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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Microsoft substituirà 50 periodistes 
del seu web per una intel·ligència 
artificial
Per Juan Antonio Pascual / Computer Hoy

Microsoft ha decidit substituir 50 periodistes de la seva platafor-
ma de notícies MSN per una intel·ligència artificial, ha confirmat 
la companyia. Assegura que la decisió no té res a veure amb 
la pandèmia.

Pensàvem que les professions creatives estarien fora de perill 
de la intel·ligència artificial i els robots, però sembla que no és 
així. La IA no només pot fer tasques repetitives infinitament més 
ràpid que nosaltres, sinó que també pot ser tan creativa com 
un humà, a l’hora de gestionar un web de notícies. Microsoft 
acomiadarà 50 periodistes del seu web MSN, i els substituirà 
per una intel·ligència artificial.

Segons sembla, els afectats són professionals americans i bri-
tànics, que perden la feina a mans d’un robot. “M’he passat 
tota la vida llegint com l’automatització i la intel·ligència artificial 
ocuparan tots els llocs de treball... I ara m’han tret el meu”, afir-
ma un dels periodistes afectats al web de la BBC.

En un comunicat publicat a Seattle Times, Microsoft explica que 
“com totes les companyies, avaluem el nostre negoci de tant en 
tant. Això pot donar lloc a un augment de la inversió en alguns 
llocs, i de tant en tant, a una redistribució de llocs de treball en 
altres”.

El web MSN és un portal de serveis de Microsoft entre els quals 
s’inclou una plataforma de notícies que Microsoft integra al 
Windows 10, Bing, i altres llocs. Cal aclarir que no és un web 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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de notícies en el sentit que la majoria de la informació que pu-
bliquen no la redacten ells, sinó que recopilen i seleccionen 
notícies de gran quantitat de mitjans. Per tant  la intel·ligència 
artificial no redactarà notícies o reportatges, al menys en el sen-
tit convencional. Però sí haurà d’escriure titulars i introduccions 
a aquesta selecció de notícies d’altres mitjans.

Segons la premsa americana, Microsoft acomiada 50 periodis-
tes per a substituir-los per una intel·ligència artificial que farà la 
seva feina, tot i que mantindrà un equip humà complet. Alguns 
d’aquests professionals han alertat que una IA no sempre és 
capaç d’encertar quan es tracta de triar notícies que compleixin 
els estrictes criteris de Microsoft.

Altres grans companyies, com Google, també estan estudiant la 
possibilitat de fer el mateix. (Infografia: Computer Hoy)

Efectes de la COVID-19 en el món de 
la Comunicació (VIII)
Resum d’actualitat elaborat per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografies: Programa Publicidad,  Prnoticias, GWI, Good Re-
bels

La pressió publicitària es recupera amb l’avanç de la des-
escalada

Ymedia Vizeum ha publicat el seu informe mensual de publici-
tat i audiències en TV, amb totes les dades de pressió publici-
tària, campanyes i anunciants més actius, anuncis més vistos, 
consum de TV i quota publicitària de les cadenes, “Maig a 5 
minuts”.

El mes de maig ha estat marcat pel començament de la des-
escalada cap a la “nova normalitat”. Malgrat això s’han seguit 
registrant una gran quantitat de minuts davant de la televisió 
en tots els principals targets. El temps dedicat al visionat de 
continguts en aquest mitjà ha estat un 16% superior davant el 
registrat al maig de l’2019. Per la seva banda, la pressió publi-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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citària per targets, tot i no haver aconseguit recuperar els nivells 
que es registraven al maig de 2019, també ha anat recuperant-
se pel que fa a les caigudes del mes d’abril, amb variacions 
creixents en tots els targets.

Mediaset va mantenir el seu lideratge com el primer grup en 
emissió publicitària, amb el 40,9% de la pressió emesa i quest 
mes, seguit de Atresmedia, que va aconseguir emetre el 34,9% 
dels GRP’s d’aquest mes. Els dos grups guanyen quota res-
pecte a les aconseguides a l’abril. En la mateixa lectura però 
per cadenes, Telecinco torna a penjar-se l’or i augmenta en 
un 6,1% el seu volum de GRP’s a 20” respecte al passat mes 
d’abril. El segueix Antena 3, que manté la seva xifra i abasta 
gairebé un 18% del total dels GRP’s a 20” emesos durant el 
passat mes de maig.

A les preferències de consum, Tele 5 segueix sent el canal més 
sintonitzat. Prova d’això és la seva quota del 15,3% (un 0,7% 
superior a la registrada al maig del 2019). A més, també lidera 
en l’acumulat de l’any (14,4% de quota). Per contra, Antena 3 
empitjora lleugerament la seva quota vs maig del 2019 encara 
que malgrat això es fa amb el segon lloc en la quota de cadenes 
amb un 11,1% del total.

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de maig d’Ymedia Vizeum. 
CLIQUEU AQUÍ  

La premsa, amenaçada per l’ombra dels acomiadaments 
després dels ERTES.- L’impacte que tindrà la crisi de la CO-
VID19 en els mitjans de comunicació en general i en la prem-
sa en particular és difícil de calcular, al menys de moment. No 
obstant això, les previsions no conviden a l’optimisme. Pràctica-
ment la totalitat de les redaccions, grans o petites, estan patint 
retallades, que de moment, s’han anunciat com temporals. No 
obstant això, han estat diverses les editores que s’han negat a 
signar acords que garanteixin que la totalitat de la plantilla man-
tindrà els seus llocs de treball després d’aquesta crisi, segons 
testimonia Prprensa.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les principals associacions de periodistes de país ja han adver-
tit que aquesta crisi pot ser de major magnitud que la que va co-
mençar l’any 2008 i que acabàvem de deixar enrere abans que 
esclatessin les conseqüències de la pandèmia. De moment, 
la realitat és que pràcticament la totalitat de les redaccions de 
l’Estat espanyol afrontaran importants retallades en els pròxims 
mesos. La reducció dels ERTES que s’han executat en les prin-
cipals redaccions oscil·la entre l’11% de la jornada i la totalitat, i 
encara que no s’han produït acomiadaments definitius, és difícil 
que aquestes previsions es puguin mantenir a final d’any. A tall 
d’exemple, les dades que maneja el sector xifren les pèrdues 
econòmiques –només per la reducció de la inversió publicitària- 
entre el 60% i el 80%.

