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La inversió publicitària creix un 3,3% 
el mes d’octubre, però als diaris cau 
un -17,4%
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia i Comunicació

Durant el mes d’octubre del 2021, la inversió publicitària ha as-
solit els 596,1 milions d’euros i ha crescut un 3,3% respecte al 
període equivalent de l’any anterior quan el volum registrat ha 
estat de 577,3 milions d’euros.

Com a recordatori incidir que s’inclouen en les dades de la 
present d’aquest report aquells mitjans i suports no controlats 
directament per InfoAdex sobre la base de dades declaratives 
del mercat publicitari. Per això les dades que aquí es presenten 
podran no coincidir amb les que s’extreguin de les eines que 
InfoAdex posa a disposició dels usuaris de la vostra informació. 
Els mitjans més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exte-
rior i Digital, aquest darrer per la inclusió de dades de Search i 
Xarxes Socials.

Tal com han fet des de l’inici del present exercici, IndoAdex ens 
mostra les dades comparatives incloent 2019 per tal d’oferir un 
escenari més realista quant a evolucions. De manera que es 
puguin comparar les dades amb les d’un període exempt dels 
efectes de la pandèmia i les mesures adoptades, que han afec-
tat de manera important el sector publicitari.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes d’octubre del 2021, ha experimentat un 
creixement del 7,5% davant del mes d’octubre del 2020, i ha 
obtingut 294,5 milions d’euros. Dins de Digital el millor compor-
tament aquest mes és per a Websites, que incrementa la xifra 
d’inversió un 9,0% i arriba als 109,6 milions d’euros. Xarxes 
Socials, creix un 8,2% amb una inversió de 74,7 milions d’euros 
davant els 69,0 milions que va obtenir en el mateix període 
del 2020. Finalment, dins dels mitjans contemplats en digital, 
Search augmenta un 5 ,6% passant dels 104,4 milions d’euros 
el mes d’octubre del 2020 als 110,2 milions del mes analitzat.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 180,8 milions d’euros, amb un decreixe-
ment del -4,5% davant dels 189,3 milions d’euros del mateix pe-
ríode del 2020. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se 
situa en 40,9 milions i un augment del 7,2%, per sobre del quart 
mitjà, Exterior, la xifra del qual puja en el desè mes de l’exercici 
a 33,2 milions d’euros i registra una pujada del 26 ,4% sobre la 
xifra corresponent a l’any anterior. El mitjà Diaris presenta un 
decreixement en la seva inversió del -17,4% i arriba als 30,9 
milions d’euros. Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, aug-
menta la xifra un 23,1% i 12,0 milions d’euros. Cinema, registra 

2,3 milions d’euros durant el mes d’octubre del 2021, augmen-
tant notablement la seva inversió en un 181,7%. Tot i això, cal 
recordar que, el mes d’octubre del 2020, aquest mitjà va estar 
pràcticament paralitzat a causa de la crisi sanitària. Finalment, 
Suplements i dominicals registra 1,5 milions d’euros i dismi-
nueix la xifra en un -4,3% respecte al mateix període de l’any 
anterior.

Aquest desè mes del 2021 la inversió publicitària en mitjans 
hauria baixat un -2,8% respecte a l’octubre del 2019. (Gràfic: 
InfoAdex)
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Els diferents escenaris dels grans 
grups editorials un any i mig després 
de la pandèmia
Per Redacció Prnoticias

El sector de la premsa ha hagut d’enfrontar-se a reptes impor-
tants després de la pandèmia. Després de fer front a una cri-
si d’inversió important i un cop transcorregut un any i mig des 
que la Covid-19 canviés l’escenari, el balanç és dispar entre els 
principals grups dedicats a la premsa al nostre país.

Les tres editores responsables de les tres capçaleres madrilen-
yes amb edició impresa a l’estat espanyol afronten la recta final 
del 2021 contemplant diferents escenaris. Segons els darrers 
comptes econòmics presentats per Vocento, Unidad Editorial i 
Prisa, només un pot presumir de xifres.

És el cas de Vocento, a priori, una empresa més modesta amb 
un nivell d’ingressos molt inferior als de Prisa o Unidad Editorial. 
No obstant això, mancant els tres últims mesos del 2021, la com-
panyia pot presumir d’haver obtingut uns beneficis de 3,1 milions 
d’euros. Uns números fruit de l’augment (del 3,3%) dels seus 
ingressos, que han crescut fins a vorejar els 250 milions d’euros.

El compte pendent de l’editora d’ABC continua sent la venda 
d’exemplars. Pel que fa a aquesta partida, la companyia conti-
nua patint la crisi del paper fins haver reduït els ingressos co-
rresponents a aquesta partida fins a 85,3 milions d’euros.

Unidad Editorial i Prisa
Quan han transcorregut 18 mesos des que saltés la pandèmia, 
el que se’n surt és el grup Prisa. En els seus darrers resultats 
econòmics -corresponents als nou primer mesos del 2021- els 
números han seguit sense acompanyar l’empresa. Continua 
havent d’afrontar pèrdues de 82 milions d’euros (tot i haver-les 
reduït un 61%) i prepara un pla de retallades que afectarà els 
treballadors.

Tot i que la companyia ha posat a disposició de la plantilla una 
llista voluntària de prejubilacions amb condicions especials, tot 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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sembla indicar que no cobrirà les expectatives de l’empresa, 
que ampliarà el nombre de sortides. Una mesura, que tal com 
s’ha conegut, afectarà les plantilla d’ El País i Cinco Días.

D’altra banda, Unidad Editorial tampoc no pot presumir de xi-
fres econòmiques. Al tercer trimestre de l’any, l’empresa ha vist 
reduïts els seus ingressos totals a 148 milions d’euros. Mateixa 
tendència que els ingressos per publicitat, que han baixat en 30 
milions, un 32% menys que el mateix període de l’any passat.

Números posteriors a la sortida de gairebé un centenar de tre-
balladors pertanyents al diari El Mundo que van perdre la feina 
després de l’execució d’un ERO l’estiu passat. Tot i així, no serà 
fins a l’inici del 2022 quan els números siguin complets i cone-
guem la radiografia final de les tres companyies.

Els mitjans locals són en els que més 
confien els francesos, segons una 
enquesta
Els mitjans locals són aquells en els quals els francesos te-
nen més confiança, segons una enquesta publicada dijous amb 

motiu de la Conferència Local de l’Audiovisual. Entre els en-
questats, el 80% confia en els mitjans locals (premsa regional, 
ràdio i televisió locals), segons l’enquesta. Estan per davant 
dels mitjans nacionals (73%), els “pures players” -és a dir, els 
mitjans que només es despleguen a internet i no en un altre 
canal- (24%) i les xarxes socials (19%).

Entre els motius que empenyen els francesos a escoltar i veure 
els mitjans audiovisuals locals hi ha per “aprendre de l’actualitat” 
(60%) i “per tenir informació pràctica” (45%). Després, iguala: 
escolta música i coneix la vida cultural (37%), diverteix-te (30%) 
i aprèn notícies econòmiques (19%) i esportives (16%).

Una gran majoria dels enquestats (78%) vol que l’oferta de mi-
tjans audiovisuals locals s’enriqueixi a la seva regió. L’enquesta 
va ser realitzada en línia per l’institut Ifop entre 1.001 persones 
de 15 i més anys, entre el 6 i el 10 de setembre. Marge d’error 
entre 1,4 i 3,1 punts. (Font: France24)
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El mitjà públic multimèdia de Sant 
Cugat ha recollit aquest dimarts el 
Premi Nacional de Comunicació de 
Proximitat 2021

Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat, 
ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació de 
Proximitat 2021, al Palau de la Generalitat, en un acte que s’ha 
disfressat de programa de ràdio, presentat per la periodista 
Gemma Nierga. El jurat dels XX Premis Nacionals de Comu-
nicació va anunciar els premiats el passat 2 de novembre, i va 
justificar el premi de proximitat a Cugat Mèdia perquè el mitjà 

municipal s’ha convertit en un “model exemplar de comunicació 
multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat”, 
i alhora per ser un exemple de “bona gestió d’un mitjà públic”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu els premis 
com “un reconeixement del país a uns bons professionals de la 
comunicació, imprescindibles per un país viu, una democràcia 
forta i una ciutadania empoderada”.

Els altres premiats que dimarts passat també van rebre el Premi 
Nacional de Comunicació han estat: Carles Porta, pel programa 
‘Crims’, de Catalunya Ràdio, en la categoria de Radiodifusió; el 
programa ‘Polònia’, de Televisió de Catalunya, produït per Mi-
noria Absoluta, en la de Televisió; la revista ‘Sàpiens’, en la ca-
tegoria de Premsa; i Filmin en l’àmbit de Mitjans d’Arrel Digital, 
i a les campanyes del Sistema de Salut de Catalunya durant la 
primera onada de la Covid-19, en la categoria de Publicitat. El 
jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques a la perio-
dista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la UAB. (Font: MAE – fotografia: Cugat.cat)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El govern escocès reflexiona sobre la 
idea de subvencions als mitjans

S’ha instat al govern escocès a crear un Institut de Periodis-
me d’Interès Públic que administri de manera independent les 
subvencions “per donar suport a un sector de mitjans d’interès 
públic escocès divers, plural i sostenible”.

El Grup de Treball de Periodisme d’Interès Públic , creat pel 
govern escocès al gener, ha elaborat un informe amb l’objectiu 
de “oferir la base per a un panorama editorial ric i sostenible” 
i abordar els problemes als quals s’enfronta el sector tant a 
causa de la pandèmia de la Covid-19. i la revolució digital a 
llarg termini. 

El grup també va instar el govern escocès i el regulador de 
les ajudes OSCR a ajudar els proveïdors de notícies d’interès 
públic sense ànim de lucre a registrar-se com a organitzacions 
sense lucre, donar beneficis fiscals similars a les publicacions 
de proximitat i donar als grups comunitaris el poder de fer-se 
càrrec de les publicacions locals en risc de tancament. (Font: 
Press Gazette)

Els periodistes de les Terres de l’Ebre 
demanen aturar la concentració de 
convocatòries de premsa

La Demarcació de Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya ha demanat de nou que es “racionalitze l’excés 
de convocatòries de premsa” que realitzen les diferents admi-
nistracions i entitats públiques i privades del territori, davant la 
manca de personal dels mitjans locals.

“Malauradament, la concentració de rodes de premsa en un sol 
dia no és un fet aïllat, obviant que els professionals de la comu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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nicació al nostre territori són els que són i que no donen l’abast 
quan en un sol matí es convoquen més d’onze actes públics”, 
assenyala l’entitat en un comunicat.

Per evitar aquesta concentració, el Col·legi ebrenc demana 
que, en la mesura del possible, es consulti el seu web, on es 
fan públiques les convocatòries de premsa que els fan arribar, 
per tal de “mirar de no encavalcar en un sol dia molts actes 
presencials i telemàtics”.

Per altra banda, el CPC de les Terres de l’Ebre recorda que són 
els periodistes i els mitjans els que “tenen la potestat última de 
decidir què consideren o no noticiable i, per tant, què han de co-
brir i què no”. (Font: Comunicació 21 - fotografia: EbreDigital.cat)

La direcció de Marca es planteja el 
tancament del suplement dominical 
en paper
Segons informa Oscar Gutiérrez  Martínez a El Confidencial 
Digital, el diari Marca s’està plantejant el tancament de la versió 
en paper de Primera Plana, el suplement dominical en què els 

periodistes de la capçalera publiquen cada setmana reportatges 
relacionats amb el món de l’esport. Primera Plana és un projec-
te personal de l’actual director de Marca, Juan Ignacio Gallardo. 
Va veure la llum el març del 2016, poc després d’incorporar-se 
Gallardo a la direcció del diari esportiu . Va néixer amb l’objectiu 
d’oferir històries “reportatges”, amb una certa elaboració i que 
sortissin del fragor de l’actualitat diària.

Aquest suplement també inclou articles d’opinió de professio-
nals de la casa on s’aborden temes relacionats amb el futbol, 
el bàsquet, el tennis, l’handbol, el ciclisme, el bàdminton… Des 
de l’origen, aquest quadernet ha anat encartat a l’edició en pa-
per de cada diumenge i ha comptat amb una edició digital, en 
una aposta per impulsar l’àrea multimèdia de la capçalera. Els 
reportatges porten gràfics animats, mapes, vídeos i àudios ex-
clusius. (Font: ECD)

Verdi Classics relleva Bom Cine a la TDT

El canal Verdi Classics substitueix Bom Cine a la TDT catalana 
des d’aquest darrer dimarts. El relleu es produeix després que 
Cines Verdi hagi tancat un acord amb Emissions Digitals de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Catalunya (EDICA), propietària del múltiplex on també emeten 
8tv, Barça TV i Fibracat TV, que a l’estiu va canviar de mans.

El nou canal emetrà una cinquantena de títols a la setmana: ci-
nema estatal i internacional, pel·lícules clàssiques i actuals, de 
ficció i documentals. Tots els films s’emetran en dual, i alguns es 
podran veure en versió doblada en català, segons s’assenyala 
en un comunicat. El prime time de Verdi Classics cada dia estarà 
dedicat a una temàtica diferent: joies del cinema europeu (di-
lluns), comèdia feel good (dimarts), cinema d’època (dimecres), 
autors imprescindibles (dijous), cinema familiar (divendres), ac-
tualitat o efemèrides (dissabte) i viatges, acció i aventures (diu-
menge). Una selecció de pel·lícules difícils de trobar en altres 
ofertes televisives, segons el comunicat de Verdi, i que a més 
ofereixen l’opció de veure-les en versió original. La pel·licula de 
les 10 de la nit es podrà veure sense interrupcions. (Font: MAE)

Beca Joana Biarnés per a joves 
fotoperiodistes

La Beca Joana Biarnés per a Joves Fotoperiodistes neix el 
2019 en honor a la primera dona fotoperiodista d’Espanya. La 

Fundació Photographic Social Vision organitza aquesta beca 
anual per recolzar el desenvolupament professional de jo-
ves fotoperiodistes, majors d’edat i menors de 35 anys, que 
s’identifiquin amb les inquietuds, talent, principis i valors del 
millor periodisme visual i per promoure que aquests autors i 
autores, gràcies al suport rebut, ajudin a fer visibles temàtiques 
i reptes de necessària difusió i reflexió social, centrant-se en la 
geografia nacional.

Un jurat expert i de reconegut prestigi avaluarà les propostes 
rebudes i atorgarà 8.000 euros a l’autor/a o equip seleccionat 
per dur a terme la seva recerca. A més a més, l’autor, autora o 
autors es beneficiaran de l’assessorament d’un/a tutor/a amb 
àmplia experiència docent i professional per desenvolupar la 
seva investigació fotoperiodistica durant nou mesos i també 
d’una beca de formació a EFTI – Centro Internacional de Fo-
tografía y Cine, valorada en 3.000 euros. El resultat final del 
projecte becat compta amb garantia de difusió a través del su-
port que sigui més adequat per al projecte. Es poden consultar 
les bases en aquest link. (Font: Fundació Photographic Social 
Vision)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Ja són públics els guanyadors del 
Premi Gabo 2021

La Fundació Gabo, institució creada pel periodista i Premi No-
bel de Literatura, Gabriel García Márquez, anuncia als guanya-
dors del Premi Gabo 2021, el reconeixement més important al 
periodisme en espanyol i portuguès, en les quatre categories 
de concurs: Text, Imatge, Cobertura i Innovació. Quatre tre-
balls, produïts per El País, El Faro i La Silla Vacía, van ser 
escollits guanyadors entre un total de 1.585 vots.

