
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

15/10/2021

n
ú

m
e

ro 406

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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: Els baby boomers: la generació oblidada que és una oportunitat d’or 
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Primavera als mitjans de comunicació quan som a la tardor i comencem a sortir de la pandèmia

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els editors de notícies poden maximitzar els ingressos amb contingut exclusiu per a subscriptors (Premium)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les pimes aposten per la publicitat per arribar al públic i augmenten en un 65% la seva inversió 

NOVES EINES
Guia d’eines de negoci per a mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Com fer fact-checking amb poques paraules i bones imatges

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els periodistes planten cara al discurs de l’odi
TRIBUNA: Darrere de la ruptura de Facebook, la dependència dels mitjans d’un monopoli
PETIT REPORTATGE: Els tres principals reptes per a la comunicació 2021-2022
ANÀLISI: Les xifres publicitàries ja reflecteixen normalització dels hàbits socials postpandemia
DOSSIER: Llums i ombres del periodisme local durant la Covid-19
OPINIÓ: La premsa del futur i el futur de la premsa

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els baby boomers: la generació 
oblidada que és una oportunitat d’or 
Per Mariano Zúñiga Roger, responsable de comunicació & màr-
queting de Up Spain / El Publicista

Deixem-ho clar: Les persones majors de 55 anys mostren un 
creixent interès pel comerç electrònic i la interacció per xarxes 
socials. Per als mitjans són una oportunitat d’or.

“Envellir és com escalar una gran muntanya: mentre es puja les 
forces disminueixen, però la mirada és més lliure, la vista més 
àmplia i serena”. D’aquesta manera definia un dels més grans 

directors de la història de cinema, el suec Ingmar Bergman, el 
procés d’envelliment. I bé que ho va aplicar en la seva crea-
tivitat. A mesura que complia anys, cada pel·lícula que dirigia 
aportava una mica més, anava més enllà en el seu atreviment 
formal i colpejava amb més certesa la moral dels espectadors. 
Ingmar Bergman va morir amb 90 anys i és un clar exemple que 
complir anys no està relacionat amb la manca de motivació ni 
amb la inactivitat. Més aviat al contrari.

Avui, quan la idea de la joventut sembla governar el món de la 
comunicació, els mitjans i el màrqueting, la reflexió de Bergman 
ens ajuda a plantejar-nos fins a quin punt ignorar a les genera-
cions més veteranes suposa un empobriment per a la societat 
en el seu conjunt. Perquè no prestar-los atenció implica deixar 
de banda la mirada global i influent dels que ens poden mostrar 
la perspectiva que té des de l’experiència. Llegir aquesta frase 
del director suec hauria de despertar també certa autocrítica en 
les marques i en el màrqueting, que tendeix a deixar de banda 
a aquests individus més grans de 60 anys que tenen molt a 
aportar tant al negoci com a l’aprenentatge en general.

I és que, tradicionalment, el màrqueting digital ha apuntat en 
les seves estratègies digitals als consumidors més joves. És 
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evident que són ells els que fan del telèfon mòbil una extensió 
del seu propi braç i naveguen per les xarxes socials cada dia 
durant hores. Però els estudis confirmen que obviar a les gene-
racions més veteranes, per molt que no siguin nadius digitals, 
és un error garrafal. I ho és des del punt de vista humà, però 
també des del punt de vista del negoci. No en va, aquesta gene-
ració compta percentualment amb uns recursos i una capacitat 
de despesa molt més gran que la resta de grups. A més, en 
pràcticament tots els casos, són autònoms a l’hora de decidir a 
subscriure’s a determinat mitjà o adquirir un producte o servei, 
cosa que no sempre succeeix en els nadius digitals.

Les dades són un argument irrebatible. Comencem per Espan-
ya. L’esperança de vida a l’estat espanyol és de 81 anys per als 
homes i 86 per a les dones. Ampliem el focus i observem que 
al voltant de 600 milions de persones al món tenen més de 65 
anys. Quin és el motiu, llavors, que les campanyes publicitàries 
i de màrqueting amb prou feines els tinguin en compte? Alguns 
poden pensar que un menor hàbit de consum? Doncs ni molt 
menys. Segons l’estudi Sèniors, la generació futura i present, 
realitzat per la consultora Kantar Worldpanel, l’any 2030, 4 de 
cada 10 euros que arribin al mercat seran de persones majors 
de 65 anys.

A més, cal sumar una transformació en els hàbits de compra 
que s’ha accelerat d’una manera imprevista. I és que la pan-
dèmia del coronavirus ha portat a l’anomenada generació baby 
boomer (que es correspon amb els nascuts entre 1945 i 1965) 
a apostar per un model d’adquisició de productes de primera 
necessitat que es trobava lluny de les seves preferències fa tot 
just dos anys: la compra en línia.

Així ho indica l’informe Covid-19: Implications for CPG and 
Retail Business, desenvolupat per l’empresa nord-americana 
d’anàlisi predictiu IRI Worldwide. Segons la mateixa, un impor-
tant percentatge de persones entre 55 i 75 anys han tingut el 
seu primer contacte en comerços online destinats a la com-
pra quotidiana; per exemple, els supermercats. Un 31% dels 
nord-americans d’aquesta franja d’edat hauria fet una compra 
a supermercats en línia. És cert que l’informe es refereix en 
exclusiva als hàbits nord-americans, però aquests solen ser un 
reflex bastant del que passa a tot Occident. El que està clar és 
que un cop fet el pas les xifres només poden anar en augment.

De vegades es menysprea en les estratègies de xarxes socials 
als usuaris més veterans per considerar que el seu ús és menys 
intensiu que en les franges associats als nadius digitals. No 
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obstant això, no convé oblidar que, segons l’Informe Anual de 
Xarxes Socials d’IAB Spain, un 22% dels espanyols d’entre 55 i 
65 anys són usuaris actius de les xarxes socials, especialment 
de Facebook, que utilitzen un 88% d’ells. Encara queda molt 
per fer per part de les companyies en aquest sector de la po-
blació a què el màrqueting digital té un tant abandonat. Generar 
estratègies que els captin i fidelitzin pot ser molt rendible per a 
les marques.

Estratègies per als majors de 55.- Ara bé, és indubtable que 
els hàbits de comunicació i consum i, sobretot, les necessitats 
com a clients de les persones majors de 55 anys són diferents 
a les dels nadius digitals. Ells no han nascut amb un smartpho-
ne a les mans ni s’han relacionat de la mateixa manera amb 
els dispositius digitals. Per això, en el moment d’establir una 
estratègia de màrqueting per als baby boomers, hem de tenir 
en compte diversos matisos que els diferencien dels més joves.

L’atenció a el client és fonamental.- Està clar que el cara a 
cara, el tracte humà directe, ha estat part fonamental en la seva 
experiència de client. Les interaccions exigeixen una resposta 
personal. A l’igual que entren en una botiga i troben una perso-
na que els atengui, quan accedeixen a un comerç digital anhe-

len una interacció humana. Necessitem una via de comunicació 
que no els faci sentir que es comuniquen amb un robot. Ja sigui 
mitjançant el telèfon, el correu electrònic o xat, hem d’establir 
una relació que respongui als seus dubtes, queixes o recoma-
nacions de forma personal.

Incorporar promocions que apostin pel “envelliment ac-
tiu”.- Segons les dades de l’Imserso, un 53% de les persones 
més grans de 65 anys aprofita la seva jubilació per començar 
noves activitats. Es troben físicament i psicològicament en ple-
nitud i aposten per un procés d’aprenentatge que els condueixi 
a nous coneixements. Viatjar, gaudir de la gastronomia i de les 
ofertes culturals i de lectura són algunes de les seves princi-
pals motivacions. Això ha de ser molt tingut en compte quan es 
vol promocionar alguna cosa. Els sèniors volen, sobretot, viure 
experiències. Si els facilitem aquestes experiències, la nostra 
imatge de marca -la nostra capçalera, en el cas dels mitjans- 
tindrà molt de guanyat.

No oblidar les estratègies tradicionals.- Si bé, com hem dit, 
Internet i les xarxes socials són avui part del dia a dia dels baby 
boomers, no hi ha dubte que encara mantenen les tradicions 
de consum habituals. La televisió, la ràdio i els mitjans offiline 
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s’han de tenir encara en compte i combinar-se amb les estratè-
gies purament digitals.

Entre les xarxes socials, especial atenció a Facebook.- Fa-
cebook és la xarxa social preferida entre els majors de 60. A 
més, es tracta d’una plataforma que fan servir especialment, ja 
que esdevé un lloc per conversar i seguir als éssers estimats 
més joves. Però no només això, ja que Facebook és avui un 
punt de reconnexió entre persones que en un passat van tenir 
relacions d’amistat i que portaven temps sense tenir contacte 
entre elles. Tenint en compte que és vista com una xarxa de 
retrobament, els valors positius que transmet la xarxa social 
poden ser una opció genial per publicitar els nostres mitjans, 
productes o serveis, molt més quan sabem que Facebook per-
met promocionar aquells productes pels que els usuaris han 
mostrat interès en les seves recerques.

Estratègies de fidelització en línia.- De mitjana, els sèniors 
gasten més en les seves compres en línia i són més fidels a 
les marques que els han fet sentir-se satisfets. Per això és tan 
important que tot el procés de l’experiència d’usuari sigui òptim. 
Senzillesa i un contacte directe, personalitzat i en temps real 
són bàsics. A més, crear programes de fidelització que gene-

rin recompensa als clients/subscriptors més fidels sol tenir molt 
bon resultat.

El màrqueting té l’obligació de mirar al futur, de no limitar-se. I, 
per contradictori que sembli, avui el futur està en les persones 
més grans de 55 anys. Posar el focus de les campanyes digitals 
en elles amplia l’horitzó del negoci de forma extraordinària i 
atorga un avantatge competitiu respecte a moltes marques que 
encara no han sabut comprendre les possibilitats de negoci que 
tanquen aquests consumidors tan veterans com plens de vida i 
assedegats de noves experiències. (Fotografia: CaixaBank Re-
search).
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Primavera als mitjans de comunicació 
quan som a la tardor i comencem a 
sortir de la pandèmia
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

Al depauperat sector dels mitjans de comunicació espanyol, 
que ha vist baixar encara més els seus ingressos publicitaris 
durant la pandèmia de la Covid, sembla que li brollen fulles ver-
des quan entra la tardor. Ni més ni menys que tres diaris digitals 
nous han rucat a la porta i es sumen a la nodrida oferta actual. 

I les seves plantilles són ambicioses. Les revistes en paper, 
per la seva banda, mostren iniciatives innovadores i de qualitat, 
no només a Espanya sinó en diversos mercats. Els diaris que 
han aconseguit ser globals gràcies a l’anglès estan ampliant les 
seves plantilles ja exuberants. (I per què no en espanyol, amb 
més de 600 milions de parlants, ho faran els alemanys, els fran-
cesos o els nord-americans?). Mentrestant, la tecnologia que 
pot ser aplicada a mitjans dóna importants passos endavant.

El periòdic del veterà Bieto Rubido, es diu El Debate, prestigio-
sa capçalera en la història d’Espanya. Té ni més ni menys que 
60 professionals i té darrere al CEU San Pablo. No tindrà murs 
de pagament.

El d’Álvaro Nieto pretén crear de 30 a 40 llocs de treball direc-
tes. El de Fernando Garea, El Periódico d’Espanya (al carrer a 
Madrid des de dimarts) té el suport de Prensa Ibèrica i del mitjà 
ja veterà The Objetive. Tots a la Xarxa, i el de Premsa Ibérica 
també en paper, de dilluns a divendres, a Madrid i rodalies.

Hi ha altres iniciatives interessants, com”Caso Abierto, també 
de Prensa Ibèrica. En gairebé totes les redaccions hi ha nove-
tats i nomenaments. Falta fa, quan hi ha més de 2.000 periodis-
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tes apuntats a l’atur i les facultats i escoles posen al carrer cada 
any a diversos milers més.

Un cas interessant és també el de les revistes en paper, que han 
patit en els últims anys molt, però que sembla tenen futur per 
a llarg termini, sempre amb alta qualitat i excel·lent presència. 
En la seva distribució es proven fórmules innovadores. Com a 
Loewe Magazine, que te la donen gratis a qualsevol botiga de 
la marca, amb impecable presentació. També et regalen Más 
estraño Qué a Vila Viniteca si et compres un vi. Al quiosc val 
ni més ni menys que 10 euros. Good News Coffee va néixer a 
Barcelona però ja s’ha instal·lat al carrer Serrano de Madrid. La 
proposa Jan Barthe Cuatrecasas, de l’alta burgesia catalana. 
Three Knots Mag neix a València amb ambicions internacionals 
en experiències nàutiques. Una altra marca destacada, Brulé, 
impulsa Konferkt, la revista “per vestir-se, beure, menjar i viatjar 
de manera intel·ligent”. Podríem seguir,

Els “periodistes estrella” estan en auge al món, amb els seus 
propis mitjans digitals. Per exemple, Puck, que ha aixecat set 
milions de dòlars de finançament i pretén cobrar 12,99 dòlars 
al mes la subscripció. Veurem sens dubte també periodistes 
estrellats.

Però el New York Times acaba de sobrepassar els cinc milions 
de lectors diaris en el seu butlletí diari The Morning. I el Wash-
ington Post, amb una de les plantilles més nodrides del món, 
anuncia la creació de 41 nous llocs de edició.

Anotem per no allargar-nos més que, per la seva banda, la tec-
nologia que pot aplicar-se a la indústria de les notícies, està do-
nant passos de gegant. La Intel·ligència Artificial ho canvia tot. I 
Google ofereix una avançada Transcripció Instantània de veu a 
text, gratis, que hagués estat el meu somni quan caminava per 
les redaccions d’alguns diaris. La tardor s’escalfa. (Il·lustració: 
Huelva Costa)

La població més gran de 65 anys no se 
sent representada ni en els mitjans de 
comunicació ni en les xarxes socials
Les persones més grans de 65 anys representen un 20% del 
total de la població a Espanya. “No obstant això, a l’estat es-
panyol no ens escolten. Ens senten, però no ens escolten”, 
lamenta Juan Manuel Martínez, president de la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions de Majors (CEOMA).  Explica que, 
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no en poques ocasions, representants polítics i empresarials 
molt rellevants d’aquest país van a la seva organització per fer-
los consultes de diverses qüestions, “però, a l’hora de la veritat, 
no es tradueix en cap mesura que pugui beneficiar el col·lectiu 
de gent gran”.

En aquesta línia es manifesta la periodista Victoria Prego, a 
l’assegurar que les persones grans estan molt poc representa-
des tant en les xarxes socials com en els mitjans de comunica-
ció “i això que hi ha periodistes de més de 65 anys treballant en 
ells”. Apunta que aquest col·lectiu està infravalorat en la nostra 
societat perquè “quan un es jubila, passa a encasellar-se en la 
vida passiva, a considerar-se que ja no val per a res i, per això, 
no se li presta atenció. És un gran error! -afegeix Prego amb 

indignació- són persones cada vegada més actives i, sobretot, 
amb capacitat de vot i de canviar el rumb del nostre país”».