GWI: Investigació sobre Coronavirus.- Dimarts va sortir a 
la llum la desena publicació de la investigació GWI dedicada 
a l’impacte de la pandèmia del coronavirus en el panorama 
mundial del consumidor, segons Mediàtic/Àmbit d’Estratègia. 
Les onades anteriors de la investigació de la multinacional van 
mostrar com els consumidors estan planificant el seu retorn a 
les compres i al lleure. La quarta onada de recerca, que es va 
desenvolupar a 20 països entre el 19 i el 26 de maig, mostra 
un quadre de societats que s’aproximen a la “nova normalitat”.

Afegint Bèlgica, Polònia i Romania a l’enquesta, han explorat 
temes addicionals sobre sostenibilitat i alcohol, així com ac-
tualitzar les visions sobre viatges i retornar a espais públics. 
L’estudi ha evidenciat que:

• A gairebé tots els països, ara hi ha més persones que creuen 
que el brot trigarà sis mesos o més de desaparèixer.
• Els viatges semblen canviar a mitjà termini, ja que les vacan-
ces domèstiques i les estades són a la part superior de l’agenda 
i la seguretat l’influent més important de compra.
• Gairebé 3 de cada 4 diuen que és important que les empreses 
es comportin de manera més sostenible i 2 de cada 3 creuen que 
serà més important reduir l’ús personal del plàstic d’un sol ús.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet Inves-
tigació sobre Coronavirus/Versió 10: onada de recerca multi-
mercat 4. CLIQUEU AQUÍ 

Week in review, la COVID19 a l’abast dels responsables 
de marketing.- Ahir dijous, es va publicar una nova edició del 
Week in Review, de Wavemaker, document que recopila els 
últims estudis, investigacions i opinions relacionats amb CO-
VID-19 que poden ser d’interès per als responsables de màr-
queting i mitjans d’anunciants.

Aquesta edició del Week in review ens facilitar informació sobre 
les primeres dades que indiquen la recuperació dels mitjans i 
la publicitat a tot el món i com els consumidors es centren en el 
benestar per combatre l’impacte negatiu de la COVID19.

NOTA: El Butlletí us ofereix la Week in review, de Wavemaker. 
CLIQUEU AQUÍ  

Sortir del pou de la ma del màrqueting.- La crisi del coro-
navirus és una catàstrofe humanitària i econòmica. Des Good 
Rebels, i amb la col·laboració de l’Associació de Màrqueting 
d’Espanya, estan recaptant i compartint totes les dades que pu-

guin ajudar a comprendre i afrontar des de la perspectiva del 
màrqueting aquesta situació sense precedents, segons l’AME. 
L’estudi continuat de Good Rebeles d’aquests darrers mesos 
ha intentat aportar visió als directors de màrqueting i comuni-
cació sobre l’impacte de la crisi des de múltiples perspectives: 
consumidor, marques, mitjans, negoci, etc.

Segons Mediàtic/Àmbit d’Estratègia, cada dues setmanes s’han 
actualitzat les dades, mantenint algunes preguntes, evolucio-
nant altres i afegint-ne de noves segons es desenvolupaven 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2454.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2457.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

els esdeveniments, amb l’objectiu de proporcionar informació 
rellevant i actualitzada per a la presa de decisions estratègi-
ques. La quarta onada del Baròmetre COVID19 i Màrqueting a 
Espanya, que durant els últims mesos ha intentat aportar visió 
als directors de màrqueting i comunicació sobre l’impacte de la 
crisi des de múltiples perspectives: consumidor, marques, mi-
tjans, negoci, etc.

NOTA: El Butlletí us aporta la quarta onada del Baròmetre CO-
VID19 i Marketing d’Espanya. CLIQUEU AQUÍ  

El Mundo es prepara per a la “normalitat”: assistència vo-
luntària i limitada al 50% de la plantilla.- L’editora d’El Mundo, 
Marca i Expansión treballa en la seva particular escalada. Porta 
setmanes esbossant una idea més o menys clara de com reorga-
nitzar l’espai de treball de les seves redaccions de cara a la tor-
nada d’una part de la seva plantilla. Serà en unes circumstàncies 
condicionades per la COVID19 i la limitació d’aforament, seguint 
els protocols recomanats per a les grans empreses. S’està redis-
senyant la seu de la madrilenya avinguda de Sant Lluís perquè, 
“en cap cas”, coincideixi més d’un 50% de les persones que hi 
treballen normalment. Un requisit insalvable que obligarà a la ro-
tació de personal, segons informa Dircomfidencial.

Una de les primeres mesures plantejades per la direcció del 
grup és que els llocs de treball deixin de ser fixos. Cada secció 
ha de organitzar-se per complir amb aquest criteri i l’anterior de 
l’assistència. Això no obstant, els primers treballadors a incor-
porar-se seran aquells que integrin àrees que demanden més 
presencialisme, com maquetació, disseny, fotografia, disseny o 
tancament, entre d’altres.

El CPC demana l’accés dels mitjans als partits de la Lliga i 
altres competicions esportives.- El Col·legi de Periodistes de 
Catalunya considera que els mitjans de comunicació haurien de 
poder accedir a les instal·lacions esportives durant la celebra-
ció dels partits que es disputin en les pròximes setmanes, que 
degut al coronavirus SARS-CoV-2, s’hauran de disputar a porta 
tancada. I es recorda que el dret a la informació està reconegut 
en qualsevol societat democràtica i només es pot garantir si 
els professionals de la informació poden treballar de la millor 
manera possible.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Treball remot, nous productes i 
reducció de la força de treball entre 
els nous canvis dels mitjans que des 
d’ara seran “normals”
Per Jay Small, director operatiu / Local Media Association

La nostra enquesta, “Crisis i la nova normalitat”, es va presentar 
a finals de la setmana passada amb 127 respostes, de propie-
taris de grups de premsa, diaris locals, emissores de televisió i 
ràdio, llocs de notícies digitals i empreses que subministraven 
productes i serveis als mitjans locals. Algunes de les mesures 
que els editors han pres per fer front a la COVID19 es mantin-
dran indefinidament o, al menys, durant força temps. Però, qui-
nes d’aquestes mesures són les que no s’eliminaran quan acabi 
la crisi? Alguns periodistes que estan ara afectats per un ERTO 
temen que la situació derivi cap a un acomiadament.