“La massacre de Tamaulipas. El somni americà mor a Mèxic” i 
“Més enllà del moll, crisi migratòria a les Illes Canàries”, tots dos 
publicats pel diari El País (Espanya), van ser els guanyadors a 

les categories Text i Cobertura, respectivament. Imperdonable, 
un documental produït per El Faro (El Salvador), va guanyar a 
la categoria Imatge, mentre que una investigació visual de La 
Silla Vacía (Colòmbia), titulada “La Silla reconstrueix com poli-
cies van matar els tres joves de Verbenal”, es va imposar a la 
categoria Innovació.

Els treballs d’aquests quatre equips periodístics es destaquen 
per oferir noves mirades i matisos a temes de l’agenda mediàti-
ca, i explorar noves i eficientment les possibilitats de la comu-
nicació i la tecnologia per informar i sensibilitzar. Són referents 
del bon periodisme, aquell que escodrinya, desvela, impacta 
i mou les fibres de la societat, amb narratives que enlluernen 
i que demostren una fèrria passió per fer un periodisme amb 
destresa, rigor i ètica. Cada equip guardonat rebrà 35 milions 
de pesos colombians (8 milions d’euros) i un exemplar de 
l’escultura Gabriel, de l’artista colombià Antonio Caro. (Font: 
MAE – il·lustració: Fundación Gabo)
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L’AMIC dona suport a la iniciativa Crit 
per les dones afganeses

Demà, dissabte, dissabte 27 de novembre, tindrà lloc la mani-
festació virtual Crit per les dones afganeses. L’acte convocat 
per a les 6 de la tarda té com a objectiu omplir virtualment el 
passeig de Gràcia, de Barcelona. La iniciativa ha sorgit des de 
diversos col·lectius de dones de Catalunya, i l’Associació de Mi-
tjans d’Informació i Comunicació (AMIC) n’és entitat adherida.

El moviment s’ha originat a causa de la preocupació per la situa-
ció de les dones i els infants afganesos. Aquest vol ser un clam, 
nacional i internacional, per la llibertat i la dignitat del poble 
afganès, a causa de la greu situació que viuen en l’actualitat.

Joana Amat, una de les impulsores de la iniciativa i presidenta 
de Fidem, ha destacat que és la primera manifestació mundial 
virtual a favor de les dones d’Afganistan, i ha assenyalat que 
“volem despertar consciències, que sàpiguen que lluitarem per-
què no les portin de nou al túnel del temps”. La inscripció està 
oberta i es pot fer a la pàgina web www.critvirtual.com. A través 
d’aquest lloc web també es pot fer una donació en suport a la 
població afganesa, totalment voluntària, i amb un mínim de 5 
euros. (Font: Redacció AMIC – infografia: TSCAT)
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Els espanyols prefereixen llegir el 
diari al web abans que a app
Per Periódico Publicidad 

 
Per al proper any el sistema de mesurament d’audiències als 
diaris digitals pot canviar per complet. Aquest canvi de siste-
ma respon a les crítiques dels principals grups de comunica-
ció al sistema de mesurament basat en usuaris únics, incapaç 
de diferenciar entre els anomenats usuaris “paracaigudistes”, 
aquells que aterren en una web per casualitat i l’abandonen, i 
els lectors habituals.

Concretament, les grans capçaleres han expressat diverses 
vegades la seva preocupació per l’escàs pes que tenen a la 

mostra els dispositius mòbils, utilitzats pel 73% dels lectors per 
consultar els mitjans segons el Digital News Report. No obstant 
això, encara hi ha gran incertesa sobre si el nou mesurador pot 
realment respondre amb precisió als reptes del correcte mesu-
rament d’audiències en línia. 

Addicionalment, el final de les galetes fa més gran el desafia-
ment a què s’enfronten els editors que ja han començat a ges-
tionar el pas d’un model d’audiències a un model més basat 
en subscripció. En aquest context de necessitat de dades que 
demostrin el valor de la premsa digital a Espanya, Smartme 
Analytics, la companyia de data observacional, comparteix per 
primera vegada dades observades del trànsit dels principals 
editors espanyols. La metodologia que segueix està basada en 
milions de dades registrades d’una mostra representativa de 
lectors de premsa digital a Espanya. 

Smartme Analytics ha elaborat una anàlisi dels diaris digitals 
segons dades obtingudes per la plataforma basant-se en da-
des observades gràcies a la seva tecnologia Zero Party Data, 
capaç d’analitzar en temps real informació sobre consumidors 
digitals. Entre les dades extretes, destaca l’escassa penetració 
de mercat de les aplicacions mòbils com a mitjà per accedir a la 
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informació digital , on a excepció de Marca amb un 2,3%, cap 
no arriba a sumar més de l’1% de penetració de mercat. La di-
ferència pel que fa a la penetració d’aplicacions dels sectors de 
retail, de banca, d’assegurances o d’entreteniment és evident 
que la premsa digital queda molt a sota en aquest KPI. 

La situació és ben diferent al trànsit web. Segons les dades de 
Smartme, El País, amb un 44,5% de penetració, es posiciona 
com el mitjà digital més llegit. Reafirma així el seu lideratge 
davant de la competència, situant-se 8 punts per sobre del se-
güent competidor, El Mundo (36,6% de penetració de mercat) 
i seguit per ABC (33,8%) i El Español (33,2%). Aquests quatre 
mitjans, que es refermen com els preferits per informar-se pels 
espanyols, han estat visitats almenys una vegada per més d’un 
terç de la població digital el 2021. 

El País també es converteix, segons l’anàlisi, en l’ únic mitjà digi-
tal que creix respecte al 2020 , augmentant un 4,4%, mentre que 
la resta de mitjans analitzats perden entre el 0,2% i el 5,6% de 
penetració. Aquest creixement de l’any passat es pot associar a 
la necessitat de mantenir-se informat a què els consumidors van 
poder estar exposats durant el 2020 amb una pandèmia a nivell 
global i un confinament nacional de gairebé tres mesos. 

“La tecnologia de dades està revolucionant la manera de fer les 
coses en molts camps. En el cas del mesurament d’audiències 
les dades observades ens ajuden a conèixer veritablement el 
consumidor de mitjans de manera agregada i holística ja si-
gui audiència de premsa digital, televisió, plataformes socials 
o ràdio”, comenta Lola Chicón, CEO i fundadora de Smartme 
Analytics.“Apostant per una anàlisi de data observada, prèvia-
ment consentit pels usuaris, els mitjans digitals podrien establir 
estratègies molt més efectives i oferir als anunciants una imatge 
més nítida no només de la dimensió de les audiències sinó tam-
bé dels principals atributs comportamentals i actitudinals. Igual 
que registrem si un mateix individu és lector del País, ABC, o 
La Vanguardia, podem conèixer si també és client de botigues 
en línia, asseguradores, cadenes de televisió o empreses de 
turisme i transport. 

El mòbil actua com a sensor identificant els seus moviments 
a través d’un model col·laboratiu que posa el client al centre”, 
concloïa Chicón. (Infografia: InfoLibre)
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L’àudio, un accelerador del 
periodisme digital
Per Miguel Franjul, director / Listin Diario

 
El desenvolupament de formats d’àudio per donar notícies, ex-
plicar històries humanes o impartir consells o tutorials didàctics, 
és ara un dels afanys més urgents que té el periodisme digital 
per augmentar les audiències.

Els podcasts no només enriqueixen l’oferta informàtica i de con-
tinguts especialitzats sinó que també s’han convertit en peces 
monetitzables, com ara les sèries de Netflix.

Per això és que els grans diaris multimèdia del món estan 
creant equips de guionistes, editors de sons, vocalitzadors i 
programadors, un elenc tècnic que abans era impensable en 
una redacció tradicional.

Diferents sondejos a nivell internacional registren una creixent 
preferència del públic pel format àudio, una mica semblant 
al dels consumidors de vídeos, cosa que perfila un fort pilar 
d’enganxament entre els usuaris digitals. L’impacte d’aquest 
format ha estat notori en la mutació de programes televisius 
de notícies o comentaris cap a aquesta plataforma d’internet 
sense deixar de ser visibles als canals digitals d’alta audièn-
cia.

La profusió de podcast, més de 17 mil diaris a nivell internacio-
nal, ha estat tan rellevant que només al continent europeu es 
notifica una audiència de més del 55% d’usuaris adults, amb 
voluntat de pagar subscripcions en aquest model.

Des de ja, els diaris digitals de les grans empreses periodísti-
ques inverteixen fortes sumes de diners en el desenvolupament 
de podcast de diferents categories, en addició a les apostes 
que simultàniament fan per les eines de la intel·ligència artificial 
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per enfortir la producció de continguts de text, els reportatges 
de profunditat i les investigacions periodístiques. Sense una 
forta inversió també el podcast serà una gran ocasió per als 
petits editors, la majoria abocats al món local. (Infografia: SIP)

Diversos mitjans de comunicació 
denuncien atacs informàtics que 
col·lapsen els seus webs
Divendres de la setmana passada, diferents mitjans de comu-
nicació espanyols van començar a patir atacs informàtics. Un 
boicot que es va mantenir durant tot el cap de setmana. Durant 
quatre dies s’ha impedit que diaris com La Marea o El Salto 
hagin pogut publicar informacions amb normalitat. Totes dues 
publicacions atribueixen aquests atacs a un motiu ideològic, 
promogut per la ultradreta, que vulnera la llibertat d’expressió i 
el dret de la informació. Magda Bandera, directora de La Marea, 
ha denunciat durant el cap de setmana l’avenç dels atacs.

El cas del Salto, han anunciat que estudien accions judicials da-
vant del que consideren un atac a la seva llibertat d’expressió. 
Els ciberatacs s’han produit caigudes totals i parcials impedint 

que els dos diaris poguessin publicar les seves informacions 
amb normalitat i que els seus lectors hi accedissin.

Des de la direcció dels dos mitjans ho atribueixen als atacs 
DDos, que busquen la saturació dels equips de xarxa amb 
grans quantitats d’amplada de banda i infiltrar-se mitjançant la 
inundació dels equips amb sol·licituds falses. Tant El salto, com 
La Marea, comparteix els serveis del proveïdor Nodo50, que 
allotja altres webs com Arainfo o Kaos a la Xarxa, mitjans que 
també van patir diversos atacs durant el passat cap de setma-
na. (Font: Prprensa)

La Vanguardia i El Mundo lideren la 
premsa digital

La competició pel lideratge a la premsa digital segueix tenint 
dos protagonistes clars. El diari El Mundo i La Vanguardia. Les 
dues capçaleres fa mesos que es disputen ser el referent de 
la premsa online. Si el mes d’octubre passat coneixíem que 
el diari d’Unidad Editorial s’havia convertit -per la mínima- en 
digital més llegit durant l’octubre, aquest mes de novembre s’ha 
conegut que la situació s’ha invertit.
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Amb un empat tècnic, però amb un lleuger avantatge per a la 
capçalera del grup Godó, La Vanguardia s’ha col·locat com el 
digital més llegit a l’estat espanyol amb 22.748.000 usuaris 
únics. Ha superat per la mínima El Mundo, que l’últim mes ha 
aconseguit 22.708.000 usuaris únics.

El que no hi ha hagut canvis ha estat en la medalla de bronze 
que s’ha tornat a penjar El Español. El diari de Pedro J. es man-
té com el tercer digital amb més usuaris únics gràcies a sumar 
21,2 milions de visitants únics.

La resta de capçaleres es mantenen estables respecte a les da-
rreres dades que es van conèixer el mes passat. El País supera 
els 20 milions d’usuaris únics, per davant de 20 Mintuos que 
durant el mes d’octubre aconsegueix 19,3 milions. El Confiden-
cial   creix -però es manté com el sisè digital del rànquing- fins 
als 17,4 milions d’usuaris únics superant en més de tres milions 
Okdiario que el precedeix amb una mica més de 14 milions.

Tanquen el rànquing de la premsa digital La Razón, que s’acosta als 
13 milions d’usuaris únics, superant per la mínima El Periódico amb 
12.851.000 visitants únics. Tanca el top 10 ABC, que es conforma a 
créixer fins als 11,5 milions d’usuaris únics. (Font: Prnoticias)

Segons The New York Times: “Les 
audiències internacionals estan a la 
recerca de periodisme de qualitat”

The New York Times ja té més d’un milió de lectors de pa-
gament a la versió digital de fora dels Estats Units. Aquestes 
subscripcions internacionals s’han duplicat en els darrers dos 
anys (tercer trimestre del 2019 a tercer trimestre del 2021) i una 
quarta part de la seva audiència ja és fora dels EUA, escriu Alba 
Martín a Dircomfidencial.

I és que, si el mític periòdic ja era considerat de lectura global, 
l’aposta per l’expansió internacional que està duent a terme co-
mença a donar els seus fruits. Segons les xifres aportades per 
NYT, els seus subscriptors a finals del tercer trimestre estaven 
repartits per 235 països i territoris del món. Tot i que des de la 
capçalera confessen que els seus mercats internacionals més 
grans són Canadà, Regne Unit, Austràlia i Alemanya; el castellà 
i, per tant, els països hispà parlants són «els més afins» a les 
seves informacions i per això s’han proposat conquerir la màxi-
ma audiència possible procedent d’aquesta part del món.
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L’objectiu per al 2025 del NYT és assolir els dos milions de 
subscriptors internacionals. (Font: Dircomfidencial)

Una bretxa de seguretat exposa dades 
de 1,2 milions d’usuaris de Wordpress

Demetrius Comes, Director de Seguretat de la Informació de 
GoDaddy, ha informat que ha ocorregut una filtració de dades 
de WordPress que, fins al moment, ha afectat almenys 1,2 mi-
lions de clients de tot el món. Comes va precisar que l’empresa 
va detectar un accés no autoritzat als seus sistemes on allo-
tja i gestiona els servidors de WordPress dels seus clients ja 
que, com se sap, GoDaddy és una empresa que ofereix serveis 
d’allotjament a la web.

Segons els detalls que el portaveu de GoDaddy va oferir, es va saber 
que la persona o persones que van accedir als sistemes van utilitzar 
una contrasenya compromesa per accedir-hi. Es creu que això va 
passar el 6 de setembre encara que GoDaddy va dir que va descobrir 
la bretxa la setmana passada, el 17 de novembre i la va fer pública fa 
tot just unes hores. No és clar si la contrasenya compromesa estava 
protegida amb l’autenticació de dos factors, que és el que és reco-
manable per a les empreses que ofereixen aquest tipus de serveis.