Perquè tinguin més presència pública, la Confederació convida 
a les associacions de gent gran a canviar el seu discurs. “Estem 
acostumats a escoltar queixes sobre la seva solitud, pobresa, 
dependència... que, tot i ser reals, i en molts casos dramàti-
ques, enfosqueixen la potencialitat d’altres persones grans que 
encara tenen molt a aportar. Es tracta d’afegir un altre discurs, 
no de substituir l’existent referent a això”.

Per pal·liar aquesta situació i guanyar visibilitat, Josep Carné, 
president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Ca-
talunya (FATEC), aposta, en primer lloc, per guanyar represen-
tació de manera que “en els nostres organismes públics, com 
ajuntaments o el mateix Parlament, hi hagi gent gran que ens 
representi. Així ocorre fins i tot als Estats Units, on els seus 
presidents són d’avançada edat. Però aquí, no és així”. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Atenció Gent Gran)
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Recomanació per a la seguretat dels 
periodistes a Europa

La Comissió Europea va presentar la seva Recomanació per 
a la seguretat dels periodistes a Europa. Tot i que és un ins-
trument no vinculant, News Media Europe celebra aquest im-
portant pas endavant en la protecció dels professionals de la 
informació i el seu deure d’informar. Cal apuntar que la majoria 
d’associacions d’editors i periodistes d’arreu d’Europa havien 
expressat les seves recomanacions durant el procés de con-
sulta del full de ruta. Espanya ha d’informar sobre la implemen-
tació del conjunt de recomanacions en els propers 18 mesos.

News Media Europe recorda en un comunicat que “les amenaces 
als professionals dels mitjans de comunicació s’estenen per Eu-
ropa com una taca fosca. Ara que han sortit les Recomanacions, 
demanem a la Comissió Europea que no deixi de banda res. El 
canvi ha de passar, en els sistemes penals, en la implementació 
dels principis de l’estat de dret i en la manera en què la societat 
percep els professionals dels mitjans de comunicació. Ara els Es-
tats membres han de reforçar-se per protegir els periodistes i el 
periodisme, fonamentals per al funcionament de la democràcia”. 

I més endavant explica en el mateix comunicat: “Pensem que 
fins i tot les accions no legislatives ens poden portar molt lluny 
amb el nivell adequat d’ambició i responsabilitat. El seguiment 
de les Recomanacions ha de ser seriós, amb la participació de 
totes les parts interessades, inclosos els editors de premsa. El 
món de la comunicació celebra la decisió de la Comissió per 
continuar canalitzant els comentaris de la indústria, intercan-
viant les millors pràctiques i supervisant el progrés de les aplica-
cions als Estats membres”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Les subvencions públiques van sostenir 
els ingressos del sector audiovisual en 
el primer trimestre del 2021
Entre gener i març d’aquest any el sector audiovisual va registrar 
uns ingressos de 1.423,2 milions d’euros (1.449,9 el 2020), un 
2% menys que en el mateix període de l’any anterior segons les 
dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC).

La moderació d’aquest descens dels ingressos cal atribuir-la 
a les subvencions de les radiotelevisions públiques que van 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

créixer el 14% fins als 512.800.000. La resta de les partides 
experimentaran retrocessos: ingressos publicitaris (-11%, 
415.800.000), quotes d’abonament a les televisions de paga-
ment (-5%, 470.900.000), i pagament per visió i vídeos sota 
demanda (- 57%, 7 milions).

Pel que fa als ingressos publicitaris, tant els de la televisió com 
els de la ràdio van caure el 11%, els primers fins als 350.400.000 
d’euros i els segons fins 65.400.000. (Font: Digimedios)

Veto unànime en els mitjans públics 
a la cobertura en els campaments 
sahrauís
La decisió de la direcció de Ràdio Televisió Espanyola de no 
participar en el viatge de premsa als campaments de refugiats 
sahrauís ha fet córrer rius de tinta en els últims dies. Però, 
lluny del que podria semblar, no és un fet aïllat. La agència de 
notícies pública Efe tampoc està present entre els mitjans de 
comunicació desplaçats al desert algerià. Segons informa El 
Independiente, cap periodista de plantilla ha estat enviat tot i la 
invitació cursada pel Front Polisario.

Una realitat que segueix coent en els campaments de refugiats 
sahrauís, on resisteixen des de fa 46 anys unes 200.000 perso-
nes expulsades després de la invasió de l’excolònia espanyola 
pel veí Marroc. “És una decisió desencertada. Prohibir que la 
societat espanyola tingui informació de primera mà contradiu 
els drets fonamentals inclosos en la mateixa Constitució espan-
yola”, replica a El Independiente Abdul·lah Arabi, representant 
de el Front Polisario a Espanya i un dels organitzadors d’una vi-
sita en la qual hi ha fins a 47 mitjans, amb una àmplia represen-
tació de rotatius de la resta d’Europa. (Font: El Independiente)

El Més Osona celebra el seu 20è 
aniversari
  
La revista gratuïta Més Osona ha 
arribat als 20 anys de trajectòria i 
ho ha celebrat amb una estètica 
renovada i una ampliació geo-
gràfica tant de cobertura informa-
tiva com de distribució. Coinci-
dint amb l’efemèride, la capçalera  ha recuperat l’antiga marca 
“Més!” amb el signe d’exclamació, i Osona passa a encapçalar 
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el nom de les 4 comarques on distribueix, a sota la marca. El 
canvi respon una clara voluntat de reforçar la presència a les 
comarques veïnes: el Ripollès, la Garrotxa i el Moianès; tot i 
que el territori on es distribueixen més exemplars segueix sent 
Osona. Aquesta és una línia d’expansió que ja havia posat en 
marxa els darrers anys i que ara pretén consolidar.

Pel que fa al disseny, la publicació adopta un caràcter més 
minimalista i modernitzat. Les fotografies adquireixen un ma-
jor protagonisme i el cos de text és més esponjat, tot amb la 
voluntat de fer més agradable la lectura. D’altra banda també 
augmenten el nombre de pàgines i destinen més espai al con-
tingut redaccional.

Edició especial 20 anys
El passat de setembre el “Més!” ha publicat una edició especial 
de 112 pàgines on, a banda dels continguts setmanals habi-
tuals, es dedicava un espai a l’aniversari. Va recopilar felicita-
cions institucionals i va fer un repàs a la història d’algunes de 
les empreses que donen suport a la revista -moltes s’hi anun-
cien des del primer número- i que també tenen més de vint anys 
de trajectòria.

A la portada es va recuperar el titular d’aquell primer número 
del setembre de 2001, que coincidia també amb el Mercat de 
Música Viva de Vic i clamava “Vic esclata de música”. El “Més!” 
referma així la seva presència a la zona i treballa per continuar 
oferint informació gratuïta i de qualitat. Han estat dues dèca-
des d’esforç i constància que l’han convertit en l’única revista 
gratuïta setmanal, la que en conjunt distribueix més exemplars 
a les comarques on arriba, i una de les capdavanteres a tot 
Catalunya.

Prensa Ibérica llança El Periódico de 
España “per vertebrar-la”

Prensa Ibérica ha llançat 
El Periódico de España, un 
nou diari amb el qual vol 
impulsar la “vertebració” de 
l’Estat i “donar veu” als di-
ferents territoris que el for-
men. D’aquesta manera, el 
grup ha fet el salt a Madrid 
i completa una xarxa de 25 capçaleres. L’edició impresa d’El 
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Periódico de España es publica de dilluns a divendres i només 
als quioscos de la Comunitat de Madrid, per no entrar amb com-
petència amb la resta de diaris del grup. De fet, Prensa Ibérica 
ha implementat una plataforma que permet compartir els con-
tinguts des de les 25 redaccions per treure el màxim profit al 
treball periodístic.

El Periódico de España neix amb el plantejament d’allunyar-se 
“del soroll i el periodisme declaratiu”. “Volem aportar elements 
de judici perquè els lectors es formin la seva opinió sobre els 
temes. No pretenem dirigir les seves opinions, ni reforçar les 
seves posicions, i per això aportarem visions plurals”, apunta 
Fernando Garea, el seu director.

El naixement del nou diari és la culminació de l’estratègia de 
desenvolupament de Prensa Ibérica, amb un “recorregut invers 
a l’habitual en la història de la premsa a Espanya”, va apuntar 
el president del grup, Javier Moll. L’editor ressalta “l’important 
valor vertebrador que els nostres diaris exerceixen en l’Estat de 
les autonomies des dels temps de la Transició”. Segons Moll, la 
nova capçalera aspira a ser “la veu de l’Espanya real”. (Font i 
infografia: Comunicació 21)

El consell de ministres aprova la 
reducció de capital social de CRTVE

El Consell de Ministres ha aprovat ha acordat autoritzar la mo-
dificació dels estatuts socials de la societat mercantil estatal 
‘Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, SA, SME’, dins de 
l’àrea d’Hisenda i Funció Pública. Es tracta d’una conseqüència 
de la reducció de capital per import de 122.435.000 euros, de 
manera que el capital social després de la reducció se situarà 
en 1.000.000.000 euros.

La reducció de capital té per finalitat -assenyala el govern es-
panyol- “restablir l’equilibri entre el capital social i el patrimoni 
net de la societat, disminuït com a conseqüència de les pèrdues 
acumulades en exercicis anteriors”. Per a la reducció de capital 
es prendrà com a base el balanç a 31 de desembre de 2020 
formulat per l’òrgan d’administració de RTVE. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)
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dBalears compleix 25 anys d’història
  
Enguany, Diari Balears compleix 25 anys. Per celebrar-ho, pre-
para dues edicions molt especials en format paper i PDF, on 
es farà un repàs d’aquests 25 any i, es projectarà cap al futur 
donant veu a gent jove, projectes joves i transformadors i a pro-
postes empresarials amb un futur prometedores.

Una edició sortirà aquest octubre, amb motiu de la festa 
d’aniversari del Diari. L’altra sortirà el mes de desembre, just 
abans de la campanya de Nadal. Cada edició constarà d’un 
tiratge de 10.000 exemplars que es distribuiran gratuïtament 
per totes les Illes Balears. També es distribuiran en format PDF. 
(Font: Redacció AMIC)

Badajoz acollirà el I Congrés de 
Comunicació Esportiva

Badajoz acull aquests dies el I Congrés de Comunicació Espor-
tiva davant els nous reptes del Segle XXI, que compta amb la 
presència de nombrosos professionals de l’àmbit i personalitats 
del món de l’esport.

La indústria de l’esport segueix creixent a Espanya i la influèn-
cia de la comunicació esportiva en la societat s’incrementa dia 
a dia, la qual cosa ha motivat a la Universitat d’Extremadura i la 
Diputació de Badajoz a organitzar aquest congrés de caràcter 
estatal en què es debaten els reptes de la Comunicació Espor-
tiva al segle XXI.

La temàtica és d’interès per a esportistes, clubs, federacions 
o patrocinadors que necessiten reflectir els seus èxits en els 
mitjans de comunicació i en les diferents plataformes que avui 
donen altaveu a l’esport. (Font: MAE)
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Els editors de notícies poden 
maximitzar els ingressos amb contingut 
exclusiu per a subscriptors (Premium)
Per Matt Lindsay, president d’Economia i Arvid Tchivzhel, di-
rector sènior de Mather Economics / International News Media 
Association

En aquest article, centrem la nostra atenció en un motor de 
decisió de contingut innovador, que selecciona els articles amb 
més probabilitats de tenir èxit com a contingut premium. El re-
sum aquí és una revisió d’alt nivell d’anàlisis d’avantguarda 
adoptades pels principals editors.

Els resultats següents es basen en un programa pilot de tres 
mesos implementat en una de les marques de mitjans més 
grans dels Estats Units. El programa valida la nostra hipòtesi 
que els editors poden aconseguir un augment significatiu dels 
ingressos i de les subscripcions amb un augment mínim.

Impacte de la prova de contingut premium
De mitjana, els articles seleccionats pel model i definits com a 
premium generen gairebé tres vegades més conversions que 

els articles comparables que no es defineixen com a premium. 
L’impacte del model va augmentar el volum inicial previst per al 
2021 un 20% i va augmentar el 8% dels ingressos digitals (amb-
dues xifres previstes per a un període de 12 mesos).

“El contingut és el rei”
Tothom està d’acord en què el proverbi és cert. Tanmateix, a 
la pràctica, els editors menystenen el seu propi contingut quan 
executen estratègies de contingut premium.

Els editors nord-americans han experimentat establint determi-
nats articles darrere del mur de pagament, independentment de 
la regla de l’usuari o del mur de pagament. La majoria d’editors 
nord-americans tenen com a objectiu un 10%-15% de contin-
gut premium. El percentatge efectiu d’articles establerts com 
a premium és molt inferior per a la majoria d’editors, ja que 
les redaccions tendeixen a tenir precaució i gestionar el risc de 
visualització de pàgina.

Moltes redaccions també estan preparades perquè els recursos 
s’executin amb eficàcia. Els fluxos de treball sistemàtics i els 
criteris de decisió són esquius. Les decisions es basen sovint 
en una sensació intestinal sense una revisió exhaustiva de les 
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dades abans o després de la decisió. De vegades, fer-se viral o 
arribar al públic més ampli possible (mesurat per l’omnipresent 
“pàgina vista”) és massa atractiu per mantenir un article darrere 
de la paret de pagament.

Per disseny, aquest enfocament de la majoria dels editors està 
obligat a deixar diners sobre la taula. Marcar els articles de pri-
mera qualitat és una decisió “opcional”. Qualsevol professional 
del màrqueting donarà fe que es garanteix que el “opt-in” tindrà 
un rendiment pitjor que un “opt-out”.

Redaccions i dades
La creació d’un periodisme de qualitat és intrínsecament una 
activitat humana. La redacció és el nucli de la proposta de valor 
de la subscripció. El paper de les dades i la tasca dels analis-
tes de dades incrustats és el de “informador”, que empenta els 
periodistes, però, tanmateix, ajorna les decisions als editors. La 
informació sobre les dades és efectivament poderosa i ha donat 
èxit a molts editors.

La majoria de redaccions han acceptat i fins i tot han donat la 
benvinguda a les dades de les seves operacions diàries. Saber 
quins articles generen més subscripcions, pàgines vistes, visi-

tes repetides o visualitzacions de subscriptors proporciona als 
periodistes proves tangibles dels seus esforços.

Tanmateix, l’equilibri entre el periodisme de qualitat i les decisions 
basades en dades es basa en el fet que les decisions s’informen 
contra les automatitzades. Alguns són millors per als humans, 
mentre que d’altres es poden descarregar en algorismes.