Sobre aquesta qüestió, lògicament, no hi ha dades, però sí so-
bre moltes de les altres. L’enquesta que des de Local Media 
Association hem fet a editors nord-americans revela quines 
d’aquestes mesures no desapareixeran. De les modificacions 
que van observar els nostres enquestats mentre estaven en 
“mode crisi”, quines persistiran, totalment o parcialment, i pas-
saran a formar part de la nova normalitat de l’empresa? Veiem:

• 71 dels 113 enquestats (63%) que van habilitar el treball remot  
per als empleats planegen seguir fent-ho, i 55 dels 79 (70%) 
d’aquells que van implementar  tecnologia per donar suport al tre-
ball remot també mantindran la nova tecnologia implementada.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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• 45 de 60 enquestats (75%) que van desenvolupar nous pro-
ductes i serveis durant la pandèmia esperen mantenir-los més 
enllà de la crisi.
• 40 de 70 entrevistats (57%) que van canviar la forma en què 
es comuniquen amb els clients planegen mantenir tots o alguns 
d’aquests canvis.
• 31 de 59 entrevistats (53%) dels que van implementar reduc-
cions de costos relacionats amb mà d’obra mantindran també 
aquestes retallades.
• Només 14 de 62 (22.5%) d’aquells que han aplicat descomp-
tes a clients o en alguna modalitat de cobrament a lectors du-
rant la crisi aposten per mantenir aquests descomptes.

Canvis fets per les editorials de mitjans

Gairebé nou de cada 10 enquestats van dir –com es pot veure 
en el quadre adjunt) que les seves companyies van permetre el 
treball remot per als empleats a mesura que l’impacte de la CO-
VID19 es va estenent, i la majoria d’ells també van implementar 
tecnologies per recolzar aquest treball remot. És el principal 
canvi que es va executar, però no l’únic.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sobre el temps que es trigarà a arribar a la que s’està anome-
nant “nova normalitat”, els editors i empresaris de la indústria 
de mitjans locals entrevistats estan dividits: un 45% creu que 
es trigarà més de nou mesos i un 55% menys de nou mesos. 

Vocento aprova el seu segon ERTO 
amb el compromís de no acomiadar el 
2020
 
Les negociacions del nou expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) plantejat per Vocento davant els efectes 
persistents del coronavirus han conclòs amb acord després del 
rebuig inicial dels treballadors. La principal novetat respecte al 
primer ERTO, signat a mitjans d’abril, és que aquesta segona 
retallada suposa una rebaixa del 40% al 25% en la jornada i el 
salari. I en segon lloc afecta tota la plantilla de el grup editor, 
composta per 2.800 treballadors, tota vegada que en l’anterior 
ocasió es van quedar fora de l’ajust dels membres de redacció, 
sistemes de suport, impremta i distribució. També inclou a di-
rectius i càrrecs de responsabilitat de tot el grup, amb mateixa 
proporció en la rebaixa salarial encara que la seva jornada la-
boral es manté.

Una altra de les diferències és la durada. El primer es va apli-
car a l’abril i maig i aquest segon implica una ampliació de dos 
mesos més. Els comitès de cada empresa i la companyia han 
acordat, entre altres assumptes, que la retallada no afecti els 
dies de vacances ni al plus per treballar caps de setmana i dies 
festius. Així mateix, el descompte salarial d’aquests mesos po-
drà ser prorratejat fins a final d’any.

En el cas de Taller de Editores, l’empresa que edita revistes 
com Dona Hoy i XLSemanal, compensarà als treballadors amb 
un salari brut anual de fins a 20.000 euros perquè percebin la 
totalitat, mentre que els sous de fins a 30.000 euros cobraran 
el 90%. Segons informen fonts sindicals, aquesta escala de 
compensació varia en altres empreses del grup com ABC o El 
Correo. (Font: Dicomfidencial – fotografia: Vocento)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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IB3 licita els serveis d’informatius, 
tècnics i d’explotació per 27 milions

El Consell de Govern de les Illes ha autoritzat l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Balears a iniciar els procediments de lici-
tació per adjudicar cinc serveis per un total de 26.955.275,03 
euros (sense IVA). Es tracta dels contractes dels serveis in-
formatius (16.781.915 euros); de suport i manteniment tècnic 
dels estudis d’IB3 TV (2.596.800 euros); d’operació tècnica dels 
equips i sistemes d’IB3 Ràdio (1.052.410,98 euros); d’operació 
tècnica dels equips i sistemes d’IB3 TV (2.724.440 euros), i del 
servei d’explotació d’estudis i exteriors (3.799.709,05 euros).

Els contractes d’aquests serveis que continuaran externalitzats 
tindran una durada de dos anys prorrogables tres anualitats. 
El Govern destaca que les licitacions inclouran com a condició 
d’execució l’obligació de les empreses de promoure la nego-
ciació col·lectiva perquè es puguin negociar els convenis co-
rresponents per poder regular les condicions laborals i salarials 
de les plantilles. Com a criteri d’adjudicació també s’introduiran 
clàusules que puntuaran la millora de les condicions salarials 
previstes en el conveni estatal.