Mentre GoDaddy continua en els seus esforços per solucio-
nar el problema, es recorda als usuaris algunes mesures que 
s’han de prendre per evitar més conseqüències d’aquest tipus 
de delictes. Una és l’activació de l’autenticació en dos factors 
per accedir al vostre compte de Wordpress, si encara no ho 
heu fet. D’aquesta manera, per als atacants serà més complicat 
accedir-hi usant les contrasenyes filtrades, ja que necessita-
rien alguna cosa més que aquesta contrasenya robada. També 
es recomana revisar tots els fitxers del teu site, especialment 
els dels directoris de plugins i temes de WordPress. En pujar 
plugins infectats, els atacants poden tornar a entrar al vostre 
compte més tard, fins i tot després que s’hagin aplicat tots els 
problemes originals i s’hagin canviat les contrasenyes robades. 
(Font i infografia: Zoom Noticias)
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Tendències d’influencers del 2022 que 
haurien de preocupar

La influència ha canviat la manera com les marques construei-
xen relacions i interactuen amb els seus clients. La pandèmia 
ens ha ensenyat que és més important que mai utilitzar aquesta 
influència per connectar-nos a un nivell més decidit, situant les 
marques al cor de la cultura.

Rahul Titus, cap d’influència, Regne Unit i EMEA i Ansley Wi-
lliams, cap d’influència, Amèrica del Nord, són els autors del 
recent article Influencer Trends You Should Care About in 2022, 
mentre exploren les tendències crítiques que remodelen el món 
del màrqueting d’influencers que els venedors de màrqueting 
s’hi haurian d’abraçar per mantenir-se al capdavant de la corba 

el 2022, inclosa la influència impulsada per propòsits, l’impacte 
de les experiències socials, el metavers i molt més.
El treball també explique com influeixen els enfocaments 
d’Ogilvy tant per inspirar propòsits com per instigar un impacte 
real més enllà del món de la marca de cadascun; com la inicia-
tiva d’inclusió líder del sector d’Ogilvy ha creat una connexió de 
marca més forta dins de diverses comunitats; i com aprofitar les 
tendències culturals més importants del 2022 genera resultats 
tangibles. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ogil-
vy). NOTA: El Butlletí us facilita l’estudi d’Ogilvy On Tendències 
d’influencer que han de presentar-se el 2022. CLICAR AQUÍ  

UGT crea un sindicat d’influencers

De la lluita de clas-
ses a les barricades 
de Tik Tok. No tots 
els youtubers inver-
teixen els seus estal-
vis en criptomonedes 
o marxen a Andorra 

per evitar pagar a Hisenda més del 50% dels seus ingressos. El 
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sindicat UGT impulsa una “ xarxa de creadors “ i influencers per 
exigir a les grans plataformes digitals -com YouTube, Instagram 
i Tik Tok- unes “condicions dignes de treball”, segons escriu MA 
Ruiz Coll a El Español.

Entre altres reivindicacions, aquests “treballadors digitals” de-
manen modificar els algoritmes perquè les seves obres tinguin 
més visibilitat, ser inclosos a l’Estatut de l’Artista i modificar la 
Llei Audiovisual perquè UGT pugui negociar unes condicions 
més avantatjoses en els seus contractes amb els gegants de 
Silicon Valley. Es tracta, en última instància, de “redistribuir la 
riquesa que generen aquests creadors”.

L’informe estima que un microinfluencer amb una comunitat 
d’entre 5.000 i 100.000 seguidors pot guanyar, de mitjana, 102 
euros per publicació. Instagram és la xarxa social que concen-
tra gairebé la meitat del consum digital diari dels joves entre 15 
i 26 anys, afegeix el mateix estudi.

La majoria d aquests creadors de contingut tenen tots els in-
convenients dels treballadors autònoms: paguen elevades co-
titzacions socials a canvi d uns drets i prestacions mínims. En 
aquesta situació es troben, per exemple, els youtubers dedicats 

a la divulgació científica, els continguts dels quals no sempre 
són els més rendibles ni es beneficien del patrocini de marques 
comercials. (Font: El Español – infografia: Galaxy Marketing)

dBalears posa en marxa una secció 
d’esports

El digital dBalears ha estrenat un espai dedicat a la informació i 
l’anàlisi esportiva en general, i a l’actualitat de les Illes Balears en 
particular. “Si bé és cert que hi ha, fins i tot, un excés d’informació 
esportiva, no és menys cert que falta una mirada centrada en 
les Illes Balears i, per tant, en llengua catalana, que aporti infor-
mació, però sobretot anàlisi i opinió de tot allò que succeeix en 
l’àmbit esportiu”, ressalta Tomeu Martí, director de dBalears.

“Era una assignatura pendent des de feia anys, i amb la idea 
que sempre ens ha guiat de fer possible allò que consideram 
necessari, obrim aquesta nova etapa que anirà creixent pro-
gressivament”, explica Martí. Així doncs, EsportsdBalears és 
l’aposta de l’editora “per una informació, debat, opinió i anàlisi 
dels esports en clau illenca i en llengua catalana”. (Font: Co-
municació 21)
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El 92% dels internautes espanyols ja 
consumeixen vídeo en línia
Per Interactive

Un 72% dels usuaris admet pagar per veure vídeo en línia i un 
46,5% cediria les seves dades a canvi d’accés gratuït a una 
plataforma premium de pagament. Quant a incloure anuncis 
per accedir a contingut gratuït, el 61,4% estaria d’acord amb 
aquesta opció.

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació 
digital a Espanya, ha presentat l’Estudi Anual de Video Online 

2021, desenvolupat amb la col·laboració de l’Institut de Recer-
ca Inmark, i patrocinat per Adevinta Spain. L’objectiu principal 
d’aquest estudi anual és conèixer l’estat del mercat de vídeo en 
línia a Espanya i mostrar les possibilitats que ofereix a la indús-
tria digital com una de les eines més potents dels anunciants 
per adreçar-se als consumidors.

Dimensionament del mercat i hàbits de consum
La penetració d’usuaris de vídeo en línia sobre la població 
d’internautes és de 92%, mentre que sobre la població total és 
del 86,4%. Pel que fa als continguts més visionats en vídeo en 
línia la primera posició l’ocupen les Sèries (92,3%) seguides del 
Cinema/Animació (89,1%) ; les Notícies/Informació (85,2%) i la 
Música (82,2%). Pel que fa a la freqüència setmanal de visio-
nat, Videos curts a RRSS (els Influencers/Streamers

Dispositius i mitjans de visualització
El mòbil és el dispositiu més utilitzat per veure vídeos en línia 
(74,3%), seguit del portàtil (51,6%), la smart tv (41,6%), el PC 
(34,3%) i la tablet ( 28,8%). Pel que fa al consum multipantalla, 
els vídeos en línia que més es visualitzen al mateix temps que 
es veu la TV tradicional són les Sèries seguides de Cinema i 
Animació i Notícies i Informació.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Respecte a la interacció amb altres usuaris durant el visionat, 
destaquen els vídeos en línia relacionats amb Influencers/
Streamers i Videos curts a RRSS. Els xats preferits per inte-
ractuar amb familiars i amics són les apps de missatgeria com 
WhatsApp o Telegram.

Plataformes/RRSS per consumir vídeo en línia
Analitzant la notorietat de les plataformes i xarxes socials 
per veure vídeos en línia en primera posició trobem YouTube 
(91,8%), segueix Facebook (76,7%), Instagram (73,9%), Netflix 
(73,2%) i WhatsApp (70,7%).

Pel que fa a la penetració de les plataformes i xarxes socials 
per veure vídeos en línia, el rànquing és el següent: YouTu-
be (82,8%), Netflix (48,9%), Instagram (43,4%), Amazon Prime 
(42,5%) i Facebook (42,4%).

Percepció de la publicitat al vídeo en línia
Analitzant la penetració del pagament per continguts, un 72% 
dels usuaris admet pagar per veure vídeo en línia. Les sèries i 
el cinema/animació són els continguts més destacats quant a 
proporció d’usuaris que paguen per veure’ls (més del 80%). Pel 
que fa a l’acceptació de la publicitat, el grau d’acord amb inclou-

re anuncis a canvi de veure continguts/programes de manera 
gratuïta és del 61,4%.

El moment més acceptat per veure publicitat és abans de co-
mençar la reproducció del vídeo (47,9%). Pel que fa a la durada 
de la publicitat, la gran majoria dels usuaris prefereixen anuncis 
de fins a 20 segons com a màxim. L’interès en activar/desacti-
var l’àudio dels anuncis és molt significatiu per a la majoria dels 
usuaris de vídeo en línia (77,4%).

Pel que fa a la proclivitat a una opció premium de pagament, 
és interessant per a un 52,8%. Només un 27,2% la rebutgen. 
En consultar els usuaris si cedirien les dades a canvi d’accés 
gratuït a continguts a través de plataforma premium de paga-
ment, un 46,5% sí que ho faria. En aquest cas, el rebuig puja 
fins al 32,0%. L’opció livestream shopping és interessant per 
a un 50,1%. D’altra banda, un 58,8% veu interessant l’opció 
shoppable vídeo.

L’opinió dels professionals
Un 74,5% dels professionals de la indústria digital consideren 
que el vídeo en línia a la publicitat contribueix molt a complir els 
objectius d’una determinada campanya . Una altra de les con-
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clusions extretes a l’enquesta realitzada a professionals és que 
es tracta d’una disciplina molt rellevant per a les estratègies de 
branding. Els professionals també assenyalen que el vídeo en 
línia millora considerablement els resultats de visionat i CTR si 
es contextualitza l’entorn en què es llanci.

Per a Alberto Martín, Advertising Sales Director & Milanuncis 
Sales Director d’Adevinta Spain: “El vídeo en línia cada vegada 
està més en voga entre els que ens dediquem a la publicitat 
digital ja que per a nosaltres és un format de gran utilitat que 
ens permet connectar amb l’usuari. Per això, per a les empre-
ses amb ADN digital i que tenim una visió user centric, com 
Adevinta Spain, el vídeo en línia és sinònim tant de present 
com de futur. Per aquest motiu, informes com l’Estudi Anual 
de Video Online que ha elaborat IAB Spain i que patrocinem 
des d’Adevinta Spain també es converteixen en una eina clau 
per conèixer millor els nostres usuaris i saber com ser-hi relle-
vants”. (Fotografia: a24.es)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Estudio Anual Video On-
line, d’IAB. CLICAR AQUÍ  

La inversió publicitària del sector 
viatges accelerarà el creixement al 
36% el 2022

La publicitat del sector viatges està preparada per a un ràpid crei-
xement a mesura que les marques restableixin les seves rela-
cions amb els consumidors després de la gran ruptura del 2020, 
segons l’informe Business Intelligence–Travel de Zenith, que 
preveu que la publicitat dels viatges als 13 mercats clau creixi al 
voltant del 24% el 2021, el doble de ràpid que el mercat publicita-
ri en conjunt, abans de créixer un 36% el 2022 i un 19% el 2023. 

A mesura que els viatges internacionals comencen a recuperar-
se, les marques de viatges han de reconstruir les seves rela-
cions amb els consumidors, adequant-se a la realitat dels viat-
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ges post-COVID. Les marques hauran de reorientar les seves 
comunicacions cap a audiències diferents mentre s’adapten a 
la disminució dels viatges de negocis (atès que les empreses 
gestionen els seus negocis internacionals amb reunions a dis-
tància), aborden les preocupacions dels consumidors sobre la 
sostenibilitat dels viatges i es emmotllen a la creixent demanda 
de viatges amb baixes emissions de carboni. 

La publicitat dels viatges va ser una de les categories més afec-
tades per la COVID-19. El mercat publicitari del sector viatges 
va perdre gairebé la meitat del seu valor el 2020 (46%), mentre 
que el mercat publicitari en conjunt va disminuir només un 4%. 
Zenith estima que la inversió publicitària dels viatges va caure 
de 18.000 milions de dòlars, el 2019, a 9.700 milions, el 2020.

La demanda acumulada de viatges impulsarà un creixement 
ràpid de la inversió publicitària en viatges en els propers anys, 
però serà un llarg camí fins a recuperar els nivells d’inversió 
prepandèmics. La inversió publicitària dels viatges, aquest any, 
estarà encara un 33% per sota del nivell el 2019, mentre que 
el mercat publicitari en el seu conjunt estarà un 7% per sobre. 
Caldrà esperar fins al 2023 perquè el sector viatges superi els 
nivells d’inversió del 2019, quan arribarà als 19.600 milions de 

dòlars. Zenith preveu que la inversió publicitària digital de les 
marques de viatges creixi un 6% anual entre el 2019 i el 2023. 
El 2023, les marques de viatges invertiran el 70% dels seus 
pressupostos en publicitat digital, un augment davant del 63% 
el 2020. (Font i fotografia: La Publicidad) 

NOTA: El Butlletí us facilita l’accés a l’estudi Business Intelli-
gence–Travel, de Zenith. CLICAR AQUÍ  

El negoci de la televisió comercial ha 
recuperat el pols

El negoci de la televisió comercial no viu el millor moment. De 
fet, no hi ha cap símptoma que faci pensar que tornarà als ni-
vells previs a la crisi econòmica del 2008 . Entre altres coses, 
per les diverses alternatives de lleure audiovisual que han sor-
git durant els darrers anys. Tot i això, les dues principals empre-
ses del sector, Atresmedia i Mediaset, han notat la recuperació 
econòmica des de començament del 2021 i han ingressat 142 
milions d’euros més que en el mateix període de l’any anterior. 
Els brots verds són evidents.
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Des del punt de vista percentual, la millora de la facturació de la 
propietària d’ Antena 3 i La Sexta ha arribat al 13% -aquí també 
se suma el negoci radiofònic-, mentre que la de la companyia 
comandada per Paolo Vasile és del 9, 5%. Els beneficis dels 
dos grups van millorar entre el gener i el setembre, en compara-
ció amb el mateix període de l’any anterior, cosa que denota la 
millora del negoci. Atresmedia va guanyar 79,8 milions d’euros 
(39,8 el tercer trimestre de 2020) i Mediaset, 114,2 (103,2 el 
tercer trimestre de l’any passat).

Aquestes dues empreses s’enfronten a la incertesa que afec-
ta el mercat de la TDT, derivada dels canvis profunds que viu 
el mercat audiovisual mundial. De fet, l’acció d’Atresmedia ha 
caigut el 62% durant els darrers cinc anys, mentre que la de 
Mediaset Espanya ho ha fet el 53,3%. (Font: VozPopuli)

Ogilvy guanya concurs de 3.480.000 
euros del Ministeri d’Inclusió

L’agència Ogilvy ha guanyat el concurs del Ministeri d’Inclusió, 
Seguretat Social i Migracions  per a realitzar una Campanya de 
divulgació, comunicació interna i institucional del Ministeri 

Es tracta del concurs de la Sotssecretaria d’Inclusió, Seguretat 
Social i Migracions per a una Campanya de divulgació, comu-
nicació interna durant el 2021 i el 2022. El Pressupost base de 
la licitació sense impostos és de 3.480.000 euros. Només hi ha 
hagut dos licitadors presentats i l’import d’adjudicació ha estat 
de 2.666.666 euros. (Font: Programa Publicidad)

Una botiga de conveniència del 
Quebec experimenta amb la impressió 
immediata a demanda de qualsevol 
diari

Una botiga al detall del Quebec està oferint als lectors la pos-
sibilitat d’imprimir instantàniament el diari que vulguin, de mo-
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ment dins d’una àmplia selecció sobre la qual ha adquirit els 
drets de reproducció total. Press Commerce Corporation, una 
empresa de subscripcions a revistes, però també propietària de 
les botigues de conveniència Jac & Gil, llibreries i altres serveis, 
ha decidit dotar la sucursal de Jac & Gil de la rua St-Joseph, 
a Saint-Roch, d’un sistema que permet la impressió in situ de 
diaris sobre els quals ha obtingut els drets de reproducció prè-
viament.