Apliqueu la ciència de dades a decisions automatitzades 
repetides per obtenir el màxim ROI
Un cop escrit el periodisme, la decisió de com monetitzar-lo 
no ha de quedar únicament a la redacció. La “separació de 
l’Església i l’Estat” existeix des de fa dècades per una bona raó. 
Les tàctiques de màrqueting, els preus, les regles de mur de 
pagament i la configuració de contingut premium són decisions 
tàctiques pròpies de la modelització i automatització predicta.
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 El diagrama que acompanya aquest text mostra el flux de tre-
ball del motor de contingut premium. Listener es va integrar 
amb el sistema de gestió de contingut ARC per capturar articles 
abans de la publicació. El model predictiu utilitza la taxonomia, 
les metadades i el processament del llenguatge natural per 
predir la probabilitat que un article tingui èxit quan es defineixi 
només per a subscriptors. El model es va formar inicialment 
en diversos mesos d’història, però continua millorant amb no-
ves dades i rendiment cada dia. S’envia una recomanació mi-
tjançant l’alerta de Slack als pocs minuts de l’article “a punt per 
publicar-se”.

El gràfic següent mostra el rendiment de la conversió del darrer 
clic dels articles provats durant un període de tres mesos. Ob-
serva els tipus de conversions següents:

• No premium: articles recomanats que no són premium que es 
defineixen com a no premium.
• Premium no definit: els articles premium recomanats es defi-
neixen com a no premium.
• Premium: articles premium recomanats establerts com a pre-
mium.

Els conjunts no premium recomanats com a premium eren rars 
i estaven exclosos del gràfic.

La informació clau aquí és la barra central, que indica part de 
l’oportunitat perduda. Quan s’implementa completament, esta-
blir els articles recomanats darrere del mur de pagament en 
aquest mercat va generar prop de sis conversions per article. 
Tot i que els articles recomanats que no es defineixen com a 
premium continuen tenint un fort rendiment (dues conversions 
per article), els articles similars definits com premium han gene-
rat gairebé el triple del volum de conversions.

El resultat net de la línia de fons va ser un augment mesurat del 
20% en el volum d’inici de subscripció i un augment del 8% en 
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els ingressos digitals nets (representant una quantitat de pàgi-
nes vistes marginalment menys d’usuaris anònims).

Una de les limitacions en la implementació d’aquest flux de tre-
ball és la confiança en una alerta Slack i el seguiment del recep-
tor per implementar la recomanació. Fins i tot amb una alerta 
automàtica, molts articles recomanats encara no s’han definit 
com a premium, deixant els ingressos sense realitzar.

Mirar cap endavant = tornar al futur
Inevitablement, el model del futur combinarà anàlisis avança-
des de públic i contingut en tàndem per optimitzar el valor de la 
subscripció. La tecnologia s’està posant al dia amb el lideratge 
i l’anàlisi del pensament.

Igual que la ràpida evolució de la tecnologia de parets de pa-
gament, hom preveu una modernització similar dels sistemes 
de gestió de contingut, no només en la producció de contingut, 
sinó també en el suport d’anàlisis i en l’optimització de la subs-
cripció. Una solució “millor de la raça” probablement definirà la 
pila tecnològica del futur. (Infografies: INMA)

Els competidors uneixen forces per 
permetre als lectors utilitzar un únic 
inici de sessió 

OneLog reuneix algunes de les editores de Suïssa més grans i 
de confiança. La seva solució d’inici de sessió únic arribarà als 
dos milions de comptes actius el 2022, que representen un de 
cada quatre habitants del país.

Fa tres anys, executius de mitjans de comunicació de les prin-
cipals empreses de mitjans suïsses es van reunir navegant en 
un llac per a una conversa anual sobre la indústria informativa. 
Estaven preocupats per les imminents batalles contra les gale-
tes de tercers i la pèrdua de terreny al mercat publicitari. Volien 
trobar maneres de treballar junts per recuperar una relació di-
recta amb els seus lectors i consumidors de notícies en línia. 
Quan van arribar a terra ferma, ja s’havien posat en marxa els 
plans del que es va convertir en Swiss Digital Alliance, inclosos 
TX Group, CH Media, NZZ, Ringier i l’emissora pública SRG.
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Alguns dels seus llocs de notícies són gratuïts, d’altres reque-
reixen una subscripció de pagament. La majoria tenien els ulls 
posats en millors dades per vendre publicitat digital, però a al-
tres —els organismes de radiodifusió públics del grup— se’ls 
prohibia aquest flux d’ingressos. Els socis fundadors dels mi-
tjans van coincidir, però, en el fet que tenir més dades pròpies i 
augmentar la quota de visitants registrats els permetria establir 
millors relacions amb els lectors i productes de notícies més 
rellevants. El seu primer pas col·lectiu ha estat OneLog, un sis-
tema d’inici de sessió únic que s’utilitza en diversos llocs de 
notícies propietat dels membres de Swiss Digital Alliance TX 
Group i Ringier.

Cada soci decideix amb quina freqüència (i sobre quin tipus 
de contingut) demana als usuaris que iniciïn sessió, assenyala 

Christoph Zimmer, director de productes de Tamedia. “Les di-
ferències són força substancials. Per als mitjans amb un model 
de subscripció, un inici de sessió sol conduir a una subscripció 
de prova, de manera que això és un incentiu força senzill”, diu 
Zimmer. “No obstant això, també hi ha mitjans amb una oferta 
gratuïta que fan que cert contingut només sigui accessible per 
als usuaris que hagin iniciat la sessió, com ara comentaris dels 
usuaris, sortejos o fins i tot tipus específics d’articles. La idea 
habitual és convèncer els usuaris per iniciar sessió. La manera 
com es faci depèn del posicionament de la marca”.

OneLog té prop d’un milió de comptes actius i els lectors ja 
poden utilitzar el mateix sistema d’inici de sessió per iniciar la 
sessió a més d’una dotzena de llocs de notícies, inclosos els 
més llegits i de confiança del país, com ara 20 Minuten, Blick, 
Bluewin i Le Matin. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: Horizont)
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Un diari estatal, un telenotícies 
aragonès a Twitter o una revista 
digital en àrab, entre els nous 
projectes que arriben a Osca
El Congrés de Periodisme d’Osca tornarà a convertir-se en 
l’aparador de nous mitjans a l’estat espanyol el divendres, 5 de 
novembre. Sis projectes periodístics com El Periódico de Es-
panya, el Noticiario Matinal Aragonès de Jorge Pueyo, Pueblo 
en pueblo, El Debate, The Objective y Baynana.es protagonit-
zaran aquesta sessió, conduïda per Antonio Rubio, periodista, 
director del Màster d’Investigació de Maldita.es/URJC i presi-
dent de l’Associació de Periodistes d’Investigació.

El Periódico d’Espanya és la nova capçalera estatal de Prensa 
Ibèrica. Dirigit pel periodista Fernando Garea, el diari surt al ca-
rrer des de dimarts, 12 d’octubre, i disposa de redacció pròpia 
amb prop de 40 redactors. 

L’advocat d’Osca Jorge Pueyo es va llançar fa uns mesos en 
Twitter a publicar el Noticiario Matinal Aragonés, un telenotícies 
en llengua aragonesa; els seus vídeos amb to informatiu ron-
den de mitjana les 50.000 visualitzacions, encara que el noticia-
ri més vist arriba a les 150.000 reproduccions.

Pueblo en pueblo és un mitjà digital de Castella i Lleó on «cada 
lloc compte», com resa el seu lema. Està especialitzat en la 
difusió del patrimoni històric i artístic, amb continguts de turisme 
interior sobre paratges naturals, ruïnes i cultura .

El Debate és un diari espanyol que va ser editat a Madrid entre 
1910 i 1936. L’Associació Catòlica de Propagandistes (ACdP) 
el va recuperar el 2016 en format web com El Debate de Hoy . 
L’1 d’octubre de 2021 es rellançaà amb el nom original, sota la 
direcció de Bieito Rubido, exdirector d’ABC.
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The Objective, plataforma virtual de continguts amb més de vuit 
anys de vida, es convertirà en els propers mesos en un dia-
ri digital centrat en política i economia, impulsat pel periodista 
Álvaro Nieto. A més de conservar el nom i alguns elements de 
la seva identitat visual, mantindrà les seves actuals temàtiques 
d’opinió i cultura.

Baynana és un mitjà en línia bilingüe -en àrab i espanyol- 
que aposta pel periodisme social i de servei públic. Creat en 
col·laboració amb la Fundació per Causa, aspira a oferir infor-
mació d’utilitat a la comunitat arabòfona a Espanya i, a el ma-
teix temps, estendre ponts entre les persones migrants, refu-
giades i espanyoles d’origen estranger, i la resta de la població. 
Baynana significa “Entre nosaltres”.

Les inscripcions per assistir a Congrés de Periodisme estan 
obertes a la pàgina web. En aquesta edició, s’estableix un preu 
fix de 70 euros per a les tres jornades de ponències, que inclou 
a més la participació en els diversos tallers programats. Hi ha 
bonificacions per a associats de FAPE, membres dels col·legis 
professionals de Periodistes, aturats, estudiants de Periodis-
me i per als que formen part de Periodistes d’Aragó. Els que 
desitgen seguir l’esdeveniment via streaming podran accedir a 

totes les ponències, amb la possibilitat de participar i formular 
preguntes, amb una quota única de 20 euros. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Congreso Periodismo)

La UE investiga la integració de 
Teams a Office

Més d’un any després que Slack es queixés davant la UE de la 
decisió de Microsoft d’integrar Teams en Office, l’autoritat anti-
monopoli de la Unió Europea estan donant els primers passos 
per investigar aquest cas, segons escriu Arantxa Herranz a Xa-
taca. Cal recordar, a més, que al juny d’aquest any Microsoft 
doblava la seva aposta i anunciava que Teams passaria a estar 
integrat en Windows 11.

Així, i segons avança Reuters, els responsables de la UE es-
tan preguntant als rivals de Microsoft si consideren que integrar 
Teams a Office li dóna més influència i poder. Slack es queixa 
davant la Unió Europeu per la decisió de Microsoft a l’assegurar 
que vincular o agrupar Teams amb Office era il·legal. La com-
panyia reclama a les autoritats anti competència que obligui a 
la companyia a separar els dos productes.
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A més, Slack assegura que, un cop integrat a Office, els usuaris 
no tenien fàcil el desinstal·lar Teams i que des de Microsoft tampoc 
es va facilitar informació perquè aplicacions de tercers (com Slack) 
poguessin integrar-se i funcionar millor amb la suite ofimàtica.

Cal recordar que Microsoft va estar gairebé deu anys litigant 
amb la UE per qüestions antimonopoli. De moment, aquestes 
preguntes només són l’inici d’una investigació les conseqüèn-
cies de la qual encara es desconeixen. (Font: Xataca)

L’ACM impulsa el podcast del 
municipalisme català de la mà de La Xarxa

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) 
aposta pel podcast com a nou format per 
difondre informacions d’interès per al món 
municipal i local. Inicialment, constarà 
d’una prova pilot amb tres capítols que es 
distribuiran a través de les diverses ràdios 
locals integrades a la Xarxa Audiovisual 
Local. A més, es podran escoltar en plata-
formes especialitzades com Spotify, iVoox i iTunes.

La producció dels episodis pilot la coordinarà La Xarxa i 
s’elaborarà des de diverses ràdios locals. Amb una periodici-
tat mensual, cada capítol tindrà una durada aproximada de 20 
minuts i s’hi tractaran continguts diversos, tots relacionats amb 
el municipalisme català, l’actualitat de l’ACM, i donant protago-
nisme a la feina que realitzen els ens locals.

Concretament, per una banda el podcast oferirà notícies i infor-
macions municipals i locals. I per l’altra, difondrà l’actualitat de 
l’Associació i donarà conèixer àmbits i serveis específics que 
té a disposició dels ens locals. El primer capítol ja està dispo-
nible i aborda el Congrés Internacional de la Mobilitat i la nova 
Fundació Municipalista d’Impuls Territorial. (Font: Comunicació 
21 – il·lustració: Unir.net)

Els menors espanyols passen més de 
600 hores a l’any a Instagram

Espanya se situa al capdavant amb un augment en el nombre 
d’usuaris en l’últim any del 41%, enfront del Regne Unit (27%) i 
Estat Units (11%). Tot i que la xifra total d’usuaris menors a USA 
multiplica per 4 a l’espanyola. A nivell global, el temps d’ús de 
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l’aplicació per part dels menors ha augmentat un 16%, passant 
d’una mitjana de 50 min/dia a 58 minuts diaris.

Qustodio ha realitzat una anàlisi sobre el comportament digital 
dels menors a Instagram. S’hi recullen dades d’ús entre set-
embre de 2020 i 2021 a Espanya, Regne Unit i Estats Units. 
D’acord amb les dades de la pròpia plataforma, el 2020 les xar-
xes socials, en general, van experimentar un creixement d’ús 
en menors del 76% i TikTok va aconseguir arrabassar el primer 
lloc a Instagram a nivell mundial. De fet, encara es manté al 
capdavant del rànquing amb 1,61% de diferència.

Tot i passar a ocupar el segon lloc del rànquing d’apps més uti-
litzades, Instagram no para de créixer i en l’últim any s’observa 
un augment d’usuaris del 25%. El major increment el veiem a 

Espanya, on els menors passen un total de 36.500 minuts a 
l’any a Instagram o, el que és el mateix, més de 608 hores a 
l’any. 

Les dades de l’estudi mostren una mitjana de 100 minuts al dia 
a l’aplicació al setembre de 2021 davant dels 69 minuts que 
passaven el 2020, fet que suposa un augment del 45%; per 
davant del Regne Unit, on els menors fan servir un 12% més de 
temps, passant dels 41 minuts diaris als 46 de mitjana en 2021. 
Per la seva banda, el temps d’ús de la app als Estats Units ha 
experimentat una caiguda de el 6%, passant dels 48 als 45 mi-
nuts diaris. (Font: El Publicista) – infografia: La Nueva España)

La Catosfera 2021, creix

La Catosfera 2021, el cicle de debat, tallers i xerrades al voltant 
d’internet i la comunicació a Catalunya, s’amplia a altres espais 
de la ciutat de Girona i ja no només farà actes a l’auditori Josep 
Irla, com era habitual. Per això i paral·lelament a les activitats 
que es faran en aquest punt avui, divendres, 15 d’octubre, se’n 
faran d’altres dirigides al teixit empresarial al Parc Científic i 
Tecnològic de la UdG. La programació del Parc de la UdG està 
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emmarcada dins de la Catosfera.tech, un espai dedicat a les 
tendències i la innovació tecnològica.

La jornada començarà a l’auditori de Edifici Narcís Monturiol a 
dos quarts d’onze amb la taula rodona ‘La Catalunya digital: on 
som i cap a on anem’, on participaran el president de la Funda-
ció .cat, Genís Roca, i la directora general de Societat Digital de 
la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, en una conversa 
moderada per Anna Albar, directora del Parc UdG, i presentada 
per Joan Camp, director de la Catosfera.