L’import fix en el contracte de serveis d’informatius serà de 
16.481.915 euros; en el de suport i manteniment tècnic dels es-
tudis d’IB3 TV, de 2.566.800 euros; en el d’operació tècnica dels 
equips i sistemes d’IB3 Ràdio, d’1.028.410,98; en el d’operació 
tècnica dels equips i sistemes d’IB3 TV, de 2.600.440, i en el 
d’explotació d’estudis i exteriors, de 3.399.709,04 euros. (Font: 
Comunicació 21)

La revista Publishers Weekly sortirà el 
setembre en espanyol

Publishers Weekly, la revista líder del sector editorial, tindrà des 
de l’1 de setembre una edició en espanyol que serà una exten-
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sió de la nord-americana i que cobrirà els mercats de Espanya 
i d’Amèrica Llatina. I arribarà de la mà de l’editorial sevillana 
Lantia Publishing. La idea de llançar aquest projecte i les nego-
ciacions amb l’editorial novaiorquesa van començar fa quatre 
anys. La  idea inicial era replicar l’edició nord-americana, però 
finalment van descartar aquesta opció per la seva complexitat. 
I des de l’editorial espanyola van plantejar a la nord-americana 
fer una extensió de la seva en espanyol. 

La nova revista comptarà amb la mateixa estructura i les matei-
xes seccions (infantil, els més venuts, novetats, noves ressen-
yes, etc.) que la seva homòloga nord-americana, amb l’única 
diferència d’incloure els continguts en espanyol. Així, el 60% del 
contingut de la revista serà de caràcter internacional, traduint 
les ressenyes i les referències de tots aquells llibres que vinguin 
de fora del mercat hispanoparlant, i el 40% serà la producció 
que es faci a Espanya i a l’Amèrica Llatina. El format físic de 
Publishers Weekley sortirà cada quinze dies i tindrà presència a 
totes les fires internacionals de el llibre, a més d’edicions diàries 
durant les mateixes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: Berrett-Koehler Publishers)
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Les notícies falses, una poderosa eina 
de de desinformació
Per WAN-IFRA

 

Segons un estudi de l’agència Global Desinformation Index, les 
websites d’Europa que contenen notícies falses poden estar 
obtenint 75 milions de dòlars per any per publicitat. Uns anun-
cis gestionats per Google, qui es defensa: no es fia de l’estudi, i 
assegura que inverteix i educa contra la desinformació.

En una informació publicada pel diari britànic Financial Times, 
les principals websites de desinformació d’Europa, on també 
s’englobarien les que venen notícies falses sobre coronavirus, 
segueixen beneficiant-se de la publicitat gestionada per Goo-
gle.

Aquesta afirmació se sustenta en un estudi dut a terme per 
Global Desinformation Index (GDI), una agència que verifica la 
fiabilitat de 70.000 webs de notícies, que afirma que les websi-
tes europees de notícies falses obtenen una rendibilitat de 75 
milions de dòlars de publicitat a l’ any. Una publicitat que, en 
gran part, està gestionada per Google, a l’ésser són anuncis de 
la seva xarxa AdSense.

La veritat és que les notícies falses són una poderosa eina de 
desinformació que alguns pretenen rendibilitzar. És clar que els 
temes més polèmics són els que aconsegueixen més viralitat, 
és a dir, els que generen més clics i comentaris i, conseqüen-
tment, obtenen major trànsit. I com més gran sigui aquesta 
dada, més interès per vendre anuncis. És una equació clara 
i senzilla. No obstant això, no a totes les marques els convé o 
interessa aparèixer en aquest tipus de portals.
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Segons la cofundadora de la GDI, Clare Melford, Google no pot 
prendre mesures poc inclinades contra aquest tipus de webs, 
ja que algunes d’elles estan patrocinades per estats. “No és tan 
fàcil per a Google i altres plataformes fer aquestes determina-
cions ells mateixos”, assegura. “Si detenen un lloc web patro-
cinat, per exemple, pel Govern de França, haurien de tancar 
França 24 (propietat seva)”.

En el cas que es bloquegin algunes de les plataformes de 
desinformació, diverses vinculades a Rússia i altres a grups 
d’extrema dreta, tenen por d’acabar veient-se obligats a 
llançar altres sites que no són espais de mentida news, com 
l’esmentada França 24, un mitjà “seriós”.

Per la seva banda, Brian O’Kelly, confundador i ex CEO de 
AppNexus, ha afirmat que: “Google està aterrit” per haver de 
prendre aquestes mesures en el cas que se l’acusi de ser polí-
ticament esbiaixat.

No obstant això, Google, juntament amb altres empreses tecno-
lògiques, ja va auto signar de manera voluntària un codi de con-
ducta per “millorar l’escrutini de les col·locacions publicitàries 
per reduir els ingressos dels proveïdors de desinformació”. El 

seu portaveu rebutja aquest informe, així com les conclusions 
obtingudes d’ell, i critica que no defineixi la desinformació ni 
proporcioni la llista completa de dominis analitzats.

“Tenim polítiques estrictes contra el contingut de representació 
errònia, i en els últims anys hem invertit importants recursos a 
elevar el contingut de qualitat de fonts autoritzades”, asseguren 
fonts de la multinacional nord-americana. Tant és així que el 
mes passat es va saber que Google havia destinat més de 6,5 
milions de dòlars en finançament a verificadors de dades i orga-
nitzacions sense ànim de lucre a nivell mundial, amb la finalitat 
de lluitar contra la desinformació sobre el coronavirus.

Pel que fa a la publicitat política, és important la propaganda, 
una bomba de rellotgeria pel que fa a fake news es refereix. 
Google ja va limitar l’any passat el seu abast a l’impedir als 
anunciants que puguin dirigir les seves campanyes a determi-
nats perfils d’usuaris basant-se en les seves preferències polí-
tiques. A més, Google ofereix tallers gratuïts per a nens i adults 
per saber com detectar i combatre notícies falses. (Infografia: 
unocero)
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Manifest sobre l’Impost de Serveis 
Digitals

Es tracta del Manifest realitzat i subscrit conjuntament per IAB 
Spain, Adigital, Ametic i l’Associació Espanyola de Startu ps, en 
relació al  Projecte de Llei de l’Impost sobre Determinats Ser-
veis Digitals. El Manifest posiciona al sector digital en relació al 
Projecte de Llei de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals 
que, entre altres, busca gravar la publicitat digital. En el cas que 
l’impost fos aprovat es penalitzarà les empreses espanyoles, 

incloses pimes i Startups, en un moment en què, a la llum dels 
esdeveniments dels últims mesos, és més necessari que mai el 
suport a les mateixes.