El sistema ha estat funcionant des d’aquest estiu, segons recull 
Le Soleil. I ara, Jac & Gil Saint-Roch ha tornat oficialment a ven-
dre diaris en anglès com The Gazette, National Post, Toronto 
Star i New York Times , que havien deixat de distribuir-se a la 
ciutat pels costos associats a això i el menor volum de vendes 
que es registra, pel declivi de la premsa impresa.

Després d’arribar a acords amb diferents diaris, Press Com-
merce utilitza el quiosc digital Press Reader per reproduir 
immediatament el contingut del diari triat pel client, en paper 
blanc de gran format, tal com es presenta al diari original. Tot i 
que aquest tipus d’impressió fa que el producte resultant perdi 
l’autenticitat d’estar davant d’un diari imprès de debò, la varietat 
d’oferta disponible és enorme. “Gairebé 3.000 diaris de tot el 

món estan disponibles!”, indica Romain Fleury, director general 
de serveis a editorials de Presse Commerce. Si l’experiència 
funciona, Press Commerce vol començar a expandir el servei 
a altres botigues. (Font i fotografia: Laboratorio de Periodismo)

Les 50 dades sobre el català que cal 
conèixer

La Plataforma per la 
Llengua, l’ONG del 
català, ha publicat re-
centment l’InformeCAT 
2021, un estudi que 
recull dades preocu-
pants sobre l’estat del 
català. En aquesta 
desena edició, el report anual inclou, a partir de fonts oficials i 
d’estudis d’elaboració pròpia, tot un seguit d’estadístiques preo-
cupants que demostren, per una banda, la situació d’emergència 
lingüística en què es troba la llengua catalana i, per l’altra, la 
manca de voluntat dels mateixos parlants per revertir aquesta 
situació.
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La subordinació lingüística existeix. Sigui per respecte o per 
educació, els catalans canviem de llengua quan algú ens parla 
en castellà. Segons aquest estudi, 8 de cada 10 catalanopar-
lants decidim adreçar-nos en castellà a aquells que ens hagin 
interpel·lat abans amb aquesta llengua.

A més, l’Enquesta d’usos lingüístics de la població de Catalun-
ya (2018), assenyala que més de la meitat dels residents de 
Barcelona i de l’àmbit metropolità empren el català poc o gens 
(53,1%). Només el 29,9% dels enquestats asseguren que el 
parlen força o molt.

Hi ha molts àmbits laborals que releguen al català a un ús gai-
rebé inexistent. Per exemple, en el camp de la justícia, només 
el 7,4% de les sentències que s’emeten a Catalunya són en 
català. A més, s’imparteixen un 41,2% de classes de Dret en 
català, un 21,1% a les Illes i un 19,8% al País Valencià, on, a 
més, només 1 dels 214 jutjats funciona habitualment en català.

L’informe testimonia que el català és  invisible a les pantalles. 
Plataforma per la Llengua exerceix molta pressió a les entitats 
públiques perquè les plataformes com Disney+, Netflix, Prime 
Video o HBO Max incloguin la versió catalana dels títols que 

ja han estat doblats en català. En aquest sentit, l’estudi revela 
que 144 pel·lícules que han estat doblades al català amb diners 
públics no s’ofereixen a Disney+.

A més, els dos grans grups de televisió en castellà acumulen 
un 49% de la quota de pantalla de Catalunya, una dada que 
preocupa el fet que gairebé la meitat dels catalans prefereixen 
veure continguts en castellà i no en català. Només la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb TV3, obté un 17,3%. 
Aquest percentatge sumat al de 8TV, amb la majoria de progra-
mes en català, i al dels canals de RTVE, amb pocs programes 
en català, no arribaria a un quart de la quota de pantalla. (Font: 
MAE – infografia: dBalears). Consulta l’informe AQUÍ

Guanyadors del Festival Drac Novell 
Internacional 2021

L’Associació Empresarial de 
Publicitat ha celebrat un any 
més el Festival Drac Novell 
Internacional, adreçat a es-
tudiants de publicitat de tot 
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el món, de manera totalment presencial. L’edició d’enguany ha 
comptat amb la participació de més de 800 peces inscrites proce-
dents de 28 facultats diferents, de les quals 7 van guanyar l’or a les 
categories tradicionals: gràfica, campanyes integrals, healthcare, 
branded content, digital, audiovisual i ràdio. A més del reconeixe-
ment, la millor entre les campanyes premiades es va emportar una 
beca per un curs a l’Escola de creativitat Complot.

InfoJobs ha estat el patrocinador de la categoria 24H , on dos es-
tudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es van empor-
tar el premi per la seva proposta d’acció a xarxes socials per de-
mostrar que és el portal d’ocupació més efectiu per trobar feina. 

Guanyadors del Drac Novell Internacional 2021
Audiovisual: Drac de Plata: Correus Express Enviaments ex-
press d’Oliver Marín i Pablo Buendía, Brother Madrid. Drac de 
Plata: Museu Reina Sofia «Mai el surrealisme no havia estat tan 
a prop», d’Ana Benetó, The Atomic Garden. Drac de Bronze: 
Angry Birds Afina la teva punteria, d’Ana Belén López i Andrea 
González, The Atomic Garden.

Branded Content: Drac d’Or: Bon Preu L’altra cara dels tiquets, 
Xavier Marquès, Universitat Pompeu Fabra. Drac de Plata: 

ATMA «Alisant tensions ATMA», d’Òscar Ledesma, Sergi Cer-
vós i Iratxe Bárcena, Complot. Drac de Bronze: Museu del Pra-
do «Estic feta un quadre», de Gonzalo Crespo, Alicia Fundora i 
Elena Infantes, Complot.

Campanyes Integrals: Drac d’Or: IKEA «Aprendre a tornar a 
viure», de Jana Garcia, Andrea Gassó, Marc Juncarol, Gemma 
Lax i Judit Montlleó, Universitat Autònoma de Barcelona.

Drac de Plata: Canal Història «El proper capítol és història», 
de Mònica Martínez, Brother Madrid. Drac de Bronze: Toy «r» 
us «La capa antimonstres», de Kika Mirall, The Atomic Garden.

Digital: Drac d’Or: Nike Scroll the streets, de Mònica Martínez, 
Brother Madrid. Drac de Plata: FreeNow “Safe Now”, de Lorenza 
Arvizu, Rebeca López, Complot. Drac de Bronze: Projecte Social 
SwitchYourTwitch, de Sara Novelle i Casilda López, Broher.

Gràfica: Drac d’Or: Viví “Una història per a cada vi”, d’Ana Be-
netó, The Atomic Garden. Drac de Plata: Fiji Experts en res, de 
Paula Ibañez, Ana Baptista, The Atomic Garden. Drac de Bron-
ze: Loteries i apostes de l’estat «Només un número et separa 
dels teus somnis», d’Ana Benetó, The Atomic Garden.
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Healthcare: Drac de Plata: The Case For Her & Reffinery 29 
«In their shoes. Feelings on tour», d’Elena Casas, Miami Ad 
School. Drac de Bronze: Ambipur “Scented Memories”, de Pa-
blo García, Brother Madrid.

Ràdio: Drac d’Or: Euromilions «Hi ha coses que no compres, 
però te les donen els diners», d’Ana Hernández, Brother Ma-
drid. Creativitat en 24 hores by InfoJobs. Drac d’Or: One Minute 
Challenge, de Ventura Javierre, Pau Dalmau. Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Drac de Plata: La tasca veritable, d’Edu Prats i Pablo Pérdigo. 
UIC. Drac de Bronze: #LaCadenaDeVacantes, d’Helena Lobe-
ra i Víctor Araque. Universitat Autònoma de Barcelona. (Font: 
MAE – infografia: Control Publicidad)
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Podem localitzar microcàmeres 
ocultes només amb el sensor TOF 
mòbil 
Per Miquel López / Xataca

Les càmeres són cada cop més petites, i això no són bones 
notícies per a certs casos. Això permet que les càmeres espia 
siguin molt més difícils de detectar, arribant a ser invisibles a 
l’ull humà. Un bon exemple són els aparells que es venen per 
detectar-les als Airbnb.

Sota aquesta premissa, diversos investigadors de la Universitat 
Nacional de Singapur i de la Universitat Yonsei han treballat en 
un sistema per detectar aquestes càmeres a través dels sen-
sors ToF (Time of Flight) presents als nostres mòbils. El truc és 
als reflexos, com es mostra en el gràfic:

Els mateixos responsables indiquen que ja hi ha certs sistemes 
que detecten la presència de càmeres ocultes per petites que 
siguin, com ara l’anàlisi del trànsit que generen a través de xar-
xes Wi-Fi. Però aquests mètodes només indiquen l’existència 
de les càmeres i no la seva ubicació.

El sistema proposat es diu LAPD (Làser-Assisted Photography 
Detection), i utilitza els làsers dels sensors ToF per localitzar 
els reflexos que sorgeixen de les lents de les càmeres (aques-
tes lents tornen al làser a més intensitat). Com que aquests là-
sers estan pensats per detectar profunditats i ajudar a generar 
gràfics en entorns de realitat augmentada, l’únic que caldria és 
una aplicació i un algorisme de machine learning.

A l’aplicació aniríem enfocant els racons d’una habitació on 
sospitem que hi ha una càmera oculta, i una interfície de re-
alitat augmentada ens indicaria on és. No caldria cap equip ni 
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dispositiu especial, com passa amb altres mètodes. Amb un 
smartphone modern i els seus sensors ToF n’hi hauria prou. 
(Gràfic: Olloweb)

Gestió de continguts: set secrets 
tecnològics per fer-ho bé

La gestió de continguts és l’única inversió que tots els editors en 
línia no es poden permetre equivocar, però molts ho fan. Glide 
ha publicat un llibre blanc que Glide ofereix set secrets tecno-
lògics per fer bé el vostre CMS. Destil·la dècades d’experiència 
de treballar a les principals editorials en línia del Regne Unit i 
explica com evitar inconvenients comuns i preparar el negoci 
de la premsa al futur.

L’ informe sobre gestió de continguts descobreix que, tot i que 
les editorials estan invertint en tecnologies innovadores, la ma-
joria estan endarrerides o no responen a les noves expectatives 
dels consumidors a causa de la “escassa alfabetització digital”. 
L’informe també constata que moltes empreses tenen cultures 
editorials diferents i que “la política, l’ego i la por són els princi-
pals obstacles per aconseguir la col·laboració i la solidaritat ne-
cessàries per fer els canvis que volen els consumidors digitals”. 
(Font i infografia: Press Gazette)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us recomana llegir aquesta guia 
detallada destinada a ajudar els editors a evitar cometre errors 
costosos quan inverteixen en la seva tecnologia més impor-
tant. Els Set secrets tecnològics per fer-ho bé quan es tracta 
d’inversió en CMS és un llibre blanc en anglès. CLICAR AQUÍ  

Doble càmera i enregistrament 
simultani: les eines d’un ‘youtuber’ 
professional, al vostre mòbil
Si solem navegar per Youtube o Twitch, veurem que són molts 
els ‘youtubers’ i ‘streamers’ que utilitzen un curiós tipus de ví-

NOVES EINES

https://www.amic.media/media/files/file_352_3132.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

deo: les reaccions. ‘Reaccionant als meus memes’, ‘Reaccio-
nant a Roblox’ o ‘Reaccionant a garrepes extrems’ són alguns 
dels vídeos que més repercussió han donat últimament a crea-
dors de contingut com Auronplay o Elrubius.

 
Aquest tipus de formats té una particularitat: ofereix a 
l’espectador un contingut audiovisual doble, el del contingut 
original i el de la reacció del ‘youtuber’ en qüestió. Però, i si 
no només voldríem reaccionar a vídeos pregravats, sinó també 
a experiències en viu? I si voldríem veure un ‘youtuber’ en un 
esdeveniment d’esports veient per una càmera el que està gra-
vant i, de l’altra, la cara?. Aquesta és la novetat de l’smartphone 
Honor 50, que arriba al mercat espanyol amb eines pròpies de 
qualsevol streamer: una càmera doble, gravació simultània i cà-
rrega ultraràpida de la bateria.

Necessitem 1.- Càmera principal: Aquesta càmera, de 108 MP 
de resolució, permet enregistrar el contingut principal a una alta 
qualitat. 2. Cambra ‘selfie’: Amb múltiples modes de vídeo i 32 
MP de resolució, aquesta càmera permet captar la reacció de 
qui està gravant el vídeo.

El que crida l’atenció és que les dues càmeres poden funcio-
nar de manera simultània, de manera que l’usuari pot gravar 
un espectacle al qual està assistint i, alhora, la seva reacció. 
També podria, per exemple, gravar la dels fills mentre obren els 
regals de Nadal o fer el mateix amb la seva reacció quan va a 
un sopar familiar inesperat. (Font: El Confidencial – infografia: 
elEconomista)

Twitter llança un programa de 
formació per a agències creatives

Twitter for Creatives és un nou programa de formació gratuït 
que té com a objectiu inspirar els professionals de les agències 
creatives  a ser rellevants a Twitter a través de la creativitat. Els 
continguts d’aquesta formació se centren en cobrir i resoldre 
les necessitats d’aquests professionals, des de l’adquisició de 
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coneixements essencials sobre les diferents eines de la plata-
forma fins a qüestions més tècniques sobre les capacitats crea-
tives de l’API a l’aplicació de campanyes.

La iniciativa neix des de l’equip de Twitter Espanya, on es va 
fer la  primera fase pilot amb les agències Ogilvy, Shackleton 
i BBDO/Proximity. Amb l’objectiu de replicar la formació en al-
tres mercats a nivell global, també s’ha realitzat un altre pilot al 
Canadà. 
Després de l’èxit d’aquesta primera fase a tots dos països, co-
mençaran més sessions formatives a Espanya i en altres mer-
cats a nivell global que seran liderats des d’aquí. “Amb aquest 
nou programa formatiu volem donar les eines, coneixements 
i inspiració necessària perquè les agències puguin treure el 
màxim profit possible a les seves campanyes a Twitter des d’un 
punt de vista creatiu. Liderar aquest projecte global és la mostra 
que a Espanya apostem per la creativitat com a element clau 
per a l’èxit i que aquí es fan molt bones campanyes a Twitter”, 
afirma Joaquín Vela,  Global Lead de Twitter for Creatives  a 
Twitter Espanya. Si voleu més informació sobre aquest nou pro-
grama de formació, contacteu amb l’equip d’agències de Twitter 
Espanya. (Font: MAE)

Truc de WhatsApp per posar-te un 
contestador automàtic de missatges 
en l’aplicació

Des de Facebook, empresa que gestiona WhatsApp, ofereixen 
constantment noves funcions per millorar l’experiència dels 
usuaris. Fa poc van activar la possibilitat d’accelerar les notes 
de veu per guanyar una mica més de temps. Moltes vegades 
no podem contestar immediatament un missatge de WhatsApp 
i la persona que ens l’ha enviat es desespera perquè no rep 
una resposta ràpida. Aquest problema es pot solucionar grà-
cies a l’app Watomatic, aquesta aplicació serveix per respondre 
de manera automàtica els missatges que rebis a Facebook i 
WhatsApp. De moment únicament està disponible en Android, 
però s’espera que aviat estigui activa en els sistemes iOS.