La Catosfera acaba demà, dia 16. La 13a edició de les jornades 
posarà el focus en les notícies falses (les conegudes com a 
‘fake news’), les xarxes com a model de negoci o el SEO. (Font: 
Diari de Girona)
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Les pimes aposten per la publicitat 
per arribar al públic i augmenten en 
un 65% la seva inversió 
Per Cinco Días

Les petites i mitjanes empreses aposten per la publicitat. 
L’objectiu? Arribar al màxim possible de públic en les pròximes 
campanyes que realitzen. Dades de l’agència de mitjans Me-
diaShark revelen que les petites i mitjanes empreses espanyo-
les han incrementat en un 65% la seva inversió publicitària en 
tots els suports durant els primers sis mesos de l’any.

La tendència s’espera, segons l’agència, que augmenti també 
de cara a la campanya de Nadal. Els períodes en què més ha 
crescut la inversió han estat durant els tres mesos d’estiu, juny, 
juliol i agost.

Per sectors, el que més ha crescut la seva inversió en publicitat 
és el sector de la salut, amb un 33% d’inversió. Per darrere d’ell 
se situen el sector de les finances, amb un 21% d’inversió i el 
turisme i l’hostaleria, amb un 20%.

En total, en el que va d’any la inversió publicitària que s’ha fet 
ha estat de 2.485 milions d’euros. Això suposa un 18% més 
del que es va invertir en 2020. La tendència demostra, segons 
els experts, que les pimes segueixen apostant per la publicitat 
com un salvavides davant la crisi econòmica que ha minvat els 
ingressos dels negocis.

Publicitat digital.- El tipus de publicitat que més prefereixen 
aquestes empreses és la digital. El 71% de les inversions pu-
blicitàries que s’han realitzat estaven destinades a aquest su-
port. Pel que fa a el format publicitari, el preferit de les petites i 
mitjanes empreses és la publicitat en xarxes socials. En aquest 
mitjà s’ha incrementat en un 21% la inversió. Per darrere se 
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situa la publicitat en adwords, amb un increment del 11% i la 
publicitat en  web, banners, newsletters i altres accions publi-
citàries online.

Que els formats en línia siguin els preferits de les pimes a l’hora 
d’invertir té una conseqüència positiva. Això ha provocat que 
cada vegada apareguin noves alternatives publicitàries destina-
des a les cerques en línia. És el cas de cercadors i marketpla-
ces, on la inversió publicitària ha crescut en un 55%.

S’espera que a partir d’aquest octubre creixi la inversió publi-
citària en els canals online, ja que moltes empreses comencen 
a preparar-se per a la campanya de Nadal. (Fotografia: Deem 
Estudio)

Màrqueting responsable amb dades 
de tercers

Solia ser suficient per lliurar un producte millor o més barat 
o servei que la competència. Mai més. Els professionals del 
màrqueting actuals han de demostrar que els seus productes i 
serveis són rellevants -rellevant personalment per als consumi-

dors en moments i períodes diferents llocs al llarg del dia-. Però 
aportar rellevància  requereix accés a dades, especialment a 
dades pròpies. 

Guanyant i mantenint aquest accés depèn de guanyar i man-
tenir els consumidors la confiança. La forma més eficaç de ge-
nerar confiança és mitjançant una manera justa i intercanvi de 
valor transparent.

La investigació Responsible Marketing with First-Party Data de-
mostra que els consumidors busquen ofertes personalitzades, 
comunicacions i tractament. En una enquesta de Harris per 
a Redpoint Global, per exemple, el 63% dels consumidors va 
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dir que “espera la personalització com a estàndard de servei”. 
La investigació de BCG també va demostrar que els venedors 
digitals més sofisticats: els que han assolit el que anomenem 
“maduresa multi-moment” o la capacitat per oferir experièn-
cies rellevants als clients en diversos moments durant el viatge 
de compra: aconseguiu estalvis de fins a un 30% i augments 
d’ingressos del 20%.

La investigació també demostra que per als consumidors la 
confiança és clau, com la consideració, i és fàcil que perdin 
confiança a determinades empreses si les seves dades no 
s’utilitzen correctament. 

L’enquesta “Estat del client connectat” va trobar que el 83% dels 
consumidors estan preocupats per compartir dades personals 
en línia i el 72% deixaria de comprar a una empresa o d’utilitzar 
un servei per qüestions de privadesa. (Font i infografia: BCG)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Responsible Mar-
keting with First-Party Data, de BCG. CLICAR AQUÍ  

Google prohibirà els anuncis que 
qüestionin el canvi climàtic

Google ha fet recentment una actualització de les seves polí-
tiques que afecta tant els creadors de YouTube com als anun-
ciants de Google i als editors. Com a fruit d’aquest canvi, la 
companyia ha inclòs una sèrie de mesures restrictives per 
pal·liar la negació de canvi climàtic a la xarxa social de vídeo, 
en el seu cercador i en la resta d’internet.

Aquests canvis afecten les polítiques de publicitat i monetització 
de Google, que prohinirá aquelllos anuncis que “contradiguin el 
consens científic ben establert al voltant de l’existència ia les 
causes de l’canvi climàtic”. “Els anunciants”, diu la companyia, 
“simplement no volen que la seva publicitat aparegui al costat 
d’aquest tipus de continguts. I els editors i creadors no volen 
que els anuncis que promouen aquestes afirmacions apareguin 
a les seves pàgines o vídeos”.

Google explica que, per prendre aquesta decisió, ha consultat a 
organitzacions mediambientals reconegudes a tot el món amb 
l’objectiu de perfilar els detalls d’aquesta actualització”. Així, el 
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gegant d’internet “distingeix entre el contingut que declara una 
afirmació falsa com un fet, i el contingut que informa o discuteix 
aquesta afirmació”. “Seguirem permetent els anuncis i la mone-
tització sobre altres temes relacionats amb el clima, inclosos els 
debats públics sobre la política climàtica, els diversos impactes 
del canvi climàtic, les noves investigacions i més”, afegeixen. 
(Font: The Verge)

Publicada la Guia de Publicidad 
Exterior DOOH

La Guia de Publicitat a l’Aire Lliure 
DOOH 2021 desenvolupada per La 
Publicidad ja està disponible en format 
online Publicidad. Una guia que compta 
amb les opinions dels millors professio-
nals del sector Digital Out of Home. 

Nous conceptes s’uneixen al lèxic de 
la publicitat DOOH (abans Publicitat 
Exterior): Programàtica, Hologrames, 3D, Video, Realitat Aug-
mentada, Streaming, retargeting Mobile, Màrqueting Sensorial, 

Data, etc ... Si hi ha un mitjà que ha evolucionat amb la seva 
revolució a Digital ha estat DOOH; les possibilitats i les noves 
formes de contactar amb els consumidors sense ser intrusiu 
s’han multiplicat la participació i l’acceptació per l’audiència, 
que s’involucra amb la comunicació.

La tradicional publicitat en paper del mitjà més clàssic va saber 
aprofitar els avantatges de Digital i unir-se a un mitjà guanyador 
com és aquest en lloc de lluitar contra ell, un mitjà que ofereix no-
ves possibilitats creatives molt per sobre dels portàtils o mòbils. 

Els editors de la Guia esperen que els creatius hagin prenguin 
nota de les grans possibilitats que ofereixen els nous formats 
digitals, un mitjà cada vegada més eficaç però que a nivell 
d’inversió ha estat dels més afectats per la crisi econòmica de-
rivada de la pandèmia Covid-19. No obstant això, no ha deixat 
d’invertir en formats i tecnologia, per la qual cosa és un dels mi-
tjans que amb més força ressorgeixen, recuperen i autonomia 
i augmenten la seva quota de mercat. (Font: MAE – infografia: 
La Publicidad). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia de 
Publicitat a l’Aire Lliure DOOH 2021, de La Publicidad. CLICAR 
AQUÍ 
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Google AdSense: Tipus i consells
 
De tots és ben conegut ja que el gegant publicitari Google Ad-
Sense té diferents tipus d’ofertes, que d’una manera o altra 
afecten la forma en què els editors obtenen els seus ingressos 
publicitaris.

És per aquest motiu que resulta summament important com-
prendre com funcionen els tipus d’oferta existents per poder 
configurar la teva estratègia d’ubicació d’anuncis de forma ade-
quada

En un article que El Butlletí ha escollit per als seus lectors, 
s’expliquen quants tipus d’ofertes existeixen i els millors tres 
consells d’optimització que resultaran més valuosos per ajudar-
vos a millorar els vostres ingressos econòmics a AdSense. 

Què és exactament Google AdSense i com funciona? Quants 
tipus d’ofertes d’AdSense hi ha? Tipus d’oferta de Google Ad-
Sense. Diferències entre les ofertes de cost per clic (CPC) i les 
ofertes de cost per vista (CPV)? Suggeriments d’optimització 
per a Google AdSense i altres, ho podeu trobar en aquest enllaç 
de Dircomfidencial. (Font: MAE)
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Guia d’eines de negoci per a mitjans 
de comunicació
Font: Laboratorio de Periodismo / Fundació Luca de Tena

La Xarxa Mundial de Periodisme d’Investigació (Global Investi-
gative Journalism Network (Gijn)), amb el suport de la Google 
News Initiative, ha publicat una completíssima guia d’eines per 
ajudar els mitjans de comunicació a trobar quin és el programa, 
programari o utilitat que permeti millorar la productivitat o ajudar 
en qualsevol camp de negoci.

La guia ha estat elaborada per Talya Cooper, una investigadora 
amb seu a Nova York que ha treballat com arxivera dels docu-

ments d’Edward Snowden a The Intercept i com a gerent d’arxiu 
en StoryCorps.

Segons la Gijn, l’extensa guia ofereix “eines per ajudar les re-
daccions petites amb tota la feina que no és la recopilació de 
notícies: Pagar les factures; programar projectes col·laboratius 
i mantenir canals de comunicació compartits per als membres 
de l’equip; editar i publicar un podcast; dissenyar un gràfic per a 
xarxes socials i després veure com s’exerceix la publicació”, etc. 

Amb una miríada de productes en el mercat que afirmen ser 
els millors, o els únics necessaris, “buscar les millors solucions 
i després pagar per elles pot ser aclaparador. Hem seleccionat 
una sèrie d’ofertes populars en algunes categories clau, amb 
l’assequibilitat com un dels criteris principals”, apunten.

La majoria de les eines que recull la guia ofereixen proves gra-
tuïtes i la majoria té una versió” freemium”, Un nivell gratuït amb 
funcions limitades, juntament amb versions de pagament amb 
una gamma més àmplia de capacitats.

NOVES EINES
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Onze apartats
La guia està dividida en onze apartats. Incloem els enllaços 
corresponents a cada secció:

Capítol 1:  Administració i gestió. Aplicacions i eines d’oficina 
general | Col·laboració i gestió de projectes. Capítol 2: Co-
municació i ús compartit d’arxius. Missatgeria i comunicació | 
Emmagatzematge en el núvol i ús compartit d’arxius. Capítol 
3:  Comptabilitat i pagaments. Plataformes de comptabilitat i 
facturació. Capítol 4:  Analítica i SEO. Eines d’anàlisi de da-
des i SEO. Capítol 5:  Compromís de l’audiència. Formularis 
i eines d’enquesta | Comentaris de l’usuari. Capítol 6: Eines 
audiovisuals. Audio | Vídeo. Capítol 7:  Sistemes de gestió de 
continguts. WordPress i complements associats | Alternatives 
de WordPress. Capítol 8:  CRM / Gestió de subscriptors. Plata-
formes de gestió de subscriptors. Capítol 9:  Eines de disseny 
i visualització de dades. Plataformes de visualització de dades 
i il·lustracions | Imatges d’arxiu. Capítol 10:  Màrqueting i parti-
cipació (xarxes socials i correu electrònic). Eines de publicació 
en xarxes socials. Capítol 11:  Seguretat. Seguretat de el lloc | 
Administradors de contrasenyes | Xarxes privades virtuals. (In-
fografia: Global Investigative Journalism Network)

Cinc eines per convertir àudios en 
text al teu PC i gratis

Hi ha eines tecnològiques per a PC que t’ajudaran a transcriure 
i convertir àudios en textos. Algunes puden fer-ho l’àudio dictat 
a través del micròfon, i hi ha altres capaços de carregar arxius 
d’àudio.

otter.ai
Otter.ai és un programari que transcriu veu a text en temps real. 
Funciona com una gravadora a l’ús, només que mentre grava 
l’àudio el processa i mostra la transcripció en viu. Encara que 
té versions de pagament, la modalitat gratuïta és més que su-
ficient, ja que ofereix fins a 600 minuts de transcripció i tres 
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importacions d’àudios de fins a una hora al mes. No és perfecta 
i depèn molt de l’interlocutor i la qualitat de l’àudio, però funcio-
nar, funciona. A més, pots escoltar l’àudio des de qualsevol punt 
i llegir alhora la transcripció, de manera que si alguna paraula 
no et sona o no et quadra pots saber quin és el context i deduir. 
També detecta diversos interlocutors.

Speechnotes
A Speechnotes pots dictar un text. Has de prémer en el botó del 
micròfon i començar a parlar. Tot el que parlis i dictes, l’aplicació 
ho anirà transcrivint en un quadre de text. Al navegador Firefox 
no apareix el micròfon, així que has usar-lo amb un altre com 
l’Explorer.

Compta amb opcions extra com exportar el text en PDF, o crear 
diverses notes. L’app és gratuïta i amb publicitat, tot i que té un 
sistema amb el qual pagues per treure aquesta publicitat. Cal 
dir que moltes vegades li costa entendre el que un diu i hi ha 
moltes paraules que transcriu de forma incorrecta.

Dictation.io
Dictation.io només funciona a Google Chrome. Ofereix web 
molt senzilla. Serveix per a dictar textos que es transcriguin. Té 

l’avantatge que t’ofereix un enllaç a les ordres de format, alguna 
cosa molt útil per a saber com has de dictar coses com el punt, 
la coma, les noves línies, guió o altres signes de puntuació o 
elements. El resultat te’l mostra en un full virtual de paper, i has 
de triar com donar-li format al text que es crea. No necessita 
que et registris per utilitzar-lo.

Bear File
En el cas de Bear File, no has de parlar sinó que has de pujar 
un àudio. I només val per àudios en anglès. És compatible amb 
format MP3, amb format WAV, amb MWV i amb OGG , que és 
el format dels arxius d’àudio rebuts en WhatsApp. Pots pujar 
arxius amb un pes màxim de 3 MB i només cal buscar-lo en 
l’ordinador, pujar-lo i tocar a “Convert” . És una eina online pe-
tita però que serveix per a petites transcripcions. El servei per-
tany a Bear File Converter, un web especialitzat en productes 
per a convertir el format de diferents tipus d’arxius.