“Per això, instem el Govern espanyol a replantejar la seva posi-
ció unilateral i a negociar un sistema de tributació internacional 
a nivell supranacional, ja sigui a través de la Unió Europea o 
en el marc de l’OCDE”. “Davant els enormes reptes econòmics 
i productius que s’acosten en el futur immediat, Espanya no 
pot córrer el risc de quedar-se enrere”. El desenvolupament 
unilateral d’un impost digital podria suposar, a llarg termini, un 
alentiment del procés de digitalització de les empreses espan-
yoles i farà a l’economia espanyola menys productiva, menys 
innovadora, menys emprenedora i, en conseqüència, menys 
competitiva a nivell global. Ens allunyarà, en definitiva, del tren 
del lideratge mundial de la digitalització, diu el manifest, que 
acaba dient: “Davant la situació de crisi econòmica en què ens 
trobem, les associacions signants d’aquest Manifest sol·licitem 
al Govern d’Espanya que reconsideri la seva posició i no posi 
en marxa un impost així fins que s’arribi a un acord en l’àmbit 
internacional”. (Font i infografia: Programa Publicidad)
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Un tribunal australià manté que els 
mitjans locals són responsables dels 
comentaris que s’aboquen a les seves 
pàgines de Facebook
 
Com diem aquí, quan vegis la 
barba del teu veí pelar, posa 
la teva a remullar. Els editors 
d’Austràlia s’enfronten a un 
escenari complex. Si la mo-
deració dels comentaris que 
reben a les seves webs re-
quereix reflexió per trobar equilibri entre oferir espai d’opinió a 
l’audiència i garantir el civisme amb els recursos imprescindi-
bles, a aquest maldecap s’uneix el mateix exercici en les seves 
pàgines de Facebook, tal i com explica  The Guardian. La Cort 
d’Apel·lació de Nova Gal·les del Sud acaba de rebutjar la peti-
ció de diversos mitjans contra la decisió de la Cort Suprema del 
mateix estat que fa uns mesos  els declarava responsables de 
qualsevol intervenció d’un usuari sota les notícies que col·loca 
en la més gran plataforma social del món.

Aquesta decisió delimita un escenari complicat per als mitjans. 
La possibilitat de ser denunciats per intervencions punibles en 
entorns de tercers pot canviar la forma d’operar d’alguns editors 
no només en aquesta xarxa social, sinó en unes altres que fun-
cionin de manera similar, davant la situació de no poder dedi-
car recursos suficients a garantir que tots els comentaris siguin 
correctes.

News Corp, Nine i Sky van llançar un comunicat conjunt en res-
posta a aquesta decisió en què mostren el seu desacord, ja que 
“no reconeix que és Facebook qui controla la seva plataforma, 
tampoc que no ofereix la possibilitat als mitjans de desactivar 
els comentaris”. Això últim afegeix un altre factor essencial en 
aquesta situació, ja que efectivament  cap mitjà pot protegir-se 
de possibles accions legals impedint els comentaris d’usuaris, 
i de fet aquests són avui l’element clau perquè la plataforma 
determini l’abast d’una publicació. 

Aquesta fallada coincideix en el temps amb el debat obert per 
Trump amb la seva ordre executiva  contra el blindatge legal 
de les plataformes socials, segons publica aquesta setmana 
Dircomfidencial. Segons la Secció 230 de la CDA, aquests ser-
veis no són responsables legalment del que els usuaris abo-
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quen en elles, i en tot cas se’ls suposa bona fe a l’eliminar allò 
que pugui ser punible quan se’ls notifica. Aquesta normativa 
protegeix igualment als mitjans i aplica de la mateixa manera 
sobre els comentaris de les seves webs. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia- infografia: cdperiodismo)

“Taxa Google”, el que es recapti anirà 
al Pressupost comunitari

Amb les mesures proposades aquesta setmana, la Comis-
sió Europea (CE) ha capgirat els plans del Govern espanyol 
d’incrementar la seva recaptació amb nous impostos com la 
“taxa Google”, amb la qual l’executiu de Pedro Sánchez tenia 
previst ingressar 850 milions d’ euros a l’any per a les arques 
públiques. El projecte de llei d’aquest impost es troba en trami-
tació parlamentària, i una vegada aprovat gravarà amb un 3% 
a les empreses que facturin 750 milions d’euros a nivell global i 
ingressin 3 milions en sòl espanyol, per activitats com la publici-
tat en línia, la intermediació en línia (la comissió d’intermediació 
i les xarxes socials) i els serveis de transmissió de dades.

Espanya no ha volgut esperar a que s’arribés a un consens en 

el si de l’OCDE per imposar un impost conjunt i homogeni en 
tots els països que són membres d’aquesta organització, mal-
grat les amenaces del president nord-americà, Donald Trump, 
però ara Brussel·les li ha advertit que ja té un pla per a aquest 
impost. En concret, la Comissió Europea ha proposat la crea-
ció d’un Fons de Recuperació de 750.000 milions d’euros per 
ajudar a tots els països de la UE a fer front a la crisi que ha pro-
vocat el coronavirus. Aquests diners es finançaran amb deute 
emès per la Unió, però caldrà dotar de més recursos al pres-
supost comunitari per poder afrontar en el futur el pagament 
d’aquests deutes. Entre els recursos amb que compte la UE hi 
ha, precisament, la “taxa Google”. (Font: Vozpópuli)

Els editors mantenen els subscriptors 
guanyats durant la crisi del 
coronavirus
Els nous subscriptors dels mitjans (l’únic punt a favor derivat de 
la crisi dels mitjans enmig de la pandèmia), no estan creixent 
al mateix ritme que altres subscripcions, segons les primeres 
dades de les plataformes de subscripció. La corba en el crei-
xement de la subscripció està començant a aplanar-se per a 
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alguns, però segueix sent més alta que abans del coronavirus. 
Així i tot, els grans mitjans diuen que estan veient signes de ta-
xes de retenció més fortes dels subscriptors que s’han registrat 
des de febrer i març.

