de la primera ronda s’esperen al desembre. 
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La innovació digital comença a la impressió
A part de moltes innovacions de productes digitals en què els 
editors estan treballant per assolir els seus objectius de crei-
xement, els editors francesos també van anunciar innovacions 
impreses a principis d’any. Això és important no només per als 
lectors impresos, sinó també per als lectors d’ePaper, que con-
tinua sent un grup de subscriptors digitals en ràpid creixement.

Per reforçar el compromís amb el lector hiperlocal, Le Parisien 
va anunciar el redisseny de la seva secció local del diari. La 
nova secció s’anomena Grand Parisien i inclou notícies locals 
dels diferents departaments de París. Està format per 12 pà-
gines amb un sabor molt personalitzat, començant per unes 
quantes pàgines titulades “près de chez vous” (a prop vostre), 
seguides d’“els vostres fets quotidians” i diversos temes locals, 
com ara retrats o transports. Aquesta iniciativa forma part del 

projecte # LeParisen200000 i pretén afegir més valor a la infor-
mació local tal com va assenyalar Sophie Gourmelen.

“Ens vam adonar que la informació local era molt important, 
molt vista i llegida [...] amb aquesta iniciativa volem afegir un 
valor addicional a la informació local”, diu Gourmelen, directora 
digital de Le Parisien.

Amb un esperit similar, va ser bo veure aquesta darrera setma-
na les notícies de l’editor del sud de França, Nice-Matin, que van 
anunciar un redisseny. Amb una història única de periodisme al 
darrere, Nice-Matin lluita per l’estabilitat empresarial des del 2014, 
quan va passar a ser editada per una cooperativa dels seus em-
pleats que va intervenir per salvar el diari de la fallida. Des del 
2020, el diari és propietat de l’home de negocis Xavier Niel i l’equip 
de Nice-Matin espera ara un any d’innovacions. El paquet de nou 
disseny inclou una publicació diària més sòbria i suplements te-
màtics diaris que substitueixen les seves dues revistes anteriors, 
aturades durant el primer bloqueig. També van llançar una audaç 
campanya de màrqueting per atraure nous subscriptors.

“Mostrar la riquesa de l’oferta impresa és valuós per atreure 
més lectors, motiu pel qual Centre-France ha optat per crear 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

una experiència de quiosc a la plataforma Twipe per als seus 
lectors d’ePaper també. Amb tots els seus títols, tant diaris com 
setmanaris, agrupats en una sola aplicació, es permet als lec-
tors triar el seu propi viatge a través de les diverses publica-
cions, regions i suplements. Això és poderós per construir enca-
ra més una relació entre els lectors i la marca Centre-France”.

Periodisme responsable i a prova de futur
També és notable per als editors francesos la participació en ini-
ciatives que donin suport i defensa al periodisme. Fa només uns 
dies vam veure com un consorci de 121 publicacions franceses 
guanyava una baralla de mesos amb Google. El gegant tecnolò-
gic va acceptar pagar 62,7 milions d’euros de drets d’autor.

Molts diaris de França també estan orgullosos de posseir una 
etiqueta Digital Ad Trust per publicitat responsable i fins i tot 
hem vist que Rossel Group s’associava amb un proveïdor 
d’electricitat ecològica per cobrir el 60% de les seves opera-
cions amb energia verda.

Amb la ment oberta i el coratge per innovar, els editors france-
sos continuen sent una inspiració per als seus homòlegs d’arreu 
d’Europa i de l’Atlàntic. (Infografies: Twipemobile i frenchweb)
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Més enllà de la pandèmia i la política: 
les altres àrees temàtiques que estan 
registrant un augment constant en 
atenció del lector

Per Laboratorio de Periodismo

La salut, especialment tot el relacionat amb l’impacte de la pan-
dèmia de la Covid-19; i els temes polítics, a causa de les elec-
cions nord-americanes i a la polarització que s’està vivint en 
molts països, entre ells Espanya, han estat indubtablement les 
dues àrees que més interès han despertat en l’audiència.

Però més enllà d’aquests dos temes hi ha diverses àrees que 
registren des de l’any passat una tendència constant de crei-
xement en atenció del lector, que es mantindrà aquest any i 
possiblement els propers.

L’empresa d’analítica Parse.ly ha dut a terme un estudi en el 
qual posa nom i cognoms a aquestes àrees que no paren de 
créixer quant a interès de l’audiència. L’estudi pren com a re-
ferència tant mitjans de comunicació professionals com altres 

webs informatives. S’ha fet servir un sistema de processament 
del llenguatge natural per agrupar el contingut en temes i ca-
tegories.
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Les àrees temàtiques en constant creixement, segons l’informe, 
són aquestes:
Art i entreteniment
Les subcategories de música, llibres i pel·lícules van experi-
mentar un gran augment el 2020. La informació sobre televisió 
també, encara que va viure alts i baixos estacionals causa de 
llançaments i anuncis de sèries.