Voice Llibreta
Voice Llibreta només és compatible amb el navegador Chro-
me. El seu funcionament és simple. Has de prémer en el botó 
de Start recording, donar-li accés al micròfon al web, i dictes. 
Serveix en espanyol també. El text es mostra en text pla i pots 

NOVES EINES

https://speechnotes.co/es/
https://dictation.io/
https://www.ofoct.com/
https://voicenotebook.com/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

descarregar- lo en format txt. També té botons per escriure a 
mà símbols de puntuació. (Font: Genbeta – infografia: Yahoo 
Finanzas)

Instax Link Wide: la impressora portàtil 
de Fujifilm ara permet tenir les fotos 
del nostre mòbil en format panoràmic
Fujifilm presenta la seva nova impressora portàtil. La Instax 
Link Wide és el model més gran de la família fins a la data, 
permetent per primera vegada imprimir les imatges de el mòbil 
en format panoràmic, segons explica Enrique Pérez a Xataca.

El dispositiu es connecta via Bluetooth amb el telèfon intel·ligent 
i a través d’una aplicació, que permet editar les imatges a l’estil 
Polaroid, podem obtenir aquestes fotos a una mida d’uns 10 
centímetres en un temps d’uns 12 segons, segons especifica-
cions de la marca.

En comparació amb la Instax Mini Link, aquesta nova impres-
sora portàtil és més gran i aposta per un format panoràmic que 
permetrà tenir fotos molt més cridaneres i agradables de desar. 

En contraposició, el dispositiu és una mica més gran i menys 
portable, pesant uns 340 grams amb el cartutx inclòs.

A través de l’ aplicació Instax Link, disponible a la Play Store 
d’Android i la App Store d’iOS, és possible enviar les imatges 
a la impressora mitjançant Bluetooth 4.2. Podrem imprimir tant 
les imatges que fem amb el mòbil com aquelles que hàgim en-
viat al dispositiu. També és compatible amb la càmera Fujifilm 
X-S10.

Per a la impressió es presenten dos modes, un colors naturals 
i un altre de colors més saturats. També és possible editar les 
imatges per afegir text i fins a 30 filtres diferents. (Font: Xataca)

A Gmail se li està colant més spam 
que mai

Cada vegada són més els 
usuaris que perceben un crei-
xement exponencial de l’spam 
al Gmail, tot i els reconeguts 
filtres antispam del correu 
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electrònic de Google que ara semblen no ser capaços de detec-
tar i filtrar. És més, aquesta classe de correus no desitjats que 
acaben aterrant a la nostra Safata d’entrada acostumen a ser 
estafes relacionades amb l’enviament de paquets. Què passa?

Sergio de los Santos, director de l’àrea d’Innovació i Laboratori 
en ciberseguretat a Telefónica Digital, ha compartit un fil a Twitte 
explicant alguns dels detalls tècnics del que no és sinó una molt 
ben elaborada operació de phishing. De los Santos explica que 
els dominis usats per a l’enviament d’aquests mails són tots rela-
tivament recents, i que les webs que contenen comparteixen un 
aspecte “com de llista de correu” , ja que ofereixen formulari d’un 
sol camp i un botó de “Unsubscribe”, si bé animen “enviar la teva 
aplicació”, no a compartir la teva adreça de correu electrònic.

Què passa quan es fa clic on ens incita l’email? Que es i ens 
redirigeix a un treballat bot que interactua amb nosaltres en es-
panyol, explicant-nos que tenen a les seves oficines un paquet 
(ens adjunten foto i tot) en el qual no es veu bé la nostra direc-
ció. De manera que ens demanen que donem les nostres dades 
i que paguem els costos d’enviament, proporcionant les dades 
de pagament de la nostra targeta de crèdit. Amb un bot tan 
professional, decorat amb el logo de Correus i tot, sens dubte 

no és difícil que molts usuaris acabin caient en l’engany. (Font: 
Magicoline – infografia: ADSLZone)

Twitter introdueix noves eines per 
facilitar el seu ús

La xarxa social Twitter ha decidit implantar una sèrie de fun-
cions i eines en la seva plataforma, amb l’objectiu de millorar i 
facilitar el seu ús als usuaris.

Tres diferents eines: 
Pagaments:  els usuaris podran enviar i rebre pagaments únics 
a través de serveis de tercers.
Mode de seguretat: els usuaris que ofereixin a través dels seus 
comptes un contingut nociu, que vulneri la sensibilitat d’algú, 
o amb un vocabulari insultant, se’ls bloquejarà directament el 
compte durant set dies.  
“Comptes automatitzats”: els comptes automatitzats  es 
crearan per saber si un usuari és un ‘bot’ o és una persona. 

L’app, amb la introducció d’aquestes noves eines, pretén in-
novar i situar-se per sobre dels seus principals competidors, 
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com Clubhouse, Facebook, o fins i tot les xarxes dominants del 
moment, TikTok i Instagram. A més, el seu principal objectiu és 
captar l’atenció dels més coneguts o més rellevància pública 
tinguin, periodistes, famosos, intel·lectuals... etc. (Font: La Pu-
blicidad)
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Com fer fact-checking amb poques 
paraules i bones imatges
Per Andrés Colmán Gutiérrez / IJNet

A vegades les imatges poden dir molt més que les paraules, 
però alhora són molt més susceptibles de ser manipulades per 
divulgar informacions falses o mentida news. Per això, els pe-
riodistes fact checkers o verificadors de dades han d’aprendre 
a treballar molt de prop amb els dissenyadors gràfics, aprenent 
a pensar no només en paraules sinó també en imatges per di-
fondre amb més eficàcia la seva feina.

És el que va destacar Arlene Fioravani Müller, directora gràfi-
ca de elDetector, la unitat de verificació de dades de Univisión 

Notícias, durant el seminari web “Disseny i vídeo per fact-chec-
kers: consells pràctics”, organitzat pel  Fòrum de la Crisi Mun-
dial de la salut, de  ICFJ  i IJNet.

L’experta va mostrar diversos casos de fotografies i vídeos que 
van ser alterats amb fins polítics o electorals, amb missatges 
enganyosos, assenyalant que en molts casos van ser conside-
rats reals per les audiències. “Amb la pandèmia del coronavirus, 
la divulgació de les imatges manipulades per difondre notícies 
falses ha augmentat considerablement, posant en risc la salut 
de moltes persones, per això s’ha tornat molt necessari i im-
portant poder detectar aquests casos i desmuntar les mentides 
amb continguts que alhora tinguin molta eficàcia i credibilitat”, 
va explicar.

Segons la dissenyadora, l’audiència està generalment més 
temptada a compartir una mentida que una veritat. “Per això, 
cal fer més atractiva la veritat. En elDetector fem servir diversos 
recursos com promos, columnes, cards, stories. Posem mar-
ques d’aigua per evitar que les peces de fake news que repro-
duïm, siguin novament compartides, però per sobretot pensem 
en la massa, en l’audiència massiva”, ha comentat.
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Fioravani Müller va plantejar que molts periodistes són “una 
mica quadrats” i estan acostumats a pensar en paraules, a de-
fensar el seu estil narratiu, mentre que els dissenyadors són 
“més rodons, més creatius” i sovint els punts de vista entren 
en conflicte, però és necessari “entendre que no tot s’ha de dir 
literàriament i és convenient resumir el contingut de les notes 
periodístiques en poques paraules i bones imatges”.

Per això cal que el periodista pugui comunicar al dissenyador 
el punt central del que vol comunicar, buscar elements gràfics 
simbòlics, sota la premissa que “menys és més”. És important 
la integració entre el que fa servir la història i el que fa servir les 
eines visuals.

“Això és clau per a la divulgació en xarxes socials. Els periodis-
tes han d’entendre que el dissenyador no està per explicar la 
història, sinó per trobar l’important que hi ha en ella i potenciar-
la de manera gràfica per enganxar a l’audiència”, ha destacat.

Per ajudar a la feina de dissenyador, va suggerir que el perio-
dista comparteixi la idea que té sobre com il·lustrar millor la 
promoció de la feina. “Una cosa que ajuda molt és ser part del 
procés creatiu al començament, explicar al dissenyador com 

t’imagines el què tens en ment, encara que soni un disbarat o 
per contra sembli molt obvi, això l’ajudarà a entendre quin és el 
camí que ha de seguir. Qualsevol element, nota, fotografia que 
hagis vist durant la investigació, tot suma”, ha assenyalat. 

El disseny en un material periodístic de fact-checking ha 
d’ajudar a despullar la mentida que es busca instal·lar. Ha de 
mostrar la falsedat de les fake news.

A les redaccions o mitjans petits de proximitat on moltes vega-
des el mateix periodista ha de fer de dissenyador gràfic, Fio-
ravani Müller va recomanar recórrer a aplicacions digitals de 
disseny, majoritàriament gratuïtes que es poden descarregar i 
utilitzar en qualsevol dispositiu. Algunes de les més reconegu-
des són: Pixlr, Canva, Adobe Spark, Adobe Photoshop Express, 
Snapseed i Color Reference, entre d’altres.

“Només han de afinar el criteri gràfic i realitzar composicions 
que no siguin recarregades. Recordin sempre el principi bàsic 
del disseny: menys és més!”, Va emfatitzar.

Per verificar l’origen d’una fotografia o un vídeo i detectar si 
hi ha falsedat, va recomanar fer servir les eines tecnològiques 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.univision.com/noticias/videos-imagenes-falsos-verificar-redes-whatsapp-herramientas


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

gratuïtes que s’utilitzen en elDetector. També va assenyalar els 
principals errors que cometen els periodistes a l’intentar dissen-
yar un missatge de fact-checking:

• Posar massa text per a una mateixa peça gràfica
• Utilitzar un vocabulari molt rebuscat, quan el missatge ha de 
ser senzill i directe, comprensible per a moltes persones.
• Voler fer el resum de la nota d’una manera literària, quan cal 
donar preeminència a les imatges.
• Utilitzar massa informació en una única peça.

Fioravani Müller va valorar que cada vegada hi hagi més pro-
jectes periodístics realitzant verificació de dades i fets. “Amb 
tota aquesta tecnologia avançant a passos de gegant i totes 
aquestes organitzacions creant continguts falsos, si no frenem 
a temps aquesta allau de mentides news, podria arribar el dia 
que no sapiguem realment que és veritat i que és mentida, di-
vidint cada vegada més a la població”. (Infografia: Magnet – 
Xataka)

Perill imminent per a la premsa 
europea

El pluralisme mediàtic 
i la diversitat editorial 
de diaris i revistes són 
una condició prèvia 
per a una formació 
d’opinió independent i 
plural a la Unió Euro-
pea. És absolutament necessari garantir l’accessibilitat i la visi-
bilitat de la plena diversitat d’ofertes editorials, EMMA i ENPA ho 
van voler recordar amb motiu del Dia Mundial de les Notícies.

La Llei de mercats digitals és una oportunitat històrica i poten-
cialment l’única possibilitat per a la UE d’abordar els desequili-
bris del mercat causats per les plataformes de porters i garantir 
una distribució justa i no discriminatòria de la premsa i els mi-
tjans de comunicació gratuïts. Tanmateix, l’esborrany de DMA 
que hi ha actualment sobre la taula lamentablement no arriba a 
algunes de les disposicions clau. Destaquem el següent:
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• Les condicions d’accés justes i no discriminatòries no s’han de 
limitar a les dues botigues d’aplicacions, sinó que s’han d’estendre 
a tots els “serveis bàsics de la plataforma”, en particular al mono-
poli dels motors de cerca i el monopoli de les xarxes socials.
• La introducció de l’obligació dels  gatekeepers (especialistes 
d’informació) de participar en procediments vinculants per fixar 
un preu just per a serveis com ara la concessió de llicències del 
dret de l’editor .
• El DMA ha de prohibir de manera exhaustiva i eficaç no no-
més l’autopreferència, sinó també donar un tracte preferencial 
a tercers seleccionats.
• No s’ha de permetre als  gatekeepers que discriminin la inter-
mediació basada en la rellevància a favor de la intermediació 
remunerada.
• Els navegadors web s’han d’incloure a l’àmbit d’aplicació.
• La prohibició de combinar dades de diferents serveis s’ha 
d’aplicar independentment del consentiment de l’usuari.

Si aquestes deficiències no fossin abordades tant pel govern 
legislatiu com pel Parlament Europeu en el procés legislatiu, 
aquesta important regulació corre el risc de convertir-se en un 
tigre desdentat que, en alguns casos, fins i tot legitimaria els 
comportaments injustificables dels porters.

El president de l’EMMA, Xavier Bouckaert, va dir: “Les plata-
formes dominants en el mercat que també ofereixen serveis de 
mitjans editorials exerceixen un control cada vegada més gran 
sobre la formació d’opinions dels ciutadans. En última instància, 
aquestes plataformes decideixen a quins mitjans o contingut es 
pot accedir i en quines condicions. Fem una crida als governs 
europeus i al Parlament Europeu per assegurar-se que el DMA 
no deixi de contrarestar les pràctiques abusives de les platafor-
mes de  gatekeepers”.

El president de l’ENPA, Jean-Pierre de Kerraoul, va dir: “S’ha 
de prohibir la discriminació d’accés per part de les plataformes 
de  gatekeepers i s’ha d’introduir un procediment reglamentari 
vinculant en cas de disputa per establir un preu just per als ser-
veis (llicència del dret de l’editor de premsa). Si el DMA no com-
pleix les expectatives per restablir l’equilibri als mercats digitals, 
corre el risc de convertir-se en una regulació que protegeixi els  
gatekeepers que pretén regular. Això ha de ser tingut en compte 
amb urgència pels legisladors europeus”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Electronic Frontier Foundation)
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Pot la premsa incloure’s en el bo 
cultural jove de 400 euros?

El Govern espanyol ha sorprès en els últims dies amb l’anunci 
de la concessió d’una ajuda de 400 euros a tots els adolescents 
que compleixin 18 anys per invertir en cultura. En el moment de 
l’anunci, el president del Govern, Pedro Sánchez, es va referir 
a activitats com la compra de llibres, el teatre, la dansa o el 
cinema

Els editors de premsa demanen al Govern la inclusió de la 
premsa en aquest bo cultural de les seves publicacions. Ho han 
fet a través de Club Open d’Editors (Clabe), que ha sol·licitat la 
inclusió de la premsa -tant en paper com en digital, periodicitats 
i temàtiques en el bo que es posarà en marxa a partir de 2022. 
(Font: MAE)

L’SPIB publica un manual de bones 
pràctiques periodístiques sobre salut 
mental

El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears ha elaborat un 
manual de bones pràctiques sobre periodisme i salut mental. 
L’organització considera que aquest és un problema social de 
primer ordre en el qual els professionals de la informació i els 
mitjans de comunicació han de “corregir els errors i prejudicis 
per jugar un paper positiu, que allunyi l’estigma dels qui con-
viuen amb trastorns de salut mental, contribueixi a la seva in-
clusió i promogui polítiques públiques més decidides a favor de 
les persones afectades i les seves famílies”.
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El manual inclou catorze punts considerats clau per millorar 
l’acostament periodístic als temes sobre salut mental, dels 
quals destaquem:

• Considerar els trastorns de salut mental com un problema de 
salut pública.
• Evitar donar rellevància a la malaltia mental per sobre de la 
resta de circumstàncies personals i socials per a explicar casos 
de violència.
• Donar veu a les persones amb problemes de salut mental per 
a trencar estereotips.
• Difondre històries de superació.
• Posar l’accent en els drets, en lloc de fer-ho en la compassió.
• No etiquetar a les persones pels seus trastorns de salut men-
tal ni destacar aquesta condició per cridar l’atenció.
• Ressaltar assoliments sanitaris, avanços i iniciatives 
d’integració dels malalts.
• Evitar la culpabilització de les persones i les seves famílies 
presentant els trastorns de salut mental com a conseqüència 
de les seves accions.