La majoria diu que és massa aviat per declarar això com una 
victòria: els mitjans mesuren la deserció a la seva manera, i els 
períodes de prova mensuals amb descompte sovint necessiten 
més temps per a la recopilació de dades. Les dades agregades 
de les plataformes de subscripció donen una indicació primerenca 
que és més que probable que aquests lectors es quedin. Per als 
lectors que es van subscriure al març, l’abandó del primer mes de 
subscripcions mensuals de renovació automàtica es va reduir en 
un 17%, en comparació amb l’abandonament de mitjana al gener 
i febrer, segons dades de les 300 empreses de mitjans globals de 
Piano, la plataforma de subscripció. (Font: periodismo.com)

Els mitjans de la CCMA arriben al 
56,5% dels internautes a Catalunya

Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) sumen 3.258.00 usuaris únics a Catalunya i arriben a 

el 56,6% dels internautes catalans, segons les dades de Com-
score sobre el mes d’abril. Catalunya Ràdio ha experimentat un 
increment del 28% de l’audiència per Internet respecte a 2019, 
xifra que s’eleva fins al 31% si es tenen en compte els usuaris 
únics de la cadena a tot Espanya. (Font: EuropaPress)

Molts webs en problemes per caducar 
una certificadora

Javier Jiménez explica a RedesZone que el passat dia 30 de 
maig va caducar l’entitat certificadora arrel AddTrust External 
CA Root. Portava 20 anys funcionant i això lògicament ha tin-
gut un impacte en molts llocs web. No obstant això cal tenir en 
compte que no afecta en gran mesura a l’ús quotidià dels usua-
ris, llevat d’algunes excepcions que comentarem. Els certificats 
arrel són certificats autosignats, això significa que “l’emissor” i 
el “subjecte són el mateix. Un certificat arrel es converteix en 
un certificat arrel fiable (o CA fiable) a l’ésser inclòs per defecte 
en els magatzems de confiança d’un programari com pot ser un 
navegador o sistema operatiu.
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Aquests magatzems de confiança són actualitzats de tant en 
tant com a part de les actualitzacions de programari d’aquest 
navegador o sistema operatiu. El problema és que en les pla-
taformes més antigues només s’actualitzen normalment com a 
part d’una actualització completa de programari. És a dir, no 
adquireixen aquestes actualitzacions en versions més antigues. 
Això fa que hi hagi dispositius que no tinguin actualitzacions per 
incloure certificats arrel moderns i, per tant, no són compatibles 
amb els estàndards actuals.

Un certificat digital permet que un domini i un servidor siguin 
validats de forma segura i d’aquesta forma evitar problemes de 
seguretat importants, com ara suplantar aquest domini o que 
un tercer lloc respongui sol·licituds en el nostre nom, la qual 
cosa permet que la connexió entre el navegador i el servidor, un 
cop s’ha establert, sigui xifrada entre ells. En aquells dispositius 
més antics caldria actualitzar i instal·lar les noves arrels Sec-
tigo. No seria necessari emetre o reinstal·lar el certificat, però. 
En definitiva, com hem indicat el problema únicament estarà 
present en aquells que utilitzin sistemes operatius i navegadors 
obsolets. Un cop més es demostra la importància de mantenir 
sempre les últimes versions. (Font: RedesZone)

Neix EbreXperience per difondre els 
atractius turístics de les Terres de 
l’Ebre

Amb l’objectiu de donar visibilitat a la realitat de les Terres de 
l’Ebre, ha nascut el portal EbreXperience especialitzat a pro-
mocionar i potenciar tots els atractius turístics de les Terres de 
l’Ebre. El portal tracta totes les activitats relacionades amb l’oci 
i la cultura, els esports i l’aventura, la natura i la vida sana, 
l’allotjament i la gastronomia, els productes locals, el territori i 
el paisatge. Uns dels objectius de la creació d’aquest nou pro-
jecte és pal·liar els efectes devastadors que la zona està vivint 
darrerament degut al temporal Glòria i la Covid-19 i ajudar a les 
veïnes i veïns del territori.
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A més, els impulsors del projecte han decidit que totes aquelles 
empreses ebrenques que vulguin donar a conèixer les seves 
activitats i productes a EbreXperience apareixeran al portal de 
forma gratuïta. Un dels plats forts del nou portal EbreXperience 
és la seva vessant audiovisual que es tradueix amb el canal 
eXp a través del qual es farà la descoberta de tot el territori 
ebrenc, ja que s’hi podran veure diverses sèries de programes 
que de manera periòdica aproparan a l’espectador imatges i de-
talls sobre esports d’aventura, enologia, medi ambient o llegen-
des i tradicions. (Font: Redacció AMIC – infografia: Mes Ebre)

El Garraf ja disposa del primer digital 
esportiu 

Dilluns, dia 1 de juny, va començar a caminar elPrimer.cat, el 
primer diari digital esportiu de la comarca del Garraf. La posada 
en marxa es produeix en ple desconfinament de la crisi sani-
tària del coronavirus: “Venen temps difícils i obrir ara un mitjà de 
comunicació, per petit que sigui, és agosarat. ElPrimer.cat neix 
des de la il·lusió per fer periodisme, assenyala el seu impulsor, 
el periodista Gerard Muñoz Chércoles.

El nou mitjà s’estructura a partir de diverses seccions segons 
les modalitats esportives més mediàtiques de la zona: futbol, 
hoquei patins, bàsquet, atletisme, futbol sala i Poliesportiu. 
L’actualitat esportiva marcarà el contingut del portal, que es 
complementarà amb entrevistes i reportatges més atemporals. 
El digital es presenta com un “aparador” a la xarxa per a espor-
tistes, clubs i seguidors de la comarca. Els impulsors volen fer 
d’elPrimer.cat el mitjà de referència dels amants dels esports 
del Garraf. (Font: Comunicació 21)
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La inversió publicitària global caurà 
un 8,1% el 2020, segons WARC

La inversió publicitària global caurà un 8,1% el 2020, segons 
WARC, que, en el seu informe de febrer, abans que esclatés 
la crisi de la COVID19, havia pronosticat un creixement de la 
despesa publicitària global del 7,1%.