Automoció
La informació sobre automoció ha viscut un creixement petit 
però innegable. Tot i que inicialment l’interès del lector se cen-
trava més en informació sobre vendes de cotxes de segona mà, 
a mesura que va anar passant l’any la informació sobre nous 
models i cotxes nous va prendre la davantera.

Carreres i educació
L’interès del lector per la informació sobre carreres professio-
nals i educació va créixer fins a estar estretament relacionades, 
especialment pel que fa a habilitats desitjables, educació supe-
rior i eines d’aprenentatge virtual. Un dels pics es registra amb 
les guies per dissenyar un bon currículum. L’estudi de Parse.ly 
indica que, tot i que aquesta àrea està creixent constantment, 
sol tenir pujades i baixades d’interès amb relativa freqüència.

Família i cura dels fills
Aquesta categoria, que no registrava cap creixement a principis 
de 2020, ha anat pujant constantment des de juliol, especialment 
pel que fa a la cura dels nens, sobretot en temes relacionats amb 
eines virtuals d’educació per als fills i tot el que els ajudi a formar-
se millor en situació de pandèmia, incloent temes vinculats a la 
formació virtual que reben dels seus centres escolars.

Menjar i beguda
A mesura que les persones van anar recorrent a les receptes, 
la categoria va créixer enormement en pàgines vistes en els 
mitjans de comunicació. A partir de la primavera, la informació 
ja no era només sobre receptes, sinó que els articles amb més 
visites de mitjana per article van ser sobre seguretat del restau-
rant per menjar fora.
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Va ser un gran any també en informació sobre còctels. Un altre 
pic important es va registrar pel que fa a notícies que parlaven 
d’enfornar pa, des de març fins a maig de 2020, i posteriorment 
l’interès es va traslladar a com fer pizza a casa.

Ciències
A causa de la Covid-19, la tendència general de consum 
d’informació està estretament relacionada amb “salut i forma 
física”, però els mitjans de comunicació també han vist un aug-
ment en l’atenció del lector en subcategories com Biologia i Es-
pai/Astronomia

Moda i estil
Les webs no pertanyents a mitjans de comunicació van experi-
mentar un gran augment a principis de 2020 amb les setmanes 
de la moda transmeses en streaming des de les webs de les 
marques, a causa de les cancel·lacions dels esdeveniments.

El creixement se centra ara en “Estil i moda”, una tendència 
que, segons l’estudi, continuarà creixent a mesura que es va 
sortint de la pandèmia i les marques s’inclinen per tendències 
més àmplies de moda versàtil, accessible i sostenible.

Tecnologia i ordinadors
Aquesta categoria ha experimentat un creixement mensual 
substancial durant tot l’any sense signes de desacceleració. Te-
mes vinculats a tecnologia de consum, ordinadors i programari 
de gràfics van ser històries molt populars, sobretot les ressen-
yes de telèfons mòbils (que sempre mantenen la popularitat, 
el que la converteix en una idea de contingut imperible) . La 
informació sobre TikTok també va ser molt consumida.

Àrees temàtiques que ni van créixer ni retrocedir
Per contra, hi ha hagut àrees temàtiques que no han crescut 
des que va començar la pandèmia. Són aquestes:

• negoci
• informació general
• compres
• esports
• viatges
• àrees temàtiques que van retrocedir en interès del lector
• finances personals
• religió i espiritualitat

 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En l’estudi podem veure com la pandèmia ens ha canviat quant 
estem en línia (per bé o per mal, encara està per determinar). 
Març i abril van ser mesos amb molta atenció (i ansietat). La 
gent no només llegia més, sinó que l’atenció diària mitjana es 
va estendre una mica abans i després durant aquests mesos. 
L’atenció de juny i els mesos posteriors es va reduir a quelcom 
semblant als “temps anteriors”. Però, tal com demostren les 
dades, els lectors continuen encadenats als seus ordinadors 
i telèfons un 11% més del que ho feien abans de la pandèmia. 

Un una recomanació als mitjans: Mentre seguiu creant contin-
gut i tingueu en compte el moment més actiu del vostre públic, 
atrapareu els lectors. (Infografies: Parse.ly)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Les dades hi són: com el 
2020 va canviar el panorama del contingut i què significa per 
als creadors de contingut el 2021, de Parse.ly. CLICAR AQUÍ  
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El periodisme i les xarxes aquest 2021 
Per Santiago Àngel / El Tiempo de Colombia

Els debats sobre el periodisme són bons per a les audiències i 
la ciutadania en general. Això té un problema addicional. El pe-
riodisme està començant a cobrar molta rellevància en les xar-
xes socials. Ja ho feia des de temps enrere, però avui és inne-
gable que els periodistes estem cada vegada més presents a 
les xarxes com a canals d’informació o de construcció d’opinió. 
Allà hi ha tota una nova definició d’audiències que s’informen i 
s’edifiquen en el seu criteri d’acord a les opinions de periodistes.