A més del manual, demà,  dissabte 16 d’octubre, l’SPIB or-
ganitza el taller Periodisme i mites sobre salut mental, a cà-

rrec d’Ariadna Rogero, responsable de premsa i portaveu de 
l’associació Obertament contra l’estigma en salut mental. 
D’aquesta manera, a més de defensar els drets dels treballa-
dors, el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears es proposa 
“ampliar i millorar” la funció de servei públic que exerceixen els 
mitjans, i ajudar a què els seus professionals comptin amb “les 
millors eines per a l’exercici responsable i constructiu del perio-
disme”. (Font i infografia: Comunicació 21)

Oberta la convocatòria del 7è Premi 
Ramon Barnils de periodisme 
d’investigació
El Grup de Periodistes Ramon Barnils convoca, per setè any 
consecutiu, el Premi Barnils de periodisme d’investigació. Es 
premiaran reportatges d’investigació en dues categories: obra 
publicada en mitjans d’abast nacional i obres publicades en mi-
tjans locals i comarcals, que tractin qüestions i problemàtiques 
que succeeixen o tenen un impacte clar als Països Catalans. 

El període per enviar originals es va obrir el dia 13 d’aquest 
mes, i s’allargarà fins el 15 de novembre d’aquest any a les 
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23.59 h. Les bases del premi es poden consultar al web www.
grupbarnils.cat/premibarnils. 

Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, radio-
fònic, audiovisual o multimèdia  i s’han de presentar telemàti-
cament. Es valorarà especialment la varietat i riquesa de tèc-
niques d’investigació periodística emprades. El premi és obert 
tant a periodistes com a estudiants de periodisme i totes dues 
categories estan guardonades amb 1.500 euros cadascuna. 
(Font: Grup de Periodistes Ramon Barnils)

Convocat el Premi Vicente Verdú, de 
Periodisme i Innovació

La primera edició del Premi Vicente Verdú, de Periodisme i In-
novació, atorgarà 6.000 euros a l’autor(s) d’un treball periodístic 
destacat pel seu innovador tractament informatiu. El certamen, 
convocat per l’Associació d’Informadors d’Elx, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Elx i la col·laboració del Màster en Innovació en 
Periodisme de la Universitat Miguel Hernández, vol reconèixer 
i incentivar, en una època de profunds canvis en el periodisme, 
la recerca de la innovació.

Els treballs participants s’han d’haver publicat, difós o emès en 
format imprès o digital (àudio, vídeo o multimèdia) entre l’1 de 
gener de 2020 i el 31 de març de 2021. El termini de recepció 
finalitza el 29 d’octubre de l’enguany, el jurat donarà a conèixer 
la seva decisió durant el mes de novembre i el lliurament del 
premi tindrà lloc al desembre. Aquí trobareu les Bases del Pre-
mi Vicente Verdú (PDF). (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Gestió avançada d’Intranets Corporatives.- On line. Curs 
sense restricció horària. Del dilluns 18 d’octubre al divendres 19 
de novembre (10 hores) - Una intranet és una xarxa interna que 
permet compartir recursos, però també un espai cada vegada 
més important d’intercanvi i converses entre les persones dins 
de les organitzacions. Avui la clau es activar la comunitat inter-
na de les companyies i que allotgin els espais de col·laboració, 
evolucionant a una xarxa social corporativa. Ricardo Gómez et 
mostrarà com fer-ho en aquest curs pràctic.

Com muntar el millor set per a les teves videoconferèn-
cies i vídeos on line.- On line. Sessió en directe. Dimarts 19 
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d’octubre (De 10.00h a 12.00h) - Es pot crear un efecte “Wow” 
instantani quan intervens en una videoconferència o apareixes 
en vídeos o line. El secret radica en disposar d’un “set” que et 
faci brillar. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San Juan, des-
cobrirem les 5 àrees que has de dominar per crear el millor set 
adaptat al teu estil, propòsit i pressupost.

Com parlar en públic de forma eficaç.- Curs presencial. Di-
mecres 20 i 27 d’octubre (De 09.30h a 14.30h) - Aquesta for-
mació, dirigida per Josep M. Brugués, t’ensenya com fer arribar 
els teus missatges i idees amb claredat a tots els públics, parlar 
amb més seguretat i confiança i captar l’atenció de l’audiència 
millorant la comunicació verbal i no verbal.

Masterclass: Informació sense periodistes. Reptes i opor-
tunitats de l’automatització de notícies.- On line. Sessió en 
directe. Dijous 21 d’octubre (De 18.30h a 20.00h) - L’objectiu de 
la Masterclass, a càrrec de Susana Pérez Soler, és explicar l’ús 
que es fa de la Intel·ligència Artificial i l’Aprenentatge Automàtic 
en les redaccions periodístiques, amb experiències locals, na-
cionals i internacionals. Aquesta activitat està coorganitzada 
amb Barcelona Activa.

Introducció al màrqueting d’influencers..- On line. Sessió en 
directe. Dijous 28 d’octubre (De 10.00h a 14.00h) - Cada cop és 
més difícil diferenciar-se en un entorn tan exigent com l’on-line. 
Alguns dels nous consumidors, els prosumers, adopten un pa-
per més actiu, amb veu i una poderosa capacitat de prescripció 
respecte als seus seguidors; són els influencers. Descobreix 
amb Pilar Yépez com aprofitar-ho per potenciar la campanya de 
comunicació de la teva empresa i marca.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Curs sen-
se restricció horària. Del dilluns 4 d’octubre al divendres 5 de 
novembre (8 hores) - El vídeo és el contingut més consumit en 
smartphones i tablets. A més, es pot viralitzar fàcilment a través 
de les xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) i tècni-
ques adequades, amb un smartphone es poden produir vídeos 
d’excel·lent qualitat. Els participants en aquest curs, dirigit per 
Jordi Flamarich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat 
professional. 

Storytelling: el nou gènere de la comunicació persuasiva.- 
On line. Curs sense restricció horària. Del divendres 1 al 29 
d’octubre (12 hores) - Aquesta formació, impartida per Mario 
Sorribas i Francesc Ponsa, mostra com s’aplica el storytelling 
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en tres àmbits de la comunicació: periodístic, polític i empresa-
rial, ensenya a identificar els components d’un relat memorable 
que funciona i a com adaptar-lo als diferents canals i suports. 

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 
Periodistes 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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Els periodistes planten cara al discurs 
de l’odi
Per Infoperiodistas

En la darrera assemblea general de la Federació d’Associacions 
de Premsa d’Espanya, el seu president, Nemesio Rodríguez, 
ha advertit que la polarització que viu la política s’està conta-
giant als mitjans i als periodistes. “I la meva impressió és que 
augmentarà en els pròxims mesos”.

“La polarització condueix a l’odi i l’odi a la divisió de la societat. 
Hem d’estar molt atents als discursos d’odi, que són l’avantsala 
dels delictes d’odi”, ha dit el president de la FAPE, per a qui 

l’hostilitat cap al periodisme forma part de l’estratègia dels lí-
ders populistes. “El mètode Trump ha fet escola”.

No tot s’hi val
Als periodistes, Rodríguez els ha recordat que “no tot s’hi val 
per atrapar l’atenció de l’usuari” i que “informacions veraces, 
verificades, contrastades amb fonts fiables, contextualitzades i 
subjectes als principis del Codi Deontològic dels periodistes, és 
el que defensem i ho que seguirem defensant sempre des de 
les associacions de premsa”.

Respecte a la situació laboral que travessa el sector, Rodrí-
guez ha destacat en l’exposició del seu informe, que els temors 
exposats en l’anterior assemblea, realizada telemàticament el 
novembre de l’any passat, s’han confirmat . “Vàrem alertar del 
perill que, un cop finalitzats els ERTES, vindrien els acomia-
daments i així està sent”, ha dit, tot i que ha assenyalat que, 
al mateix temps, estan sorgint nous mitjans que serviran per 
pal·liar l’atur i dels que cal esperar que es consolidin i ofereixin 
condicions laborals i salarials dignes als seus periodistes.

Per a Rodríguez, el futur immediat dels mitjans està lligat al fet 
que l’estratègia de les subscripcions tingui èxit, i aquest even-
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tual èxit depèn del periodisme de qualitat. “L’editor que cregui 
que l’usuari pagarà per informació escombraries està abocat al 
fracàs. Qui paga vol qualitat i sabem que aquest tipus de perio-
disme i la innovació per adaptar-se als canvis de les audiències 
necessiten periodistes ben formats i amb bones condicions sa-
larials i laborals, ha dit.

Nemesio Rodríguez ha explicat com aquest pas del “tot gratis” 
al pagament de continguts ha impulsat el moviment dels editors 
perquè les plataformes comencin a pagar per l’ús d’aquests 
continguts i que, d’altra banda, la FAPE està en la baralla pels 
drets d’autor dels periodistes formant part de “Seguir creant en 
digital”, i defensant que la negociació amb les plataformes sigui 
col·lectiva, exercida per l’entitat de gestió de drets CEDRO.

Lluita contra la desinformació
De la mateixa manera, va afirmar que la Federació segueix en 
la lluita contra la desinformació. Sobre aquest tema, el vicepre-
sident primer de l’organització, Aurelio Martín, ha explicat que 
aquesta lluita es desenvolupa en diferents àmbits, començant 
per l’alfabetització mediàtica amb la finalitat de crear una as-
signatura en l’àmbit educatiu i dotar d’un esperit crític als ciuta-
dans, impulsant campanyes de conscienciació davant la socie-

tat per la defensa del periodisme com a element fonamental per 
combatre aquest perniciós fenomen i sol·licitar transparència 
de les institucions.

La Federació segueix, a més, en la baralla contra la bretxa sala-
rial i el sostre de vidre, “que al seu recorregut històric suma ara 
les estratègies de la ultradreta per fer retrocedir els avenços”, 
ha dit Nemesio Rodríguez, També, i com una de les seves fun-
cions bàsiques, des de la FAPE, “hem estat en primera línia 
defensant la llibertat d’expressió i el lliure exercici del perio-
disme, a més d’altres drets dels periodistes, fonamentalment 
l’exigència de condicions dignes de treball”. (Fotografia: Inicia-
tiva Comarcal)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Darrere de la ruptura de Facebook, 
la dependència dels mitjans d’un 
monopoli
Per Lepold Picot /RFI -France Media World

A tot el món, milers d’usuaris d’Internet han donat la benvingu-
da a la darrera interrupció de Facebook i al temps alliberat. Si 
l’argument us pot fer somriure, aquests usuaris d’Internet igno-
ren un problema important: en alguns països, Facebook o les 
seves filials com WhatsApp s’han convertit en actors clau per 
accedir a la informació.

Durant més de sis hores, aquell dilluns 4 d’octubre, ni la més 
mínima publicació de Facebook, ni el més mínim missatge a 
Messenger o WhatsApp, ni la més mínima història de xat a Ins-
tagram. El fracàs, històric, es deuria a un error durant una ac-
tualització. Privats d’accés, la majoria d’usuaris d’Internet han 
recorregut a altres aplicacions o han aprofitat per fer un des-
cans de la seva vida ultraconnectada.

Però a les redaccions de molts països, l’assumpte, si continua-
va, podria haver pres un gir més desagradable. Facebook i, per 
extensió, les seves aplicacions per a WhatsApp i Instagram, 
són relleus d’informació vital. Són “infomediaries”, intermediaris 
que permeten als periodistes arribar a una gran part del seu 
públic. Fins i tot en alguns països, Facebook i WhatsApp s’han 
convertit en les principals autopistes d’informació: les notícies 
van directament a l’usuari sense que hagin de buscar-les. 

Factors estructurals
Si aquest és el cas menys a països com França o el Regne 
Unit, al Brasil, per exemple, les aplicacions de Facebook són re-
productors multimèdia essencials. “L’informe digital de l’Institut 
Reuters del 2021 mostra que el 47% dels brasilers enquestats 
utilitzen Facebook per obtenir informació i el 43% de Whats-
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App”, desxifra Camila Mont’Alverne, investigadora postdoctoral 
al Reuters Institute de la Universitat d’Oxford. I Brasil està lluny 
de ser un cas aïllat. 

Molts països, com Tunísia, Senegal, Índia i Sud-àfrica, són par-
ticularment amants d’aquestes dues xarxes socials per obtenir 
informació. A Nigèria, les proporcions són encara més grans 
que al Brasil: el 65% de les persones utilitza WhatsApp per 
seguir les notícies, el 53% de Facebook. La dependència és 
gran, perquè si tanta gent arriba als llocs de notícies a través 
d’aquests mitjans, els visitants en queden tants menys quan 
aquests relleus ja no funcionen. 

Tot i això, aquesta dependència varia d’un país a un altre. No-
més el 23% dels britànics enquestats pel Reuters Institute afir-
ma que rep informació a Facebook i el 14% a WhatsApp. Per a 
l’investigador del Reuters Institute, la cosa s’explica per factors 
estructurals: “Al Regne Unit hi ha una forta concentració del 
sistema mediàtic, com la BBC, els individus tenen un fort vincle 
emocional amb aquests mitjans i tindran tendència a anar a 
per obtenir informació. Al Brasil, Nigèria o fins i tot a l’Índia, els 
vincles no són tan forts. “Més encara, l’investigador especifi-
ca que en aquests països, l’audiència té dificultats per accedir 

als mitjans:”No sempre tenen els diners per pagar una subs-
cripció ni el costum d’anar específicament a veure determinats 
mitjans.”

La qüestió del paquet telefònic també és molt important. A di-
versos països africans o llatinoamericans, com abans es feia a 
França, les dades mòbils són il·limitades si utilitzeu Facebook o 
WhatsApp, però no si utilitzeu un navegador o una altra aplica-
ció. Per por de costos addicionals, els usuaris d’Internet poden 
evitar anar directament a llocs multimèdia mitjançant un motor 
de cerca. Els enllaços difosos en discussions de WhatsApp o 
compartits per amics de Facebook fan de vincle entre els mi-
tjans de comunicació i la seva audiència. 