Des que va iniciar la crisi de la COVID19, la indústria publici-
tària ha hagut d’enfrontar-se a una significativa caiguda de la 
inversió de les marques. Segons les estimacions de WARC, la 
despesa publicitària global caurà un 8,1% el 2020 fins a arribar 
als 563.000 milions de dòlars. Una dada que es troba molt lluny 
del creixement del 7,1% que la companyia va anunciar en el 
seu informe de febrer.
  

Els mitjans tradicionals seran els més afectats, ja que 
s’enfrontaran a una caiguda del 16,3% de la inversió aquest 
any. La televisió caurà un 13,8% fins als 159.900 milions, re-
presentant un 28,4% de la despesa total en 2020. Un terç de la 
inversió en aquest mitjà arriba dels Estats Units, país en el qual 
la despesa en televisió es reduirà un 9,6%. La publicitat OOH 
es desplomarà un 21,7%, 8.700 milions de dòlars. Al cinema la 
caiguda arribarà al 31,6%, a la ràdio al 16,2%, en revistes al 
21,5% i en periòdics al19,5%.

Tot i que les conseqüències per a la publicitat en línia seran me-
nors, els mitjans digitals també s’enfronten a unes xifres molt 
més baixes que les que dictava la tendència dels últims anys. 
Segons WARC, el creixement d’internet serà només del 0,6%. 
La despesa publicitària a xarxes socials augmentarà un 9,8% 
fins als 96.000 milions, en vídeo en línia un 5% fins als 50.300 
milions, i en recerca en línia un 0,9%.

Les previsions de creixement de Facebook s’han reduït a 
l’11,5%, una disminució de 5.300 milions de dòlars. Els seus 
ingressos publicitaris per al 2020 se situen ara en 77.600 mi-
lions de dòlars. Facebook té així una participació del 13,8% en 
el mercat de la inversió publicitària.
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Per la seva banda, els ingressos d’Alphabet creixeran un 
1,6%, arribant als 137.100 milions de dòlars, en comparació 
dels 149.000 milions estimats abans del brot de la COVID19. 
La companyia representa gairebé un de cada quatre dòlars 
(24,4%) gastats en publicitat a tot el món. Malgrat aquestes xi-
fres, des WARC assenyalen que la caiguda global serà més 
suau que la registrada durant la crisi de 2009, quan el mercat 
es va desplomar un 12,7%. 

Destaquen també l’auge del comerç electrònic, que s’ha dispa-
rat durant la crisi. La publicitat a internet representa ja el 52,8% 
de la inversió publicitària global (en comparació amb el 13,8% 
del 2009).

S’espera que gairebé totes les categories de productes regis-
trin una caiguda en la inversió publicitària el 2020. El sector de 
viatges i turisme registrarà el major descens, amb una caiguda 
del 31,2% el 2020. És a dir, una reducció de 7.200 milions en 
comparació amb 2019.
Oci i entreteniment caurà un 28,7% fins als 16.400 milions de 
dòlars, serveis financers es desplomarà un 18,2%, fins a 39.200 
milions, el retail un 15,2% fins als 57.000 milions i l’automoció  
un 11,4%, descendint fins als 57.600 milions.

“Les oportunitats poden sorgir d’aquesta crisi, tant per als anun-
ciants com per als propietaris dels mitjans. Cada marca hauria 
qüestionar-se la posició competitiva de la seva empresa. Qui-
nes són les formes en què pot reinventar la categoria?”, assen-
yala Brian Wieser, president global de Business Intelligence de 
WPP.

La inversió publicitària per regions.- A l’Amèrica de Nord 
s’espera que la inversió publicitària caigui un 3,7%, fins als 
222.500 milions aquest any, amb una caiguda del 3,5% als Es-
tats Units i una caiguda del 6,5% al Canadà.

A Àsia-Pacífic la despesa es reduirà un 7,7% fins als 173.500 
milions de dòlars el 2020, mentre que a Europa caurà un 12,2%, 
fins als 129.900 milions aquest any.A l’Amèrica Llatina, la des-
pesa publicitària disminuirà un 20,7%, arribant fins als 21.400 
milions, impulsada per una forta disminució al Brasil (22,2%). A 
l’Orient Mitjà la reducció serà del 15,1% fins als 10.400 milions 
de dòlars, i a l’ Àfrica serà del 19,5%, fins als 5.300 milions. 
(Infografia: WARC)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe complet de WARC. CLI-
QUEU AQUÍ  
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Creix l’índex de dinamisme publicitari

L’índex de Dinamisme Publicitari IDP es duplica i creix un 22,6% 
enfront de la setmana anterior. La presència de marques a TV 
dispara l’Índex de Dinamisme Publicitari en l’última setmana i 
duplica la dada de la setmana anterior. En l’última setmana (del 
26 al 31 de maig) s’ha produït una important acceleració en la 
reactivació de la comunicació de les marques en l’entorn tele-
visiu, un +22,6% en l’Índex de Dinamisme Publicitari (IDP©). 
Aquest important increment ja s’entreveia en la setmana ante-
rior, però aquesta última setmana ha suposat una empenta molt 
important en totes les dades de l’indicador. 

D’una banda, els GRP’s creixen un 21% davant la setmana an-
terior i un 32% des del final del confinament. I d’altra banda, el 
nombre de campanyes creix un 7% des de la setmana anterior 
i un 20% des de l’inici de la desescalada. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us ofereix complet l’Índex de Dinamisme Pu-
blicitari. CLIQUEU AQUÍ  

L’any passat, la inversió global 
estimada en el nou negoci de les 
agències de mitjans va ser de 1372, 5 
milions
L’any 2019 la inver-
sió global estimada 
moguda en el nou 
negoci de les agèn-
cies de mitjans en 
el mercat espanyol 
va ser de 1372, 5 
milions d’euros el nou negoci, segons l’estudi  NB SCORE  de  
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SCOPEN. Aquesta quantitat suposa un -4,6% de descens respecte 
a 2018 en què el nou negoci havia pujat a 1438, 5 milions d’euros. 