Es tracta d’una eina útil per informar del teu estat els usuaris 
que t’enviïn un missatge. És una aplicació totalment gratuïta 
i no té publicitat, el seu funcionament és relativament senzill 
i s’instal·la ràpidament. Es tracta d’un sistema molt similar al 
del contestador del telèfon. En ell es guarda un missatge de 
resposta per informar de la teva situació. Per exemple, en el 
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cas de tenir un número exclusiu de la feina es pot programar un 
missatge que digui que aquesta persona està de vacances i en 
uns dies podrà atendre l’emissor del missatge.

Aquesta eina també funciona per a grups de WhatsApp, es pot 
configurar perquè s’activi en converses individuals o grupals, 
és convenient que l’usuari que l’hagi descarregat l’adapti a les 
seves necessitats. (Font: elcaso.cat)
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El big data i la ciberseguretat 
vertebren l’Anuari de la Comunicació 
2021 de Dircom
Per Reason Why 

L’ Associació de Directius de Comunicació, Dircom, va pre-
sentar el passat divendres, 19 de novembre, la XXV edició de 
l’Anuari de la Comunicació, una publicació de referència per als 
professionals del sector que reuneix les principals tendències 
de la indústria i posa en valor el paper de la comunicació a les 
organitzacions. En aquesta ocasió, i per segon any consecutiu, 
el document s’ha presentat en format 100% digital i està centrat 
en el Big Data, la Ciberseguretat i la Comunicació Corporativa.

Després de la recepció positiva de l’anterior edició anterior, que 
va arribar a més de 10.000 usuaris i va obtenir més de 140.000 
pàgines vistes, l’associació ha tornat a apostar per una plata-
forma dinàmica per presentar els continguts de manera audio-
visual i interactiva. La publicació consta de cinc grans capítols, 
quatre vinculats a àrees de la comunicació i la seva interrelació 
amb el big data i la ciberseguretat. El cinquè apartat està de-
dicat a l’ètica a l’hora de desenvolupar polítiques de dades i la 
gestió correcta des dels departaments de comunicació.

D’aquesta manera, la XXV edició de l’Anuari de la Comunicació 
de Dircom queda estructurat de la manera següent:

• Comunicació externa: centrat en el big data i la cibersegure-
tat com a aspectes clau en la comunicació externa i la reputació 
de les companyies, i com aquests elements estan impulsant la 
digitalització i influint en relacions i processos.
• Comunicació interna: atenent el valor de les dades, se su-
ggereix la gestió de la comunicació interna tenint en compte 
grups d’opinió per afinitat, interessos o nivells de compromís, i 
no només per categories professionals.
• Xarxes socials i noves plataformes: aquest capítol analitza 
els reptes de la gestió de dades en el terreny audiovisual i posa 
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èmfasi en la importància del factor humà per a la seva correcta 
interpretació.
• Comunicació de crisi: davant de la creixent rellevància de la 
ciberseguretat, aquest apartat detalla com el departament de 
comunicació corporativa, juntament amb els especialistes de 
data science, poden arribar a detectar amenaces a la reputació 
de les companyies.
• Ètica i comunicació: aquest capítol aborda amb profunditat 
l’ètica i la comunicació en aquest moment de digitalització, i 
insisteix en la necessitat de verificar les dades i les fonts. El But-
lletí de l’AMIC us facilita l’accés a l’Anuari de la Comunicació 2021 
de Dircom des d’aquest enllaç. (Infografia: Reason Why)

Abordar la manca de diversitat en el 
sector de les notícies
 
El recent informe Changing Newsrooms 2021 reflecteix el què 
està fent la indústria de les notícies per abordar la manca de di-
versitat en termes de producció, lideratge i personal. L’informe, 
escrit per Federica Cherubini, Nic Newman i Rasmus Nielsen, 
es basa en una enquesta estratègica de 132 líders de notícies 
de 42 països. Aquestes són algunes de les troballes clau:

Què s’està fent.- Fins al 27% dels enquestats treballen per a 
organitzacions de notícies que no fan cap de les iniciatives que 
es mostren al gràfic que es mostra aquí. Al voltant del 41% de 
les persones enquestades diuen que les seves empreses tenen 
un responsable de la diversitat i la inclusió, però només el 29% 
disposa d’un pressupost per promoure-ho activament a les se-
ves redaccions i més enllà.

Els sostres de vidre romanen a la part superior.- Hi ha una 
gran diferència entre com els líders de notícies de la mostra 
valoren el seu progrés en la diversitat als diferents nivells de la 
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seva organització. El 79% diu que els va bé a un nivell inferior, 
però només el 35% diu el mateix sobre la diversitat a nivell su-
perior. 

Avançant?.- Quan se li demana que valoren els seus punts de 
venda en diferents àrees de diversitat, la majoria dels líders de 
notícies enquestats (78%) creuen que els està fent bé pel que 
fa a la diversitat de gènere. Una proporció molt menor diu el ma-
teix sobre la diversitat ètnica (38%) i la diversitat política (33%). 
(Font i infografia: Newsletter Reuters)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir l’informe Chan-
ging Newsrooms 2021: Hybrid Working and Improving Diversity 
Remain Twin Challenges for Publishers, elaborat per Federica 
Cherubini, Nic Newman i Rasmus Kleis Nielsen. CLICAR AQUÍ  

Un estudi alerta sobre el tractament 
mediàtic que reben els joves migrants

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Fundació FC Bar-
celona han presentat l’Estudi sobre la tipologia i tractament 
informatiu que rep la joventut migrada sense referents fami-

liars en els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Entre 
d’altres, el treball alerta sobre com es construeix el discurs d’odi 
i d’estigmatització d’aquest col·lectiu des dels mitjans i les xar-
xes per part d’alguns moviments d’extrema dreta.

L’estudi constata com pràcticament tots els mitjans utilitzen 
l’acrònim MENA (de menors estrangers no acompanyats), que 
és present en un 52% del cos dels articles analitzats i en un 
25,9% dels titulars. Els autors del treball puntualitzen que la in-
tencionalitat, el sentit i la connotació en l’ús de l’acrònim (mena, 
menas o menes) varien segons el biaix ideològic del mitjà.

Per fer l’estudi s’han analitzat 323 textos publicats entre 2017 
i març de 2021 en mitjans generalistes (en català i castellà) i 
d’àmbit comarcal, així com una vuitantena de fotografies. Amb 
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aquest treball, es vol donar a conèixer el tractament informatiu 
que rep el col·lectiu en els mitjans de comunicació i les xarxes 
socials, així com exposar la influència que els mitjans poden 
arribar a tenir com a creadors i propagadors de discursos na-
rratius.

Entre les conclusions, el treball indica que la invisibilitat és una 
constant en la majoria dels articles estudiats, no s’escolta la 
veu dels menors i els joves, ni es recullen els seus interessos ni 
preocupacions. L’informe presenta un seguit de recomanacions 
per millorar la cobertura mediàtica en relació amb els menors 
estrangers no acompanyats. (Font: MAE – il·lustració: Save a 
Hater – Accem)

NOTA: El Butlletí us facilita l’Estudi sobre la tipologia i tracta-
ment informatiu que rep la joventut migrada sense referents 
familiars en els mitjans de comunicació i les xarxes socials, un 
treball del Col·legi de Periodistes i la Fundació FC Barcelona. 
CLICAR AQUÍ  

Els premis Regió7 reconeixen 
l’excel·lència del territori i 
reivindiquen la tasca del periodisme

Abans d’ahir, dimecres, dia 24, es va celebrar la gala dels pre-
mis Regió 7, que va aplegar unes tres-centes persones al tea-
tre Kursaal, de Manresa. La festa dels premis, que van lliurar 
l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; el director del diari, Marc Mar-
cè; el gerent de l’empresa, Jordi Molet; i el conseller delegat de 
Prensa Ibérica, editora de Regió7, Aitor Moll, es va iniciar amb 
la projecció d’un vídeo que recollia el dia a dia de Regió7.
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Els premiats.- El primer guardó de la nit va ser el d’Actius Socials 
per al Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat 
Roig de Manresa. Jaume Sanpera, cocreador del projecte Sateliot, 
que ha llançat a l’espai el primer nanosatèl·lit català i també el 
primer amb tecnologia 5G, va recollir el premi Ciència i Tecnologia.

El premi Comunicació va ser per a Josep Tomàs Cabot, que, 
als 91 anys, és el degà del periodisme manresà. En la mateixa 
categoria, la tiktoker manresana Nadine Romero va rebre un 
accèssit per la seva projecció a la xarxa social, que en només 
un any l’ha dut a aplegar 78.000 seguidors.

La pilot d’enduro Mireia Badia va recollir el premi Esport. El 
premi Empresa el va rebre Joan Ferrer, director general de 
l’empresa de conserves amb seu a Santpedor Ferrer, que ha 
fet una marca de les seves salses, com la de calçots. El premi 
Tendències, que busca noves iniciatives en el panorama creatiu 
i artístic de la Catalunya central, va reconèixer la iniciativa de 
Martí Campabadal i Àlex Garcia, creadors del projecte Obac, 
que combina disseny, llum i tecnologia 3D.

El metge Miquel Vilardell, excap de Medicina interna de 
l’Hospital Vall d’Hebron, degà de la Facultat de Medicina de la 

UAB i del Col·legi de Metges, va rebre el premi Ambaixador per 
una llarga trajectòria professional, un guardó que Vilardell va 
recollir amb especial interès per provenir «de casa: encara té 
més valor», va assegurar.

El premi Cultura el va recollir Mont Plans, l’artesenca que ha fet 
carrera en companyies com La Cubana, i que va reconèixer «no 
haver imaginat mai» on la duria la vida, que en el seu cas, va 
assegurar, equival a la feina. (Font i fotografia: Redacció AMIC)

Alayans Media es presenta en societat

Alayans Media, el primer ‘hub’ de tecnologia de mitjans de co-
municació es va presentar fa uns dies a Madrid, en un acte pre-
sentat pel conseller delegat d’HENNEO, Iñigo de Yarza en format 
foum. En el qual hi van intervenir el Director Gerent d’Alaians, 
Pablo Rodés, que va donar pas a una taula rodona en la què van 
participar-hi el COO d’Alaians Media, Juan Antonio Muñoz-Galle-
go , la Directora d’Agències i Relacions Estratègiques de Google 
Espanya, Celia Villalobos, el Director Comercial d’Alayans, Emi-
lio Rojo, el president d’IAB, Mikel Lekaroz, el fundador d’Evoca 
Media, Pepe Cerezo i el CDO d’HENNEO, Miguel Madrid.
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Alayans Media és un ‘hub tecnològic’ i de serveis digitals que 
sorgeix amb l’objectiu d’accelerar i enfortir l’evolució dels nego-
cis dels principals mitjans de comunicació espanyols en àmbits 
que tenen a veure amb la rendibilitat del negoci, l’enriquiment 
de les audiències, la personalització i les subscripcions. Aques-
ta aliança està formada per 16 grups editorials i més de 52 ca-
pçaleres que garanteixen un entorn brand safe a les agències 
i als anunciants i té un abast del 90% del total de l’audiència 
espanyola,   

Els membres inicials d’aquesta iniciativa són el grup HENNEO 
(20minutos, Heraldo de Aragón i La Información), el diari La 
Razón, la revista Pronto, Grup Joly, Grup Serra, Grupo Progre-
so, Edigrup, Diario de León, Diari de Navarra, La Gaseta de 
Salamanca, La Región, Diari Mes, Segre, Zinet Media Group i 
el nadiu digital El Independiente. També forma part del projecte 
de plataforma tecnològica de gestió de dades (DMP) el grup 
de mitjans especialitzats Axel Springer. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Curs de Google News Lab organitzat 
per AMIC

 
El curs de Google News Lab, organitzat per AMIC:“Tractament 
i visualització de dades: aplicacions senzilles per als nous 
temps” ha acollit a una trentena d’editors, redactors, dissenya-
dors i responsables de creació de contingut dels mitjans digitals 
associats a l’AMIC, el dimarts,  dia 23, a través de la platafor-
ma online Zoom. El curs ha apropat noves eines als mitjans 
de comunicació per tal que aprenguin formes més atractives 
d’explicar i visualitzar les històries i les dades.

El secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, ha presentat el curs 
i ha destacat que “aquesta col·laboració de Google amb el pe-
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riodisme de proximitat és molt interessant i necessària per a la 
millora de la nostra feina en el dia a dia”.

El taller ha anat a càrrec de la formadora Paula Montañà, la 
qual, ha explicat les eines que ofereix Google i altres platafor-
mes per tal d’enriquir el contingut visual creat pels periodistes. 
Principalment, ha explicat  on trobar dades, com analitzar-les 
i quina és la millor manera de visualitzar-les per tal de crear 
històries molt útils per a qualsevol periodista.

En aquest taller pràctic i introductori, els representants dels mitjans 
han après algunes de les principals eines digitals i gratuïtes per 
crear i personalitzar tota mena de gràfics i mapes interactius, com 
Dataset Search, portals de dades obertes, Google Trends, Sheets, 
Tabula, MyMaps i Flourish. (Font i infografia: Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- On line. Sessions en di-
recte. Dilluns 29 i dimarts 30 de novembre (De 10.00h a 13.00h) 
- Mailchimp és una potent eina per dissenyar i gestionar les 
nostres pròpies campanyes d’e-mail màrqueting i newsletters 

amb un resultat professional. En aquest curs, impartit per Mar-
ta Aguiló, veurem com programar i dissenyar una campanya 
d’e-mail màrqueting i com gestionar de forma eficaç els nostres 
contactes.

Webinar: Metavers i comunicació, reptes i oportunitats.- On 
line. Sessió en directe. Dimecres 1 de desembre (De 10.00h 
a 11.30h) - El metavers és el nou objecte brillant de l’univers 
digital. Poder entendre’l, definir-lo i saber aplicar-lo en el des-
envolupament de continguts, discussions o entrevistes és una 
necessitat de la qual no podem escapar-nos. Empreses punte-
res com Meta, Microsoft, Google o les xineses Baidú o Tencent 
ja s’han posat en marxa per dominar el metavers. En aquest 
webinar, dissenyat per Enrique San Juan, comprendrem què 
significa el metavers i quines són les seves implicacions, tant 
des del punt de vista personal com professional.

Com fer avui periodisme cultural.- Presencial. Girona. Di-
vendres 3 de desembre (De 10.30h a 14.30h) - L’objectiu 
d’aquest seminari, a càrrec d’Eva Muñoz, és donar a conèixer 
l’especificitat del periodisme cultural. Descobrirem les claus na-
rratives d’un gènere que està en plena efervescència i transfor-
mació fruit de les noves tendències, llenguatges i canals.
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Crea i edita vídeos amb el teu mòbil.- On line. Sessions en 
directe. Divendres 10, dimarts 14 i dijous 16 de desembre (De 
10.00h a 12.00 hores) - En aquest curs, dirigit per Jordi Fla-
marich,  aprendrem a aborar peces amb qualitat professional, 
aptes tant per difondre a través de mitjans i xarxes socials com 
per satisfer les necessitats audiovisuals de la teva organització. 
També aprofundirem en els diferents tipus de vídeos que po-
dem crear i practicarem les tècniques associades: entrevistes, 
testimonis, tutorials, vídeo en vertical i video-selfies.