Beneficis i riscos
Per què els mitjans de comunicació infixen tanta dependència 
d’aquestes xarxes socials? Per a Camila Mont’Alverne, la res-
posta és senzilla: “Hi ha una audiència potencial: els mitjans 
que prescindeixen de les xarxes socials solen tenir una audièn-
cia més reduïda que aquells que els fan servir. “Facebook, Ins-
tagram i WhatsApp tenien  6.100 milions de comptes el 2021, 
l’equivalent a desenes de centenars de milions d’individus. Fins 
i tot en alguns països, Facebook i WhatsApp s’han convertit en 
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eines periodístiques que vinculen els periodistes i el seu pú-
blic. “Alguns mitjans tenen comptes de WhatsApp, amb grups 
on els individus poden suggerir temes per tractar o trobar les 
darreres notícies publicades al lloc web dels mitjans.”, il·lustra 
l’investigador d’Oxford.

Aquests beneficis comporten riscos: una dependència encara 
més profunda de les xarxes socials que, quan es trenquen, ta-
llen tots els vincles entre l’audiència i els mitjans de comuni-
cació. No obstant això, la freqüentació d’un lloc és una aposta 
econòmica vital per a una empresa de premsa, recorda Camila 
Mont’Alverne: “Quan Facebook o Instagram ja no funcionen, és 
molt difícil per als mitjans mantenir un bon nivell de trànsit als 
seus llocs. (per a alguns mitjans, crec que aquest fracàs pot ser 
fins i tot molt crític”.”

A aquesta dependència s’afegeix l’omnipresència en aquestes 
xarxes d’informació falsa. Les informacions compartides pels 
partidaris dels dos candidats a la presidència brasilera el 2018 
ens ho recorden: les notícies compartides pels anomenats llocs 
fiables al costat de moltes notícies falses. “WhatsApp té un pro-
blema particular: és un espai tancat i segur, és difícil per als 
investigadors saber què comparteixen, com utilitzen els usuaris 

aquesta eina”, admet l’investigador. Alhora, això dificulta la fei-
na dels periodistes: les notícies falses poden circular en grups 
tancats durant un temps determinat, abans que un mitjà de co-
municació les confisqui per verificar-les.

Si sembla improbable un apagament total i molt durador, 
l’accident de principis de la setmana passada recorda una 
cosa: posseint tants altres “infomediaries”, Facebook ha creat 
una situació de monopoli de la qual depenen els mitjans de 
comunicació. I quan Facebook cau i les seves aplicacions de 
tercers ho fan, es trenca una gran part del vincle que connecta 
els mitjans de comunicació amb el seu públic.

A Europa i els Estats Units, s’estan duent a terme debats 
per trencar el monopoli de Facebook prohibint-li la propietat 
d’aquestes diferents aplicacions. Una qüestió important per a 
Camila Mont’Alverne: “Quan considerem que aquestes platafor-
mes tenen un impacte no només en la manera com els individus 
obtenen informació, sinó també en la manera de gestionar el 
seu negoci, perquè algunes persones utilitzen WhatsApp per 
comunicar-se amb els seus clients o obtenir pagaments, és un 
problema que una empresa els tingui tots.  Tot i això, les lleis 
lluiten per ser seguides i el final del monopoli de Facebook en-
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cara no sembla rellevant, tot i que els testimonis de denunciants 
com Frances Haugen podrien empènyer els governs a legislar. 
(Fotografia: D.Travnikov/Depositphotos),
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Els tres principals reptes per a la 
comunicació 2021-2022
Per Silvia Albert, fundadora y CEO de Agencia Comma / Comma

Ha estat un bon estiu tot i les tenaces xifres de la Covid, de les 
terribles realitats que està vivint l’Afganistan i de les tremendes no-
tícies sobre el nostre futur com a planeta. Ara som a la tardor, hora 
d’identificar l’esquerda per on entra la llum. Són moments convul-
sos, sens dubte. Però aquí estem, així que no té gaire sentit seguir 
llepant-nos ferides ja sofertes o les que estan per arribar. Avancem!

Tenim per davant encara uns mesos per donar per conclòs 
aquest any post traumàtic i m’aturo a pensar quins són els nos-
tres principals reptes per a l’horitzó 2022. 

Primer repte: recuperar el fil humà en les organitzacions
La pandèmia, a més de molta por i moltes pèrdues, ens va tren-
car el cordó umbilical amb el qual ens sentíem units a les nos-
tres organitzacions. Així, d’arrel. Les circumstàncies ens han 
obligat a allunyar-nos de les persones i crear un territori propi, 
a mida i a salvaguarda.

Solts en el món de la individualitat física, ens han canviat el 
context en el qual tornar a construir un entorn -físic i mental- per 
seguir desenvolupant la nostra tasca professional. Ara, quan ja 
havíem aconseguit fer-nos amb el context, se’ns torna a exigir 
un reset (“Quan crèiem que teníem totes les respostes, de sob-
te, van canviar les preguntes”). Hi ha organitzacions que opten 
per un retorn a la presencialitat 100%; altres, a canvi, 100% 
deslocalitzades. N’hi ha, com agència comma, que creiem que 
el model mixt té més sentit, el que ens obligarà a replantejar 
espais, models i eines. I el que és més complicat encara, res és 
segur. Tots aquests models poden tornar a canviar en qüestió 
de segons. Benvinguts a la incertesa!

Però el més important de tot aquest procés que estem vivint 
és reconèixer que les persones som això, persones, i que les 
persones tenen sentiments, emocions, dubtes, pors ... I la pan-
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dèmia ens va descol·locar per tornar-nos a col·locar i ara ens 
demanen que ens descol·loquem de nou per no se sap molt 
bé quant de temps... ens hem acomodat en un model i ens el 
tornen a canviar. Ens hem fet més ¿egoistes?, individualistes... 
hem creat un nou marc de confort que ens costarà molt tren-
car. Recordeu allò de “cal sortir de la zona de confort “? Treball 
en equip, sensibilitat, sentiment de pertinença, el bé comú... 
tot això que sembla que s’ha diluït en el temps i l’espai, i cal 
recuperar-lo. És el temps de les persones, de les emocions, 
dels sentiments. Les empreses ens hem de fer més humanes 
-si és possible- sense perdre de vista l’exigència, la rendibilitat 
i la supervivència.

Si tot canvia constantment i l’ésser humà, al seu torn, no deixa 
de canviar, el permanent és un somni impossible. Per què ens 
aferrem tant a això? Ja ho deia Heràclit : “En els mateixos rius 
entrem i no entrem, [doncs] som i no som [els mateixos].

(Panta rei, tot flueix).

El millor de la incertesa és que tot és possible (Nobuo Suzuki) 
però cal buscar com ser feliç enmig d’aquesta incertesa. I les 
empreses hem de prendre consciència d’això, tant per nosal-

tres mateixes com pel que la comunicació (comunicació inter-
na) pot fer en aquest sentit.

Segon repte: aprofundir en l’enteniment de l’opinió ciuta-
dana
La pandèmia ens ha transformat com a societat i també com a 
consumidors. S’han eliminat els marcs clàssics de valors i han 
estat substituïts per uns altres. El consumidor s’ha fet més ac-
tiu, més acurat i exigent. Ja no val tot. I tot pot ser comprovable. 
El green washing està sent mirat amb lupa i ja no cola el dir 
una cosa i fer una altra. La digitalització i democratització de la 
informació ho ha fet possible. Necessitem reconnectar amb la 
societat i amb els consumidors a través de models de negoci 
responsables que impactin positivament en la societat. I per a 
això, comptem amb infinitat i innovadores eines entre elles el 
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data driven, tan fonamental per al nou desenvolupament d’una 
comunicació d’encert .
 

Tercer repte: demostrar que la comunicació contribueix en 
el compte de resultats
Avançar en aconseguir demostrar, amb indicadors, la contribu-
ció de la comunicació en el compte de resultats dels nostres 
clients, “recuperant la funció, ocupant el territori que ens co-
rrespon i continuant amb l’evangelització als CEO sobre que 
l’essencial que és que la comunicació formi part de les seves 
competències”. Posar de veritat en valor la comunicació en 
l’era de la comunicació . Ho explica perfectament José Manuel 
Velasco a l’última entrada del seu bloc que resumeix les preo-
cupacions i ocupacions dels responsables de comunicació en 

aquest sentit. Més encara, les conclusions de l’informe bianual 
de la consultora Scopen, PR Scope, revela, en l’edició de 2021 
que s’acaba de fer públic, que un dels grans reptes per a les 
consultores de comunicació és “demostrar el valor afegit [de la 
nostra feina] al negoci dels clients”.

No està malament per començar el curs. Són tres reptes po-
tents i no exempts de dificultats en gran mesura perquè, tot i 
trobar-nos en un nou context, és part de la nostra pròpia idio-
sincràsia. Això és el que fa tan emocionant la nostra professió. 
(Infografies: Keymedia, sites.google i Grandes Pymes)
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Les xifres publicitàries ja reflecteixen 
normalització dels hàbits socials 
postpandemia
Per Asociación de Medios de Información (abans AEDE)

Les dades de l’informe Claves de la información del segon 
trimestre del al 2021, realitzats per l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI, la patronal dels diaris espanyols) i elaborat 
per Deloitte i Media Hotline, ofereixen dades que podem inter-
pretar com un paral·lelisme entre les xifres publicitàries i el co-
mençament de la normalització dels hàbits socials després el 
desequilibri provocat per la pandèmia.

Els lectors diaris arriben gairebé als 17,6 milions, un 1,9% més 
que al primer semestre del 2020. També s’observa un creixe-
ment constant de lectors diaris exclusius de digital, més asso-
ciats a l’actualitat diària (67%) que a la mensual (50%), i sem-
pre, com és costum en aquest període, a costa dels exclusius 
de paper.

Els usuaris multiplataforma segueixen creixent a ritme constant 
i augmenten sota pilars sòlids que llancen xifres reveladores: 
474 milions d’usuaris, un 21% més que fa dos anys.

El nombre d’impactes publicitaris digitals en pantalla cau lleu-
gerament, un 1,1%, com a efecte de certa normalització social 
respecte als moments més durs de confinament de la  Covid-19 
de 2020, en els quals l’ús d’Internet es va disparar. Els ingres-
sos publicitaris de paper retrocedeixen un 5,3%, recuperant pes 
els ingressos en digital (+ 24,6%).

Durant el període analitzat de 2021, el conjunt de diaris asso-
ciats a AMI representa el 89% del total ingressos publicitaris 
dels mitjans d’informació. Els ingressos del conjunt dels mitjans 
creixen un 9,1%, amb una xifra d’ingressos acumulats de gener 
a juny 2021 al voltant dels 337 milions d’euros.
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És també interessant posar atenció al primer semestre del 
2021, en què se segueix donant una reducció de visitants únics 
multiplataforma (11,9%), tenint en compte que, a més, només 
el 11% d’aquests usuaris multiplataforma són exclusius de PC.

D’altra banda, el 2021 no es publiquen dades dels diaris digitals 
Marca i Sport, però les xifres que llancen la resta de mitjans 
d’informació esportiva segueixen marcant igualment un patró 
fàcilment recognoscible: el 61% de l’audiència és exclusiva-
ment digital (dos milions de persones). Una dada que es manté 
relativament constant és el 43% del trànsit a desktop dels mi-
tjans d’informació esportiva, el qual procedeix d’altres llocs amb 
similar contingut.

L’informe també recull dades d’audiència dels mitjans 
d’informació econòmica , que, amb 718.000 lectors diaris, su-
posa un increment del 10% respecte al primer semestre del 
l’any 2020. Cal destacar també que el 74% dels lectors diaris 
d’aquest tipus de mitjans van llegir exclusivament en format di-
gital.

La inversió publicitària creix un 4,8% per al conjunt de mitjans 
econòmics (paper + digital), i aconsegueix una xifra d’ingressos 

de 17,6 milions d’euros durant el primer semestre de 2021 (16,8 
milions en el primer semestre 2020 ), el 5,2% dels ingressos to-
tals de mitjans d’informació. Els ingressos publicitaris de paper 
cauen un 5,3%, mentre que els digitals creixen un 13% durant 
aquest primer semestre, en comparació del mateix període de 
l’any 2020.

La tendència del segon trimestre del 2021 és clara i reafirma 
l’implacable creixement dels mitjans digitals. Al seu torn, reflec-
teix la progressiva tornada a la normalitat de les rutines socials 
a mesura que la població aconsegueix sobreposar-se progres-
sivament als temps més difícils de la pandèmia. (Infografia: 
AMI)
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Llums i ombres del periodisme local 
durant la Covid-19
Per José A. García Avilés, coordinador Mòdul Audiències UMH / 
Màster Innovació en Periodisme-Universitat Miguel Hernández

El periodisme local es troba condicionat pel precari finançament 
de les empreses informatives. En un mercat amb una inversió 
publicitària limitada i creixent competència, la crisi de la Co-
vid-19 complica la viabilitat dels mitjans locals. Els diaris i tele-
visions locals s’han vist afectats per la caiguda publicitària i la 
disminució d’ingressos. Els nadius digitals locals, amb plantilles 
escasses i nodrides de col·laboradors i becaris, lluiten per la 
seva supervivència. La Covid-19 ha tingut un notable impacte 

en la professió i greus conseqüències en l’ecosistema mediàtic 
local, que analitzem en aquest article.

Rellevància dels mitjans locals
Encara que són un dels sectors més vulnerables a les reces-
sions econòmiques, els mitjans locals segueixen constituint la 
principal font de notícies per als ciutadans en la majoria dels 
països del nostre entorn. El valor del periodisme local cobra 
força com a resposta a l’estandardització comunicativa global. 
Es tracta d’una alternativa que enforteix una identitat autòcto-
na davant l’homogeneïtzació cultural de la globalització i que 
potencia la consolidació de les comunitats al voltant de les ac-
tivitats esportives, culturals, socials i educatives en l’entorn de 
proximitat.

En aquest context, un estudi realitzat a la Universitat de Santia-
go per Cruz Negreira-Rey, Xosé López-García i Jorge Vázquez-
BS, cataloga un total de 1.148 mitjans digitals locals a Espanya, 
i evidencia el creixement rellevant d’aquestes iniciatives, im-
merses en la recerca de nous models de negoci. Els investiga-
dors assenyalen que en molts casos l’edició digital és secun-
dària enfront de la del diari, ràdio o televisió, i no s’actualitza 
amb freqüència. La precarietat dels mitjans digitals locals “pot 
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obstaculitzar la seva adaptació i desenvolupament”, subratllen. 
“Amb tot, el fort vincle i identificació social que aquests mitjans 
mantenen amb la seva comunitat local i hiperlocal constitueix el 
seu actiu més valuós”, conclouen.

Mapa dels mitjans locals i hiperlocals a Espanya. Font: estudi 
de Cruz-Negreira, López-García i Vázquez-Herrero.

La proximitat cal entendre-la també en la seva vessant social, 
cultural o fins i tot psicològica. No obstant això, resulta insufi-
cient definir un mitjà de comunicació local en funció del marc 
geogràfic on es difon, ja que aquesta dimensió s’ha vist su-
perada per l’abast de la publicació digital. Com assenyala el 
catedràtic Xosé López:

“El diari local és un mitjà interpretatiu de serveis, amb el focus 
en la proximitat, les seves arrels al territori, els seus projectes 
en la proximitat, però amb una visió més universal, i amb el con-
venciment que cal innovar, implicar-se en la vida de la comuni-
tat, emprar les tecnologies actuals i buscar vies de col·laboració 
amb mitjans de similars característiques. És un model que ha 
fet un llarg i difícil camí en què ha redescobert els renovats 
valors de la proximitat”.