Marty Baron, l’exdirector del Washington Post i reconegut per 
haver dirigit el Boston Globe en el moment de la publicació de 

l’escàndol sobre sacerdots pederastes a l’Església de Boston i 
més tard a tot el món, va dir en una entrevista a Semana que 
els periodistes que treballen per a grans mitjans no haurien de 
ser una roda solta a les seves xarxes socials.  Això significa, 
en criteri de Baron, que no n’hi hauria prou amb col·locar en 
el perfil que les opinions personals a Twitter no representen 
a l’empresa amb la qual treballa un periodista perquè la seva 
opinió pugui validar-se de forma pública. Diu Baron que en el 
Washington Post els periodistes només tenen permès piular el 
que poden perfectament publicar o sostenir a l’aire en els dife-
rents formats del diari. Això en la comparació amb les xarxes té 
una diferència enorme i és la manca d’editors. 

Un periodista a Twitter no té editors, i sense editors no hi ha 
periodisme. A Twitter no hi ha consells de redacció, ni editors 
que supervisin les publicacions. La condició natural i sine qua 
non perquè existeixi el periodisme és l’edició. I els editors són 
de fet els càrrecs més importants en qualsevol mitjà perquè 
el seu treball és el de curadors de la informació. Això té una 
conseqüència en la realitat i és que ningú controla el que els 
periodistes opinem i diem en les nostres xarxes i que acaba 
donant-li forma al debat públic i a les discussions de societat.
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Sense editors que puguin comprovar que les dades sobre una 
publicació són correctes, equilibrades, veraces, encertades, 
sense biaixos i sobre fets, els periodistes acabarem opinant de 
tot sense filtre. 

El camí ha de ser pensar cada vegada menys en les xarxes, i 
limitar-nos a lliurar fets nous i certs sobre situacions que puguin 
ser rellevants per a les decisions dels ciutadans cada dia. 

En aquesta lògica sorgeix una nova pregunta. Hem d‘atorgar-li 
l’espai de l’opinió als activistes o polítics perquè aquests formin 
criteri en les xarxes amb les seves agendes privades? La res-
posta és no. En un moment com aquest, de total difusió de men-
tides i d’estratègies polítiques de banda i banda dels extrems, 
i en alguns casos pagades, perquè la societat es formi idees 
sobre coses que no corresponen a la veritat, és un deure ètic 
dels periodistes que coneixem en profunditat els fets corregir 
als que menteixen; desautoritzar-los i exposar-los públicament. 

No hi ha opinió en què un periodista li digui a un polític que 
en una publicació prèvia va dir una cosa que no corresponia 
a la veritat; que no està conclosa amb comprovació o que és 
una notícia falsa. Els periodistes som els que millor coneixem 

l’exactitud del què passa cada dia al nostre país i al món per-
què tenim accés a totes les fonts d’informació. És una obligació 
assegurar-nos que aquests fets amb els criteris del mètode pe-
riodístic siguin coneguts de forma exacta per la societat, sense 
la prèvia desconfiguració dels que tenen interessos electorals, 
de destrucció o de diners en les xarxes. 

Avui el periodisme és més important que mai per la facilitat que 
tenen els populistes per accedir a les seves audiències i mentir. 
No es pot permetre que el debat públic estigui travessat per 
la mentida, l’exageració, l’anul·lació de qui pensa diferent i la 
modificació selectiva dels fets. 

En qualsevol cas, l’opinió sobre conjuntura no és el que con-
verteix a algú en periodista. El gènere opinió existeix, és clar. 
En l’enorme majoria de casos els que han guanyat premis de 
periodisme d’opinió al món han estat periodistes amb una llarga 
trajectòria en la direcció o edició de mitjans. Una cosa és ser 
periodista i pensar amb una columna. Una altra cosa és ser 
opinador i creure que això ens fa periodistes.  

La línia que divideix els periodistes de l’activisme és prima. En 
tots els angles. Des d’aquí faig un mea culpa per opinar so-
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bretot sense criteri periodístic i la promesa que hi haurà cada 
vegada menys opinions i més fets limitats a les xarxes socials.  
Tots hauríem de fer un esforç per desopinitzar-nos i parlar 
més de fets certs no lleugers que farien el debat més tolerant, 
intel·ligent i menys radical. (Infografia: cca.org.mx)
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