Construeix anuncis a Google, Facebook i Instagram.- On 
line. Sessions en directe. Dilluns 13 i divendres 17 de desembre 
(De 10.00h a 13.00 hores) - Treballant amb xarxes socials, no 
n’hi ha prou amb tenir coneixements i experiència en la creació 
de continguts i en el community management. També cal saber 
com acompanyar les accions amb la potència publicitària de 
Google, Facebook i Instagram Ads. En aquest curs, conduït per 
Enrique San Juan, els participants aprendran l’essencial per po-
sar en marxa campanyes publicitàries.

Mesurant l’èxit en les xarxes socials. Social Media ROI.- 
On line. Sessions en directe. Dimarts 14 i 21 de desembre (De 
15.00h a 18.00h) - Moltes vegades la inversió en xarxes socials 

no es manté perquè no està controlada. Pilar Yépez t’explicarà 
com establir indicadors d’èxit per a les teves accions i com mo-
nitoritzar els resultats de la forma més eficient, definint kpis per 
mesurar-les.

Tècniques i claus de l’entrevista.- Curs Presencial. Barcelo-
na. Dimecres 15 de desembre (De 15.15h a 19.15h) - Aquest 
curs, impartit per Aurora Anton, va dirigit a periodistes i també a 
professionals de l’audiovisual, de la imatge i de la comunicació 
en general que volen aprofundir en el gènere de l’entrevista des 
d’un vessant adaptat a la nova situació del sector i a les noves 
eines de comunicació. S’incidirà en el caràcter informatiu de 
l’entrevista, posant de relleu el paper de l’entrevistador com a 
investigador i conductor en un discurs on són claus l’empatia, 
el saber escoltar, el ritme i els silencis, així com la capacitat per 
improvisar i saltar-se el guió.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line sense restricció horària. Del dilluns 15 de no-
vembre al divendres 17 de desembre (10 hores) - L’objectiu 
d’aquesta nova edició del curs, dirigit per Jordi Flamarich, és 
aprendre a fer millors fotografies amb el nostre telèfon, des-
cobrir què volen dir i per a què serveixen les seves opcions de 
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configuració, gestionar millor l’espai disponible al nostre telèfon 
i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions de retoc 
fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres creacions. 

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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L’assetjament, el flagell del 
periodisme
Per Annabelle Caillou / Le Devoir

 
Amenaces, assetjament, agressions: la violència contra els 
professionals dels mitjans mai havia estat tan forta com durant 
la pandèmia amb el creixement dels moviments conspiradors. 
Però quines són les solucions de què disposen per preservar 
la seva salut física i mental? Aquest qüestionament va estar al 
centre de les discussions diumenge passat, durant el congrés 
anual de la Federació Professional de Periodistes del Quebec 
(FPJQ).

“No deu ser fàcil estar en calçotets i engegar el cotxe, has de 
tenir la gossa. Aquest és un dels molts missatges d’odi que el 
periodista de La Presse Tristan Péloquin ha rebut durant l’últim 
any. Amenaces amb prou feines velades ja que dibuixos de 
bombes acompanyaven aquestes paraules.

“No puc dir que estigués espantat perquè sospitava que era 
inofensiu. Però a la llarga, va tenir un impacte psicològic. [Això] 
em funciona. M’he tornat hipervigilant, miro al voltant de casa 
nostra a la sortida per assegurar-me que no hi hagi cap cotxe 
[em segueixi]”, va dir la periodista convidada a parlar durant 
una taula rodona sobre el tema.

Al seu costat, la periodista independent Camille López, que 
destapa i desconstrueix notícies falses per a diferents mitjans, 
també va explicar que va patir assetjament. Un exemple crida-
ner? La “campanya de desprestigi” de la qual va ser víctima a 
les xarxes socials després d’haver publicat a L’Actualité, el mes 
de març, una investigació sobre Maison Jacynthe que promou 
tractaments falsos contra el coronavirus .

Rebre missatges d’odi diàriament i tenir el teu nom embrutat a 
Twitter i Facebook ha estat un gran impuls per a la seva moral, 
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diu. Tant és així que de vegades es pregunta si hauria de re-
formular passatges dels seus textos per evitar “una nova ona-
da d’odi”. “No és autocensura, però m’ho penso dues vegades 
abans d’escriure.”

Les històries de Tristan Péloquin i Camille Lopez estan lluny de ser 
excepcions. En una enquesta recent d’Ipsos, realitzada en nom 
d’una dotzena d’organitzacions de mitjans d’arreu, més del 70% 
dels professionals de les notícies van dir que havien estat asse-
tjats l’any passat. Tot i que el ciberassetjament és, amb diferència, 
la forma més comuna, els atacs físics són cada cop més freqüents.

També recordem en directe a Kariane Bourassa, la periodista 
de TVA Nouvelles que va ser abraçada contra la seva voluntat 
per manifestants antimàscara l’estiu del 2020. El seu col·lega 
Yves Poirier va ser intimidat i insultat diverses vegades quan 
estava a l’aire, un manifestant fins i tot havia llençat una llauna 
de cervesa en la seva direcció.

“Són comportaments inacceptables […] i molt preocupants”, ha 
lamentat el president de la FPJQ, Michael Nguyen, que també 
va formar part del tribunal. El que també és periodista judicial 
del Journal de Montreal va ser agredit ell mateix el novembre 

passat, al palau de justícia de Mont-real. Un acusat “frustrat” 
en veure una presència mediàtica per parlar del seu cas li va 
donar una puntada de peu. Processat, l’home recentment es va 
declarar culpable d’agressió.

Presentar una queixa, la solució? “No dubteu a presentar una 
denúncia”, va aconsellar als professionals Michael Nguyen, tes-
timoniant des de la seva pròpia experiència. En els últims dos 
anys, una persona s’ha declarat culpable d’amenaces de mort 
contra ell i tres més han signat prohibicions de contacte des-
prés d’un comportament assetjador.

Camille López es mostrava, tanmateix, escèptica amb aques-
ta via. Va informar de la dificultat que va trobar fa dos anys 
quan va voler presentar una denúncia contra un simpatitzant 
d’extrema dreta que l’havia amenaçada. Va haver de revelar la 
seva adreça als internautes i animar-los a maltractar-la perquè 
la policia es prengués seriosament la seva denúncia. “Hi ha 
llacunes en l’aplicació de la llei, en el sistema de justícia. De 
vegades em sento impotent [davant] el que rebo. “

Tristan Péloquin, tanmateix, creu que “una pandèmia després, 
i amb fets semblants, la policia sembla més atent” a aquest 
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tipus d’expedients. Per la seva banda, va presentar una denún-
cia contra un anti màscareta que havia difós el seu telèfon a 
les xarxes socials. La seva denúncia va donar lloc a una ordre 
d’allunyament. L’únic problema és que, finalment, la decisió és 
contra ell: “No es pot acostar a mi, així que gairebé no puc co-
brir els esdeveniments on és present.”

Per afrontar-ho.- També convidat a la taula de debat, Jean-
François Belzil, director de seguretat de la International 
Women’s Media Foundation, va proposar diverses iniciatives 
als periodistes per ajudar-los a afrontar la situació. Per exem-
ple, crear dos comptes de Facebook -canviar el nom del seu 
compte personal per evitar que els detractors trobin informació 
personal sobre ells- o utilitzar un telèfon específicament per a 
la feina i mantenir el vostre número personal privat. També va 
explicar mètodes per comprovar si els segueix algú pel carrer.

Si els empresaris no estan decidits a ajudar els seus periodis-
tes, és difícil gestionar les respostes que reben a Twitter o Fa-
cebook. Aquest és el paper de les multinacionals al capdavant 
de les xarxes socials, creu Michael Nguyen. “Tenen els mitjans, 
amb els seus algorismes, per crear ells mateixos un filtre [per 
lluitar contra l’odi]. “Encara hem d’aconseguir convèncer-los 

perquè ho facin”. “Per a ells tot és monetització, compromís, 
sigui quin sigui el contingut.” (Fotografia: Hubert Hayaud Le De-
voir)
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Avenços cap a la paritat de gènere en 
les redaccions dels mitjans?
Per Silvia Martínez Martínez, professora de la Comunicació a 
la UOC / COMEIN

Els mitjans de comunicació ens ofereixen una imatge de la re-
alitat i per això resulta especialment important aprofundir en la 
representació que ofereixen des d’una perspectiva de gènere. 
Però no només és fonamental veure el que reflecteixen sinó 
també qui dona la informació i en quines condicions. Això im-
plica descobrir si les dones tenen presència, visibilitat i poder 
de decisió en les redaccions dels mitjans. Un tema que s’està 
abordant en els darrers anys i sobre el qual s’estan produint 
alguns avenços des de l’àmbit normatiu.

 

Des de 1995 The Global Media Monitoring Project ofereix 
cada cinc anys un estudi comparatiu específic relacionat amb 
la qüestió de gènere en mitjans de comunicació de diversos 
països. L’últim informe, el de 2020, segueix fent evident la bre-
txa existent per qüestió de gènere i la necessitat d’incloure a 
les dones com a fonts però també en el seu rol de periodistes. 
L’Associació de la Premsa de Madrid, d’altra banda, publica 
puntualment l’Informe Anual de la Profesión Periodística centrat 
en el context espanyol. Coincidint amb l’elaboració de l’estudi 
corresponent a 2018, es va realitzar un qüestionari concret per 
tractar la percepció sobre la situació en què es troben les dones 
periodistes. En els informes posteriors s’ha continuat pregun-
tant per aquest tema fent visible el predomini d’homes en els 
càrrecs directius o de responsabilitat en els mitjans.

Davant d’aquestes dades sembla més que evident la necessitat 
de promoure una major paritat i equitat de gènere en les redac-
cions. En aquest sentit, el marc normatiu espanyol ofereix algu-
nes indicacions a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta conté un apartat 
concret, el Títol tercer sobre “Igualtat i mitjans de comunicació”. 
Dos dels seus articles, el 37 i 38, estan destinats a la Corpo-
ració de RTVE i a l’agència EFE oferint indicacions per tal que 
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en l’exercici de la seva tasca informativa utilitzin un llenguatge 
i comunicació no sexista i que es donin codis que tinguin en 
compte el principi de igualtat. En ambdós casos inclouen una 
menció específica relacionada amb la promoció de les dones 
cap a rols de més responsabilitat o llocs directius. L’article 39, 
més breu, es destina als mitjans privats i els apel·la a respectar 
la legislació en matèria d’igualtat però també a evitar “qualsevol 
forma de discriminació”.
 
Pel que fa a la paritat a les redaccions, més contundent és la 
recent Llei 27635 d’Equitat en la representació dels gèneres en 
els serveis de comunicació de la república Argentina. Publicada 
a mitjans del 2021, el seu primer article indica que el seu objec-
tiu és “promoure l’equitat en la representació dels gèneres des 
d’una perspectiva de diversitat sexual en els serveis de comuni-
cació, sigui quina sigui la plataforma utilitzada”. Ampliant l’abast 
que ja s’expressa al final d’aquest article, el següent indica que 
la normativa afecta tot tipus de mitjans encara que aquests si-
guin de titularitat pública o privada. No obstant això, mentre els 
primers es troben obligats als segons se’ls aplica un criteri de 
“promoció”. Aquest règim suposa que aquells que complisquen 
un mínim de requisits marcats obtindran un certificat que serà 
públic i que els permetrà tenir, tal com es reconeix en l’article 

8, “preferència en l’assignació de publicitat oficial efectuada 
pel sector nacional”. Un element, per tant, de persuasió i una 
motivació addicional per complir amb els criteris marcats en la 
normativa.
 
El context generat per la pandèmia no ha contribuït a millorar 
la situació en termes d’igualtat sinó més aviat alguns informes 
apunten el contrari. La Federació Internacional de Periodistes 
ha volgut evidenciar la incidència que aquesta ha tingut en la 
situació de les dones periodistes a través d’una enquesta. IFJ 
(segons les seves sigles en anglès) va publicar al juliol de 2020 
l’estudi en què va participar més de mig miler de professionals 
de més de mig centenar de països per aportar la seva expe-
riència. Els resultats apunten un increment de les desigualtats 
manifestades de diverses formes.
 
Davant d’aquesta realitat, les associacions professionals reite-
ren la necessitat de convertir aquesta defensa per la igualtat en 
un objectiu prioritari i col·lectiu. Així, el març passat el Col·legi 
de Periodistes de Catalunya publicava un manifest per la igual-
tat en el periodisme en el qual demanava la implicació no no-
més dels mitjans de comunicació mateixos i de les institucions 
sinó també dels i les periodistes en la seva tasca diària. Aquest 
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mateix mes també la Federació d’Associacions de Periodistes 
d’Espanya (FAPE) anunciava que s’adheria al Manifest de Pro-
fessionals per a la Igualtat i contra la Violència de Gènere en 
què se sol·liciten, entre d’altres, mesures públiques.
 
Compromesos amb la perspectiva de gènere en la docència, 
des dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunica-
ció de la UOC hem elaborat un repositori en obert de recursos, 
un Toolkit de gènere, en el qual es poden trobar des de guies i 
recomanacions per una comunicació no sexista fins a informes 
i iniciatives que promouen la igualtat i evidencien casos de dis-
criminació. En definitiva, una font per promoure la reflexió i des-
cobrir algunes propostes per fer front els desafiaments presents 
en el sector de la comunicació des de la perspectiva de gènere. 
(Infografia: Aj. Canet de Mar)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a llegir l’estudi Who 
Makes de news?, de Global Media. CLICAR AQUÍ  
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Quatre empreses de mitjans comparteixen 
estratègies de subscripcions digitals 
centrades en l’usuari
Per Paula Felps,  Michelle Palmer Jones i  Chandler Wieberg / 
Bloc INMA

A mesura que l’estat de les subscripcions als mitjans de co-
municació evoluciona ràpidament al voltant de les necessitats 
i els hàbits canviants dels consumidors, les empreses s’estan 
apostant pel coneixement de l’audiència per optimitzar les se-
ves estratègies d’adquisició.

El valor, l’experiència i la investigació són factors clau per a 
l’èxit d’una estratègia d’adquisició de subscripcions digitals, van 
dir als assistents aquest novembre els ponents de la Classe 
magistral d’adquisició de subscripcions digitals d’ INMA, part de 
la iniciativa Readers First d’INMA liderada per Greg Piechota.

La investigació del Digital News Report 2021 mostra que un 
preu més baix i una major comoditat són les opcions més pro-
bables per persuadir els lectors de pagar per les notícies, va dir 
Nic Newman, investigador principal associat de l’Institut Reuters 

per a l’Estudi del Periodisme de la Universitat d’Oxford. Malau-
radament, va afegir Newman, la mateixa investigació va revelar 
que molta gent va dir que res els persuadiria a subscriure’s.