La missió del periodisme local és explicar el que succeeix en 
els àmbits més propers, mitjançant una informació caracteritza-
da pel rigor, la precisió i l’interès, oferint una explicació dels an-
tecedents i les conseqüències, mitjançant la contextualització 
dels fets. D’acord amb la investigadora Anne Schulz, en un re-
cent estudi publicat per l’Oxford Reuters Institute for the Study 
of Journalism, les audiències concedeixen gran valor a les no-
tícies locals, de manera que els mitjans de proximitat resulten 
essencials perquè la ciutadania participi en la vida de la seva 
ciutat i afavoreixi una autèntica integració. No obstant això, el 
principal perill resideix en la facilitat amb la qual també compten 
els poders locals per a exercir mecanismes de pressió directa o 
indirecta sobre el periodista.
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El periodisme local, a la recerca de la viabilitat
Sara Medialdea, redactora de la secció de Madrid al diari ABC, 
assenyalava en una entrevista, realitzada per l’Associació de 
la Premsa de Madrid, que “el periodisme local a Espanya es 
troba en un estat calamitós. La crisi ha estat demolidora per a 
la premsa. I en la informació local, la reducció de personal en 
els mitjans s’està notant molt. Si no es pot sortir al carrer a fer 
la “feina bruta” de buscar la informació i cal basar-se en teletips, 
això va en detriment de la qualitat de la informació”. Medialdea 
sosté que “al ciutadà li preocupa si el seu metge de capçalera 
el pot tractar amb regularitat, si l’autobús arribarà a temps, si hi 
ha un carrer tallat... És un error per part dels mitjans no donar-
li importància a aquest tipus de qüestions, que són molt més 
properes i a les persones els interessen molt “.

“Neix el primer nen a Anoz (Navarra) en 63 anys”; “El servei 
de salut basc va deixar de detectar 1.695 tumors còlon i 202 
de mama el 2020 per la pandèmia”; “Un col·legi a Burguillos 
(Extremadura) cerca alumnes per no tancar”; “Màlaga con-
centra nou dels cent trams més perillosos per a motoristes”; 
“Jorge Valentí ha perdut la seva casa engolida pel volcà de 
la Palma”. Es tracta de titulars que trobem en diversos mi-
tjans locals, informacions que difícilment existirien sense el 

periodisme de proximitat i de professionals qualificats per a 
aquesta tasca.

Al nostre país segueix existint un excel·lent periodisme d’àmbit 
local i regional. Miguel Ángel Jimeno, professor de periodisme 
a la Universitat de Navarra i autor del bloc “La bona premsa”, 
atorga anualment uns premis a les contribucions periodístiques 
més destacades en els mitjans espanyols. Jimeno apunta que 
“el bonic d’aquests premis és reconèixer la tasca del periodista 
que està al carrer, el que surt cada dia a treballar al seu barri o 
a la seva ciutat” i avala que nombrosos diaris locals desenvolu-
pen un excel·lent periodisme que sovint troba escàs reconeixe-
ment en la societat.

En aquest sentit, cal la renovació en les formes de contar i pre-
sentar la informació local: estar més a prop del ciutadà que de 
les autoritats, destacar l’important juntament amb que li interes-
sa a la gent, apostar per una agenda pròpia, exercir el lideratge 
informatiu, oferir serveis que facilitin la vida de la gent, identifi-
car les necessitats dels ciutadans i tractar de resoldre-les.

És urgent assegurar la sostenibilitat dels mitjans locals, per 
evitar que la crisi de la pandèmia provoqui que algunes àrees 
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geogràfiques es converteixin en autèntics “deserts informatius”, 
com passa als Estats Units o en algunes parts de Colòmbia, per 
citar tan sols dos casos. Una investigació publicada al setembre 
de 2021 a Amèrica del Nord revela que quan es tanca un diari 
local, creix la corrupció de les empreses a la zona.

A Espanya, la premsa regional ha estat pionera en implantar 
models de subscripció. Vocento i Prensa Ibèrica compten amb 
“murs de pagament” en els seus diaris, mentre que Heraldo de 
Aragón ha estat un dels últims regionals a apostar per un “mur 
porós”. El pes dels grups Vocento i Prensa Ibèrica, que controlen 
nombroses capçaleres provincials, és encara patent, tot i que 
han perdut influència en els últims anys. Al costat d’ells, hi ha una 
sèrie de diaris independents hegemònics en els seus respectius 
mercats: de grans dimensions (La Vanguardia, a Barcelona), mi-
tjans (Heraldo, a Saragossa;  La Voz de Galícia, a la Corunya;  
Diario de Navarra; Última Hora, a les Balears) o reduïts (La Voz 
de Almeria;  Segre, a Lleida; La Gaceta de Salamanca). Per això, 
com argumenta Luis Palau, editor de Digimedios, “no existeix tal 
cosa com un mercat de la premsa local, sinó diferents mercats”.

Alguns nadius digitals d’àmbit nacional, com Eldiario.es i El Es-
panyol, han apostat per una estratègia de creixement basat en 

implantar una xarxa de nadius digitals locals. En paraules de 
Joan Txeca, director gerent de Eldiario.es, “Les edicions locals 
ens aporten audiència i elles, a canvi, tenen un reconeixement 
de la marca d’Eldiario.es, que els serveix per competir en els 
mercats locals amb altres mitjans”. Eldiario.es compta amb edi-
cions a Andalusia, Catalunya, Nord, Canàries, Comunitat Valen-
ciana, Cantàbria, Múrcia, Galícia, Castella i Lleó, Extremadura i 
Castella-la Manxa, basat en un model de cooperació i aliances 
entre els diferents projectes, amb els quals comparteix princi-
pis professionals i socials. En la majoria dels casos, es tracta 
de cooperatives, fundacions o empreses diferents a elDiario.es 
amb les que la redacció central es coordina informativament. El 
2020 van anunciar els seus plans per llançar edicions locals a 
Astúries, Balears i La Rioja.

Per la seva banda, LEl Espanyol continua amb la seva estratè-
gia de segellar aliances amb nadius digitals  per créixer en tràn-
sit web. Al setembre de 2016 va signar un  acord amb el digital 
Navarra.com que implica l’intercanvi de contingut editorial, la 
suma d’audiències i la comercialització conjunta de publicitat. 
Aquest mateix any, El Español va subscriure acords de fusió 
amb el Diario de Avisos (Canàries) i Crònica Global (Catalun-
ya). A l’abril de 2021, el diari dirigit per Pedro J. Ramírez va en-
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trar en l’accionariat de  NOTICIASCYL  per iniciar un procés de 
convergència empresarial, tecnològica i editorial. Aquesta ope-
ració es va materialitzar a través de l’empresa  Obelisco Digital, 
artífex de l’èxit dels nadius locals Quincemil  i  Treintayseis  a 
Galícia. L’expansió regional prossegueix el 2021 amb l’entrada 
en el capital d’El Digital de Castella-la Manxa i el llançament 
d’El Español de Màlaga i El Espanyol d’Alacant .

La COVID-19 ha agreujat la crisi dels mitjans locals
D’una banda, el confinament va accelerar els canvis iniciats des 
de fa anys en les formes de producció, distribució i consum 
digital. Així, a més, la pandèmia ha impactat a les empreses 
editores d’una manera més profunda que la crisi econòmica de 
2008, de la qual moltes d’elles encara no s’havien recuperat. 
El creixement del sector s’ha vist minvat per les limitades pos-
sibilitats econòmiques de les empreses de comunicació i pels 

dubtes que moltes d’elles tenen sobre incrementar la inversió 
en l’àmbit digital davant la crisi sostinguda que travessen.

L’ecosistema dels mitjans locals i comarcals és bastant precari, 
basat en una xarxa de microempreses amb una mitjana de 5 o 
6 empleats, encara que moltes són unipersonals. Aquest factor 
es presenta com una debilitat, però alhora com un element que 
pot afavorir la seva supervivència en la mesura que aquesta es 
vincula amb l’interès dels ciutadans per la informació sobre el 
seu entorn més proper.

En qualsevol cas, la premsa local ha de superar la caiguda dels 
ingressos provocat per la Covid-19. D’acord amb el consultor 
Enrique Yarza, “el retrocés ha estat més gran en el cas de la 
publicitat local, perquè el tancament de comerços ha comportat 
la clausura de les seves campanyes de publicitat, una de les 
principals fonts d’ingressos de la premsa de proximitat. Sembla 
lògic pensar que, després de la crisi, es recuperarà la inversió 
dels tres pilars d’aquesta publicitat: l’Administració pública, el 
sector immobiliari i el comerç i la distribució local”.

Per contrarestar el descens d’ingressos, l’Associació de Mi-
tjans d’Informació, va sol·licitar al Govern la incentivació de la 
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compra d’espais publicitaris en mitjans de comunicació a través 
d’una desgravació fiscal del 30% de les inversions en 2020 i 
el manteniment dels compromisos de inversió publicitària de 
l’Administració. 

L’Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana 
aglutina 46 mitjans digitals. Al març de 2020, van demanar 
la posada en marxa d’un Pla de xoc d’ajudes als mitjans per 
garantir la continuïtat d’aquest servei públic essencial. El pla 
de xoc incloïa mesures com la suspensió de la cotització a la 
Seguretat Social de les empreses i els autònoms de la cade-
na d’edició i comercialització dels mitjans durant l’emergència 
sanitària, el 4% d’IVA per a publicacions digitals, facilitat per 
implantar Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació en els 
mitjans i ajudes per a projectes de digitalització de pimes del 
sector. Es tracta d’una estratègia similar a la de l’Associació de 
Diaris Digitals de Cantàbria, integrada per 12 mitjans, que van 
sol·licitar un ajut al Govern de Cantàbria a fi de pal·liar la crisi 
de sector de la informació com a conseqüència de l’impacte de 
la COVID-19 .

 

Diversos periodistes en defensa de la seva professió a Euskadi 

En altres països, sí que existeix un compromís per part dels go-
verns per donar suport als mitjans locals. A Austràlia i Canadà, 
per exemple, les administracions estan impulsant noves vies 
de finançament públic del periodisme local que donen suport 
a la capacitat dels mitjans per oferir una millor cobertura a les 
comunitats a les quals serveixen. La Comissió de la Competèn-
cia i del Consumidor d’Austràlia afavoreix la deducció fiscal de 
les subscripcions personals com una forma de proporcionar su-
port financer públic als mitjans locals. El pressupost de Canadà 
també preveu la desgravació fiscal per a les subscripcions als 
mitjans que produeixen notícies d’interès públic.
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En definitiva, el periodisme digital de proximitat exerceix una 
funció de servei públic al facilitar informació a la ciutadania so-
bre el que succeeix en el seu entorn més proper i lluitar contra 
els rumors i la desinformació. Aquesta tasca mereix el suport 
de les institucions i administracions, mitjançant fórmules que 
sustentin la viabilitat econòmica del periodisme local. Així, els 
mitjans de proximitat seguiran contribuint a la vertebració so-
cial de forma eficaç i s’enfortiran els valors democràtics de la 
ciutadania.
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La premsa del futur i el futur de la 
premsa
Per Jesús Canga Larequi, catedràtic de Periodisme-Departa-
ment de Periodisme II (UPV/EHU) / The Economy Journal

 
Encara em fa mal reconèixer-lo com a periodista, he d’admetre 
que no soc molt optimista pel que fa al futur de l’anomenada 
premsa escrita. No perquè el suport paper pugui estar en pe-
rill de desaparèixer, que no deixa de ser un risc factible, sinó 
perquè no veig que les empreses del sector tinguin molt clar 
el model de negoci que permeti la viabilitat de les mateixes en 

un futur a mitjà o llarg termini. Així, s’ha pogut constatar que, 
després de les experiències viscudes en els últims anys, algu-
nes empreses, per no dir la majoria, han reaccionat lentament i 
equivocadament davant els nous reptes.

Tal com jo ho veig, sempre hi haurà la informació periodística, 
però caldrà buscar una forma rendible per a la seva difusió. En 
aquest sentit, cal no oblidar que la base de tot negoci periodís-
tic és la informació, no el suport (paper o digital) ni la forma de 
distribució (física o immaterial).

Possiblement, des de finals dels anys 60 i primers  dels 70, 
quan es va produir la primera fase de la reconversió tecnolò-
gica, el canvi en els sistemes de composició i impressió, no hi 
hagi hagut una crisi que afecti tant a la indústria periodística 
com la viscuda en els últims set anys. Si bé aquella reconver-
sió, juntament amb les fases posteriors d’informatització de les 
redaccions i canvi en les estructures visuals (disseny), va aju-
dar a salvar el sector, en l’actualitat els avenços tecnològics, 
sobretot la irrupció d’internet com a suport fonamental per a la 
difusió de la informació, tot i aportant un potencial innegable als 
diaris per al seu desenvolupament, han plantejat nous proble-
mes per als que encara no s’han trobat solucions.
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La caiguda brutal de la publicitat en els últims anys, rondant el 
50%, i el desafecte mostrat per les noves generacions cap als 
diaris tradicionals, ha fet que la rendibilitat dels diaris hagi cai-
gut a números per sota del que és sostenible i, per tant, la seva 
pròpia supervivència estigui molt qüestionada. Encara que, en 
els últims temps, tothom sembla veure clar que aquesta super-
vivència de les empreses periodístiques passa per fer rendible 
el suport digital, és a dir les anomenades edicions digitals de 
les seves capçaleres en paper, el fet s’està mostrant més com-
plex del que al principi semblava.

Estar en els nous mitjans, sense saber ben per què
Des del principi de l’aparició dels anomenats “nous mitjans”, els 
editors de premsa van saber que “havien d’estar” presents en 
els mateixos, encara que no sabien molt bé el com o el perquè. 
Només una cosa tenien clara: “si no hi som altres ocuparan el 
nostre lloc i ens desplaçaran”. 

Una cosa similar va succeir a la premsa espanyola a principis 
dels anys 80 amb la sortida els dilluns dels periòdics diaris. 
Fins a aquest moment, els Fulls del dilluns monopolitzaven en 
exclusiva aquest dia de la setmana, però, quant va sortir el pri-
mer diari un dilluns tots els altres no van tenir més remei que 

seguir la seva estela o arriscar-se a perdre lectors en el seu 
propi detriment. 

En definitiva, el que alguns autors ha donat a denominar “efecte 
de canibalització”, és a dir, la possibilitat que la competència 
traslladés els seus continguts a aquests nous mitjans (Internet) 
i els lectors del nostre diari se’n anessin amb ells si nosaltres no 
actuàvem en el mateix sentit. (il·lustració: Mediego)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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