Tot i que un preu més baix i una major comoditat poden con-
vèncer algunes persones de pagar per les notícies, molts van 
dir que res els persuadiria de pagar, va dir Nic Newman, inves-
tigador principal associat de l’Institut Reuters per a l’Estudi del 
Periodisme de la Universitat d’Oxford.
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Els individus van enumerar el desig de contingut més valuós 
entre els motius pels quals encara no s’han subscrit. “Estàs pro-
duint alguna cosa que sigui diferent de manera eficient i millor 
del que obtindré?”, va preguntar Newman. “Aquí també hi ha 
una pregunta sobre l’experiència”.

Hi ha una proporció de persones que diuen que si l’experiència 
serà més neta, sense anuncis, podria pagar per aquesta expe-
riència. Altres van dir que estaven buscant un preu més baix o 
una oferta per a una subscripció familiar.

“No es tracta només de preu. També es tracta de comoditat”, va 
dir Newman. “Netflix i altres han ajudat realment a conèixer les 
expectatives de la gent sobre com funcionen les subscripcions”.

Mediahuis Ireland replanteja el paquet
Per abordar les preocupacions sobre la conveniència i el valor, 
alguns editors de notícies estan reconsiderant una estratègia 
que abans era estàndard: l’empaquetament.

Durant els últims anys, els diaris s’han desagregat gradualment 
per fonts en línia, va dir Steve Dempsey, director del grup de 
productes editorials de Mediahuis Ireland. L’antic paquet de no-

tícies era senzill: consistia en notícies i anuncis empaquetats 
i distribuïts als clients. Però això va canviar amb l’arribada de 
l’era digital.

“Realment hem permès que tots els diferents eixos que forma-
ven el diari es separessin i s’intervinguin a través d’un munt de 
diferents fonts en línia”, va dir Dempsey.

Un dels tres exemples que va proporcionar Dempsey mostra 
com els diaris poden agrupar informació. Aftenposten ha creat 
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una experiència digital personalitzada als usuaris que els pro-
porciona informació sobre “tot el que està passant que necessi-
ten saber sobre aquest moment”.

Trobar quines eren les necessitats específiques dels usuaris va 
requerir una gran investigació, però ara permet a Aftenposten 
oferir als lectors un paquet d’informació molt específic: “Van des-
cobrir que la millor manera de fer-ho era crear una experiència en 
què els seus millors periodistes i el seu millor periodisme fossin 
empesos i servissin a aquests usuaris a primera hora del matí”.

The Guardian se centra a conèixer els seus lectors
El model d’accés obert de The Guardian significa que l’empresa 
ha d’oferir constantment el seu valor als lectors, ja que els 
usuaris de pagament no veuen una gran diferència en la seva 
experiència digital que la de l’experiència digital gratuïta, va dir 
Jessica Hayes, directora adjunta de l’estratègia global de su-
port de la companyia.

Per garantir que l’oferta de l’empresa segueixi sent valuosa 
per als subscriptors, un editor d’ingressos dels lectors manté 
un diàleg obert amb els seguidors, aportant dades i respostes 
valuoses.

“Estem investigant constantment mitjançant proves en directe, 
enquestes, investigació d’UX, com ara reunir gent i parlar-hi 
en grups focals, entrevistes individuals, recopilar comentaris 
sol·licitats i no sol·licitats de la gent”, va dir Hayes.

Una vegada a l’any, la companyia utilitza aquesta investigació 
per compilar una llista de les deu principals motivacions per què 
els lectors donen suport a The Guardian. Hayes troba que la 
majoria d’anys les deu motivacions principals dels seguidors no 
canvien, però l’ordre sí que pot canviar. Es poden veure afectats 
pels esdeveniments actuals del món cada any, que poden afectar 
quin tipus de valors volen veure els partidaris del periodisme.

El Washington Post fomenta la creació de comptes
Durant els últims 18 mesos, The Washington Post s’ha centrat molt en 
el registre d’usuaris com a part de la seva estratègia de màrqueting, va 
dir Nancy Cutler, cap d’associacions i màrqueting de marques globals.

“La creació o el registre del compte és només un viatge de l’usuari 
per als lectors sensibles de la publicació”, va dir Cutler. “No ho 
obliguem ni ho exigim, però és una experiència que estem bus-
cant encaminar més àmpliament i potser de manera uniforme, a 
partir d’ara, estem principalment en mode de prova”.
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A mesura que l’equip continua provant i escalant els nostres 
esforços, Cutler va afegir que volen assegurar-se que no im-
pediran que algú es subscrigui demanant-li que es registri. Les 
proves estan arrelades en la comprensió que tots els usuaris no 
poden ser tractats igual que els altres.

“Com més sàpigues sobre el teu client”, va dir Cutler, “més 
i millor podràs elaborar la teva estratègia de màrqueting per 
moure’ls al llarg de l’embut”.

La Bèstia defineix els tipus d’usuari
A principis del 2021, The Daily Beast va canviar la manera 
d’acostar-se a l’embut de subscriptor i va començar a pensar 
en la següent millor acció per posar davant dels usuaris, va dir 
Lauren Bertolini, directora de producte. En lloc de pensar no-
més en generar subscripcions, l’empresa va començar a pen-
sar de manera holística sobre el negoci i com valorar millor els 
usuaris i fomentar els ingressos que eren fonamentals per al 
creixement de l’empresa.

L’antiga manera de pensar definia els usuaris només per la 
seva propensió a subscriure’s i, finalment, valorava els usuaris 
pels ingressos de la subscripció. Bertolini va dir que l’empresa 
havia de reunir tots els departaments per crear una nova com-
prensió compartida del que significa tenir la “millor” acció.

Significava que aquests departaments, inclosos els productes, 
les dades, el màrqueting i els ingressos, havien de posar-se 
d’acord sobre com, com a empresa, valoraven i definien cada ti-
pus d’usuari i cada producte, va dir Bertolini: “Això va comportar 
alguns canvis força substancials en la manera com vam veure 
el nostre procés de definir i provar la següent millor acció”. (In-
fografies: Reuters, Mediahuis Ireland i The Washington Post)
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Google torna a Espanya després de 7 
anys quan el reial decret modifica la 
llei de drets d’autor
Per L. Carol Christopher / Digital Platform Initiative Blog

Un reial decret de transposició de la Directiva de drets d’autor 
de la UE, que inclou l’article 15 o el “dret veí”, comportarà el 
retorn de Google News a Espanya a principis de l’any vinent. 
Diversos directius de notícies espanyols i membres de l’INMA 
amb qui vam contactar van dir que estan en negociacions amb 
Google i/o Facebook, o que les havien conclòs. 

En una publicació del blog de l’1 de novembre, Sulina Connal, 
directora de col·laboracions de notícies i publicacions de Goo-
gle, va descriure aquesta directiva com a “dos principis rectors 
importants:”

1. “Les persones i les plataformes poden continuar enllaçant i 
inclouen extractes molt breus del contingut dels editors”.

2. La llei crea nous drets per als editors de notícies quan s’utilitzen 
“visualitzacions prèvies ampliades” del seu treball en línia. 

La nova llei espanyola arriba després d’un termini establert a la 
directiva de la UE, que “ha de ser adoptada per tots els estats 
membres, [i] obliga a plataformes com Google, Facebook i altres 
a compartir els ingressos amb els editors”, alhora que elimina la 
quota col·lectiva obligada derivada de la llei anterior, i permetent-
los arribar a acords individuals o grupals amb els editors, va in-
formar Reuters.

“El Ministeri de Cultura d’Espanya va dir que la nova llei va 
posar la legislació nacional sobre drets d’autor en consonància 
amb l’entorn digital i ajudaria als artistes i creadors a rebre una 
remuneració justa pel seu treball”, segons Reuters.

Google i Espanya: una breu història.- El 2014, Google va 
tancar Google News, deixant la ciutadania espanyola sense els 
enllaços familiars a notícies i editorials de notícies amb menys 
opcions per compartir contingut digital. Va marxar després 
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d’una disputa de remuneració integrada a la “legislació local”: 
una llei espanyola que obliga a empreses com Google a pagar 
als editors per utilitzar els enllaços, o fragments, que descriuen 
el contingut d’una història, tal com ho va descriure Bloomberg . 

La modificació de la llei espanyola permet a les entitats edito-
rials negociar directament amb Big Tech la remuneració en lloc 
de compartir-la mitjançant una taxa de llicència col·lectiva, tal 
com exigeix la llei anterior. En virtut d’aquesta llei, els “serveis 
agregadors”, com Google, que publicaven enllaços i fragments 
d’articles de notícies havien de pagar una quota a l’Associació 
d’Editors de Diaris Espanyols, una organització que va fer pres-
sió en nom de la indústria periodística espanyola i més tard es 
va convertir en l’Asociación de Medios de Información (AMI), 
que ara representa unes 80 editores de mitjans de comunica-
ció, la majoria tradicionals, segons CNET. 

Segons un editor espanyol, la majoria dels mitjans estaven des-
contents amb l’antiga llei perquè no només els pagaments eren 
molt més petits que els que s’estaven negociant sota la nova 
llei, sinó que, sobretot, els editors no tenien dret a declinar l’ús 
del seu contingut. Es feliciten pel canvi que representa la nova 
llei. 

Què esperar.- En els propers mesos, Google espera seguir “tre-
ballant amb els editors per arribar a acords que cobreixen els 
seus drets en virtut de la nova llei,” Fuencisia Clemares, director 
de Google Iberia, va dir en un post Bloc el 3 de novembre: 

“La gran diferència des del punt de vista de Google”, va escriu-
re a The Verge, “és que ja no ha de pagar una quota a tota la 
indústria dels mitjans d’Espanya, sinó que pot negociar tarifes 
d’editors individuals. És possible que alguns vulguin cobrar a 
Google per compartir històries a Google News, i Google pot 
pagar-les o excloure-les, depenent de les seves preferències. 
Sense cap mena de dubte, altres punts de venda renunciaran 
a aquestes tarifes, si jutgen que el trànsit que ofereix Google 
News supera qualsevol pèrdua d’ingressos publicitaris”.

Paral·lelament als nous acords, va dir Clemares, Google “treba-
llarà per portar Google News Showcase a Espanya, un progra-
ma de llicències i una nova experiència de producte que paga 
als editors perquè escriguin contingut per als panells d’històries 
a Google News i Discover”. Més de 1.000 publicacions s’han 
inscrit a Google News Showcase a tot el món, va informar la 
companyia, i “més de la meitat d’aquestes es troben a Europa, 
incloses a Itàlia, Txeca, Irlanda i Alemanya”.
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Reacció.- Amb la nova llei, tant Google com les editorials es-
panyoles guanyen. Els editors diuen que “La situació és molt, 
molt, molt millor. Sabem quants diners obtindrem d’ells durant 
els propers dos anys, i cada editor sap quant se’ls pagarà du-
rant els propers dos anys”. 

Google calcula els pagaments en funció de factors com ara 
usuaris únics, nombre de periodistes, contingut produït al mes 
i KPI, segons els editors. Però Google també manté el dret a 
decidir quins mitjans s’inclouran i quins seran exclosos, van ex-
plicar. I l’editor no espera veure grans guanys d’audiència: “No 
crec que sigui gran, però esperarem i veurem”. 

Arsenio Escolar, president d’una altra de les associacions 
d’editors d’Espanya, CLABE, que representa al voltant de 1.000 
mitjans ‘Digital-natives’, va dir que estava satisfet amb la nova 
legislació: “Estem satisfets perquè els editors de premsa han 
recuperat les regnes de la gestió dels nostres drets, segrestat 
fa uns anys per una llei que des del CLABE sempre hem consi-
derat injusta i lesiva”.

Però, de nou, com va dir The Verge reflexivament, “Sens dubte, 
aquests acords es continuaran aprovant i després substituïts 

a mesura que la indústria de les notícies canviï i evolucioni”. 
(Infografia: INMA) 
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Follow the leader! Cinc consells 
per liderar les redaccions cap a la 
innovació
Per José Maria Valero, doctor en Periodisme UMH (Elx) / Bloc MIP 

Els mitjans de comunicació necessiten una visió estratègica que 
els ajudi a sobreviure en un context en què la seva sostenibilitat, 
la seva influència i la legitimitat de la seva missió social estan en 
joc. En una indústria mediàtica tan lligada al canvi i la creativitat, 
la innovació ha de ser una part fonamental del full de ruta. Per 
això, els responsables han d’adoptar un estil de lideratge trans-
formacional, que fomenti l’agilitat i l’experimentació constant. En 
aquest treball incloem cinc consells per impulsar un clima inno-
vador a les redaccions, il·lustrats amb exemples actuals.

D’acord amb l’actual Director General d’El Confidencial, Alejan-
dro Laso, als mitjans s’ha exercit tradicionalment un estil de 
lideratge transaccional, en què la vinculació entre els líders i els 
empleats se cenyia a un mer intercanvi contractual de treball 
per unes determinades condicions laborals. Laso fins i tot qua-
lifica de “castrador” el lideratge exercit a la seva organització 
abans del canvi de propietat el 2011, ja que impedia la imple-
mentació de les idees dels treballadors.

Tot i això, actualment les organitzacions innovadores estan 
optant per models que persegueixen la identificació dels pro-
fessionals amb els valors i els objectius globals de les com-
panyies. Segons apunta l’experta Lucy Küng al seu llibre sobre 
gestió estratègica de mitjans, aquest tipus de lideratges promou 
la motivació dels empleats, de manera que augmenta la seva 
proactivitat i creativitat per buscar noves solucions i el seu com-
promís amb els resultats del mitjà.

La democratització de les eines de publicació a internet ha res-
saltat la importància del factor humà per generar avantatges 
competitius als mitjans de comunicació. No obstant, no n’hi ha 
prou amb acumular professionals amb capacitats valuoses. 
Perquè el talent brilli, ha de ser gestionat per un lideratge que 
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l’inspiri, recolzi els seus esforços i elimini els obstacles que 
s’interposen entre ell i l’obtenció de resultats. En definitiva, com 
conclouen diversos estudis científics, que dissenyi una estruc-
tura empresarial i redaccional que ho potenciï.

A més, la motivació i identificació dels treballadors no només 
impulsa el talent, sinó que també ajuda a retenir-lo a les or-
ganitzacions. Els mitjans de comunicació es troben davant la 
paradoxa que, malgrat que la professió periodística presenta xi-
fres de desocupació elevades, al mercat laboral no abunden els 
perfils professionals especialitzats que necessiten. En aquest 
context, retenir el talent que es posseeix és fonamental per con-
tinuar generant productes valuosos.

La introducció d’aquest estil de lideratge inspirador, empodera-
dor i motivador, conegut com a transformacional, va ser estu-
diada per l’investigador John P. Kotter a la seva obra seminal 
Leading Change. Hi proposava una sèrie de passos per intro-
duir-lo en qualsevol tipus d’organització, que han estat aplicats 
recentment per professors del MIP a l’estudi de les redaccions 
a Espanya i als Estats Units. Els consells següents es basen en 
les conclusions obtingudes en aquesta investigació.

1. Crear una coalició de líders convençuts del canvi
El lideratge als mitjans de comunicació s’ha identificat habi-
tualment amb la presència de figures individuals carismàtiques 
que ocupen els càrrecs directius. Tot i això, perquè la innova-
ció penetri en l’organització cal que estigui recolzada per una 
força major que la legitimi entre els treballadors. Per això, 
s’advoca per la creació d’equips de líders que tinguin cert pes 
a l’organigrama, però que també representin els diferents punts 
de vista a la redacció (periodistes, desenvolupadors, dissenya-
dors, etc.) i reuneixin una influència efectiva sobre els profes-
sionals per la seva alta consideració personal i professional.

Aquest canvi de perspectiva en el lideratge és especialment re-
llevant a la indústria mediàtica, on s’observa una transformació 
dels fluxos de treball des de l’individualisme a la col·laboració. 
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Igual que els diferents perfils professionals de les redaccions 
es complementen per aportar un valor superior, els líders que 
formen les coalicions ho poden fer per congregar entre tots les 
qualitats identificades pels experts com a indispensables per a 
la gestió de mitjans: capacitat estratègica per conduir l’empresa, 
coneixement sobre el sector on s’opera, creativitat per aportar 
noves solucions i habilitats socials.

Per exemple, El Confidencial compta amb una coalició de líders 
paradigmàtica amb l’equip format pel director general Alejandro 
Laso i tots els caps de producte del laboratori d’innovació. El 
grup es reuneixen periòdicament per discutir la visió estratègica 
i el rumb de la companyia i atresora tots els requisits per liderar 
el canvi a la redacció. Representen àrees diferents, promouen 
la recerca de solucions creatives, gaudeixen d’autoritat formal a 
la companyia i els seus missatges calen en els empleats perquè 
confien en el seu criteri, d’acord amb investigacions prèvies.

D’altra banda, la coalició de lideratge transformacional no no-
més ha d’involucrar professionals amb un rang alt, sinó que ha 
de buscar aliats en tota la companyia. Els estudis sobre difusió 
de les innovacions als mitjans han demostrat que els periodis-
tes confien més en els missatges que procedeixen dels seus 

iguals que en els que vénen de dalt. A més, les qualitats de lide-
ratge també poden ser presents en treballadors que no ocupin 
càrrecs directius. Per això, és útil trobar i fomentar el contacte 
amb aquests ambaixadors de la innovació que ajudin a trans-
metre la importància del canvi en el dia a dia.

“La idea és que la unitat d‟innovació tingui ambaixadors a tra-
vés de la redacció. Persones que actuïn com a líders d’opinió i 
que siguin capaços de crear nova cultura. Algú que conegui els 
redactors i parli el seu mateix idioma”, afirma l’actual periodista 
d’El País Álvaro Rigal, que durant anys va ser un dels enllaços 
entre el laboratori i la redacció d’El Confidencial. En paraules 
del consultor i exdirector d’Innovació de Vocento, Borja Ber-
gareche, aquests líders informals “tenen un sentiment d’orgull 
més gran per pertànyer a un projecte innovador”, i per això difo-
nen els avantatges del canvi entre els seus companys.

2. Dissenyar i comunicar una visió comuna
A diferència de l’estil de lideratge carismàtic, el transformacio-
nal no es basa en la idealització irreflexiva i la veneració del lí-
der, sinó en l’alineació de tots els actors al voltant d’aconseguir 
uns objectius que es perceben com a positius. Per això, la coa-
lició de líders ha de prestar una gran atenció a com dissenya i 
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formula la visió estratègica, definida acadèmicament com “una 
imatge mental futura que ha d’aportar als treballadors una raó 
per la qual deixar de banda els seus interessos personals en 
benefici de la causa comuna”.

D’acord amb els postulats de Kotter, aquesta visió ha d’incloure 
cinc ingredients principals: ser imaginable perquè els treballa-
dors puguin anticipar les conseqüències positives de perseguir-
la; desitjable tant per als empleats com per a tots els nivells 
de l’empresa; factible, de manera que no resulta inabordable; 
flexible per permetre que cada individu pugui perseguir-la pels 
propis mètodes; i comunicable amb facilitat.

L’editor de Cultura i Estil de vida del digital nord-americà inno-
vador Quartz, Oliver Staley, descriu així la visió del seu mitjà: 
“La nostra ambició és ser el Wall Street Journal o The Eco-
nomist del segle XXI. Volem ser el líder. A curt termini, volem 
continuar traient històries fresques, interessants i sorprenents 
que facin replantejar-se el món on viuen els nostres lectors in-
teressats en els negocis”. Una formulació que casa amb la de 
l’exeditora d’audiències Molly Stier, que assegura que l’objectiu 
és “convertir-se en la font de notícies per a la generació que 
donarà forma a l’economia global”.

Com es pot apreciar, les definicions plantegen un escenari fu-
tur imaginable i factible, ja que es basa en exemples coneguts 
i estableix pautes a curt termini per assolir els objectius més 
ambiciosos. A més, resulta estimulant per als treballadors, als 
quals es demana desplegar un periodisme interessant i creatiu, 
però alhora és flexible, ja que no se’ls imposa com fer-ho , sinó 
que es permet que busquin els seus propis mètodes. 

La comunicació de la visió s’ha de produir de manera clara, 
simple i reiterada perquè s’entengui i cali a la feina diària. Els 
líders han de fer servir tots els fòrums que tenen al seu abast. 
No obstant, més importants que els discursos són els fets. Per 
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això, l’èxit d’aquest procés depèn en gran mesura duna assig-
nació de recursos i un sistema de recompenses que exalci la in-
novació. Per exemple, els caps de secció de Quartz premien els 
seus periodistes més creatius incloent-hi les peces innovadores 
en un correu electrònic setmanal que s’envia a la redacció.

3. Reforçar el missatge amb sensació durgència i victòries 
a curt termini
Els treballadors han de percebre per ells mateixos la urgència 
d’adaptar els productes a les demandes dels usuaris. D’aquesta 
manera, no n’hi ha prou que els líders els transmetin una visió 
atractiva, sinó que els han de demostrar prou amenaces del 
mercat perquè es qüestionin l’statu quo actual. Per exemple, 
l’any 2018 l’empresa WeblogsSL, matriu de Xataka entre altres 
portals temàtics, va enviar a tots els seus treballadors un email 
titulat “Quan t’aixeques i tens la cara de Terra” per mostrar als 
seus empleats allò antiquat del seu aspecte, explicar el fàcil 
que és perdre una posició hegemònica a internet i, amb això, 
agitar la companyia.

Les redaccions més innovadores conviden els seus professio-
nals a comparar-se amb multinacionals tecnològiques, com 
Google o Facebook, en comptes d’altres mitjans. Les fronteres 

entre la indústria tecnològica i la periodística s’han desdibuixat 
i totes dues competeixen per l’atenció dels usuaris en línia, 
per la qual cosa no resulta desgavellat fer-ho per no caure en 
l’autocomplaença. “Tenim un equip de producte, intentem ser 
innovadors, però encara no som, per exemple, Google. No som 
la companyia més innovadora del món”, assegurava l’excap de 
producte d’aplicacions a Quartz, Takuma Kakehi.

D’altra banda, els líders han d’establir metes a curt termini que, 
mitjançant la seva consecució, evidenciïn la utilitat de la inno-
vació. “Victòries ràpides”, com les defineix la literatura cien-
tífica, que legitimin la visió estratègica formulada pels líders. 
En aquest sentit, l’analítica de dades permet establir objectius 
quantitatius assolibles adaptats a les comeses de cada profes-
sional. A més, els marcs de treball àgils s’estructuren en cicles 
d’una o dues setmanes, després dels quals s’avaluen els resul-
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tats aconseguits, de manera que la reflexió sobre l’èxit de la in-
novació està assegurada a les organitzacions que els fan servir.

4. Empoderar els empleats
El lideratge transformacional es basa en la concessió d’autonomia 
i poder de decisió a uns professionals compromesos perquè per-
segueixin la visió mitjançant els mètodes propis. Així, els líders 
han d’assegurar-se d’eliminar les barreres estructurals que difi-
culten que els empleats alineats amb l’estratègia de l’empresa 
puguin actuar en conseqüència. Les configuracions formals han 
de ser compatibles amb la visió, per la qual cosa es desaconsella 
establir jerarquies estrictes i complexes.

Això resulta inevitable en mitjans amb una gran infraestructura i 
plantilles nombroses, cosa que dota de més capacitat innovado-
ra empreses de menor mida. “En llocs on hi ha molta estructura, 
és molt difícil poder fer coses”, afirma la fundadora de Maldita.es, 
Clara Jiménez, que afegeix que “per aquesta manca d’estructura, 
s’afavoreix que la gent tingui idees i vulgui fer coses, perquè els 
demanem que siguin força autosuficients des del principi”.

De fet, la periodista exposa un exemple paradigmàtic d’aquesta 
llibertat creativa de què gaudeixen els seus empleats: “Fa uns 

anys, van arribar els becaris i em van dir que havien creat un 
TikTok de Maldita.es, havien pujat quatre desmentits de bitlles i 
ja tenien 3.000 seguidors. Ho van fer sense avisar-nos. Qualse-
vol altre cap es cabrejaria molt que haguessin creat un compte 
corporatiu sense explicar-ho, però a mi em sembla increïble”.

A El Confidencial, que té una plantilla de 150 professionals, 
s’han implantat altres mètodes per democratitzar la prioritza-
ció d’idees innovadores, basats en l’estimació del retorn de la 
inversió. Es pretén que qualsevol proposta interessant per a la 
companyia, vingui d’on vingui, tingui possibilitats de desenvo-
lupament, cosa que estimularia la motivació i la creativitat dels 
empleats. A la pràctica, costa aplicar aquests mètodes de forma 
efectiva, ja que els directius es reserven un vot de qualitat.

La càrrega de treball excessiva és una altra barrera estructural per 
a la innovació. Si els periodistes estan immersos a “la roda de hàm-
ster de l’actualitat”, com sosté Alejandro Laso, resulta més compli-
cat que generin idees creatives. Per això, El Confidencial concedeix 
als seus professionals més lligats amb l’estratègia empresarial, els 
del laboratori, un dia al mes per alliberar-se de les càrregues labo-
rals i investigar un tema que els resulti interessant i útil, per després 
exposar-lo als companys; és l’anomenat i+Day Lab.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

5. Integrar el canvi a l’organització
Per acabar, els líders han d’assegurar-se que els canvis es 
consoliden i les pràctiques innovadores es converteixen en les 
comunament acceptades. Això no obstant, també han de fer 
entendre als seguidors que la necessitat de canvi no és mo-
mentània, sinó que es tracta d’un procés constant . Per fer-ho, 
han d’utilitzar la credibilitat obtinguda mitjançant l’èxit de canvis 
passats per estimular transformacions posteriors més significa-
tives, que involucren més professionals.

A més, mentre que els líders es dediquen a mantenir la claredat 
de la visió compartida i la sensació d’urgència, cal apoderar al-
tres directius en nivells més baixos perquè ajudin a impulsar la 
transformació, i aconseguir més adeptes a la causa. L’objectiu 
final és integrar el canvi constant a la cultura de l’organització. 
(Infografies: Trainer Bubble, PNGEgg, nyt.com i Pensamiento 
Estratégico)  
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La “rerevictimització” dels mitjans
Per Sara Blázquez Castells / Media.cat

 
«La víctima de la violació d’Igualada va conèixer els seus dos 
agressors a les xarxes socials», «Apunten que la menor ata-
cada sexualment a Igualada va marxar de la discoteca amb 
un noi», «La víctima de la violació d’Igualada ha perdut l’oïda 
d’una orella a causa de l’agressió», «Una jove de 16 anys, in-
gressada en estat greu per una brutal violació a Igualada», «A 
l’UCI la menor víctima d’una violació múltiple a Igualada i en 
busquen els autors», «Investiguen a Igualada una brutal viola-
ció d’una menor de 16 anys, que és a l’UCI», «Els autors de la 
brutal violació a una jove a Igualada estarien identificats», «Els 

Mossos investiguen si més d’una persona va violar a la menor 
d’Igualada».

Aquests són només alguns dels titulars que mitjans catalans 
van escriure per explicar l’agressió sexual que va patir una me-
nor la nit de la castanyada a Igualada. Quasi tots fan èmfasi 
en la brutalitat de l’agressió, en l’hospitalització de la jove i la 
gravetat de les lesions o fins i tot suggereixen la relació prèvia 
de la persona agredida amb els agressors.

És evident que cal informar de les violències sexuals als mi-
tjans, explicar-les, visibilitzar-les, però mai sense tenir en 
compte com aquestes informacions poden afectar a les agredi-
des. Es parla molt de la revictimització a la qual estan sotmeses 
una vegada s’inicia el procés judicial, que no deixa de ser una 
forma de violència institucional, amb un clar biaix de classe i 
origen, moltes vegades. Han de reviure amb tota mena de de-
talls l’agressió denunciada, amb la pressió d’encaixar dins el rol 
que se suposa que ha de tenir una víctima: mai forta, sempre 
destrossada.

Però si el poder judicial revictimitza, en molts casos els mi-
tjans de comunicació “rerevictimitzen”, perquè, com en el cas 
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del circuit judicial, en comptes de promoure la recuperació de 
l’agredida, el que fan és exposar-la a noves violències. Sobre-
tot en tots aquests casos tan mediàtics de violacions en grup 
que s’han donat durant els darrers mesos, el més recent a Igua-
lada, on hi ha més perill de caure en la descontextualització, la 
fiscalització de les denunciants o la invisibilització dels agres-
sors sota el paraigua de la presumpció d’innocència.

Hi ha mitjans, però, que s’esforcen a posar context a les vio-
lències masclistes i a la justícia patriarcal, com és el cas de La 
Directa, per exemple. En l’última edició, Anna Celma signa un 
reportatge de vuit pàgines titulat Víctimes de la justícia patriar-
cal, on s’analitza la violència institucional estructural, la revicti-
mització en el sistema penal, la burocràcia, el paper de cadas-
cun dels actors que formen part del circuit judicial, els biaixos 
que existeixen i, també, el paper dels mitjans de comunicació.

Com assenyala la peça, de judicis per violències masclistes n’hi 
ha cada dia, però els més mediàtics solen ser les agressions 
sexuals en grup, o aquells casos més extrems. Casos que 
s’agafen com a exemple i es converteixen en bandera, sense 
saber fins a quin punt afecta les persones agredides. En el cas 
d’Igualada nombrosos mitjans van explicar amb tota mena de 

detalls les lesions que va patir la jove agredida, detalls que no 
calen per entendre la gravetat de l’agressió, com diu la peça.

Em quedo amb les idees que apunten les membres del col·lectiu 
feminista Justa Revolta de Sabadell, també dins la peça  Infor-
mar no pot implicar vulnerar les agredides, dins el reportatge de 
la companya Anna Celma: “Informar no pot implicar vulnerar i 
pertorbar la intimitat de les agredides. No hauria d’implicar re-
victimitzar ni contribuir a generar terror sexual a la resta de les 
dones”, i afegeixen que “cal aprofitar els mitjans per estendre 
discursos feministes que assenyalen la responsabilitat de les 
institucions, dels homes que agredeixen, de la societat. I que 
deixin de posar l’atenció en les dones que han estat agredides”. 
Rellegim els titulars del començament? (Fotografia. Xarxanet)
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