Dentsu Aegis: 17,8%. Els moviments més importants en el grup 
han estat el compte de Vodafone a ymedia Vizeum i la reassig-
nació del compte de Coca-Cola a Carat

WPP: 17,7%. Destaca com a moviment més important en el 
grup l’assignació de Burger King a Wavemaker.

HAVAS: 17,3%. Destaca l’assignació Kia-Hyundai i l’assignació 
de noves àrees de servei a Arena Media del compte de Reckitt 
Benckiser

IPG: 17,2%. Els moviments més importants en el grup han es-
tat les adjudicacions de Nestlé i tots els productes de SELAE, 
Loteries i Apostes de l’Estat , a l’agència UM.

Agències Independents: 13,2%. Destaca l’assignació d’Oppo a 
Equmedia

Omnicom: 10,8%. Destaca la reassignació del compte de 
McDonald’s a l’agència OMD

Publicis: 6%. Destaca l’assignació de Disney a la agencia Ze-
nith. (Font: Scopen – infografia: adweek)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi NB SCORE de 
SCOPEN. CLIQUEU AQUÍ  

El preu dels anuncis digitals baixa un 16%

El preu dels anuncis digitals baixa un 16% per l’impacte econòmic 
de la pandèmia, amb la qual cosa el total d’ingressos dels anun-
cis digitals dels Estats Units per al primer trimestre va superar 
els 31.000 milions de dòlars, però va començar a caure al març. 
El preu dels anuncis digitals està a la baixa a causa de l’impacte 
negatiu que té la pandèmia del coronavirus a l’economia.

Els editors de diaris s’han beneficiat d’una audiència digital 
rècord, ja que els lectors ansien notícies sobre el coronavirus. 
Tanmateix, amb les empreses tancades i molts anunciants que 
volen evitar les publicacions de promoció al voltant del contin-
gut relacionat amb la pandèmia, els editors no han aconseguit 
obtenir els avantatges d’un impuls publicitari, ni tan sols en el 
món digital. (Font The Guardian)
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Havas Media gestionarà els 1,8 
milions milions que la Generalitat 
destina a afavorir el turisme interior

La Generalitat de Catalunya vol atreure turistes de la resta 
d’Espanya durant aquest estiu, davant la dificultat que vagin 
estrangers per la crisi del coronavirus. Per a això, està prepa-
rant una campanya publicitària, que tindrà un pressupost de 1,8 
milions d’euros per a la compra d’espais publicitaris. Aquesta 
quantitat serà gestionada per Havas Media Group, elegida per 
a això per un procediment d’urgència. Aquesta agència forma 
part de l’acord marc publicitari de la Generalitat des 2018, en 
què també estan Carat i WaveMaker.

La Generalitat de Catalunya reconeix en el seu Informe Justi-
ficatiu de la campanya publicitària que durant aquest estiu el 
comportament dels turistes serà molt diferent al d’altres anys. 
Preveu estades més curtes i més properes al lloc de residència, 
de manera que veu fonamental dirigir-se al turisme estatal tant 
al català com a la de la resta d’Espanya. (Font: Dircomfidencial)

Acord entra la Diputació de Barcelona 
i el Col·legi del Màrqueting i la 
Comunicació

La Diputació de Barcelona i el Col·legi del Màrqueting i la Co-
municació de Catalunya han arribat a un acord per incorporar 
l’ens públic com a Partner Institucional de el Col·legi. L’acord 
entre les dues institucions té com a objectius unir forces per 
impulsar el sector del màrqueting, la comunicació, la publicitat 
i les relacions públiques a Catalunya, col·laborar en la recupe-
ració del pes publicitari de Barcelona, i posar en valor la tasca 
institucional de la Diputació de Barcelona.

El Col·legi, per la seva banda, exercirà com a consultor i as-
sessor en matèria publicitària. L’acord també preveu una 
col·laboració que permeti apropar la Diputació de Barcelona als 
ciutadans, donant a conèixer la importància de les seves fun-
cions, objectius i avantatges cap a la població i els municipis de 
la província de Barcelona. Així mateix s’organitzaran de forma 
conjunta, jornades i altres projectes que permetin crear un espai 
de debat per compartir informació sobre l’actualitat de el sector i 
les últimes tendències. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Llancen l’Observatori Europeu contra 
la desinformació en línia
Per Notimex

Ja està en marxa la iniciativa més ambiciosa de la Comissió Eu-
ropea per fer front a la desinformació. L’Observatori Europeu de 
Mitjans Digitals  ha començat a funcionar i servirà com a  centre 
de recursos de verificadors, acadèmics i investigadors en el seu 
treball per estudiar i combatre el fenomen de les notícies falses, 
així com a espai d’assessorament per ajudar en les polítiques 
públiques al respecte. Disposarà, doncs, de totes les eines per 
lluitar contra la desinformació

Els membres d’aquesta plataforma aporten perspectives i ex-
periències diferents en aquest àmbit: el  Institut Universitari Eu-
ropeu (EUI)  és un centre de referència en la investigació en 
ciències socials; la  Universitat d’Aarhus suma experiència i ca-
pacitat en recopilació de grans volums de dades i intel·ligència 
artificial basant-se xarxes socials; Athens Technology Center 
(ATC)  de crear i mantenir una plataforma segura que permeti 
la detecció i l’anàlisi de la desinformació; i  Pagella Política, que 
treballa sobretot en la verificació del discurs de figures públiques, 
s’encarregarà del mapeig d’aquestes activitats a tot Europa.

Aquesta iniciativa forma part del pla contra la desinformació de 
la Comissió Europea que ja va ser publicat en  desembre de 
2018. Aquest esquema d’acció definia quatre àrees bàsiques 
de treball en què els països membres i les autoritats europees 
havien de reforçar la seva coordinació: la  millora de la detecció  
de desinformació; les  respostes coordinades  a la mateixa; el  
treball amb les plataformes digitals  i la indústria afectada; i la  
tasca d’evangelització  per a crear una ciutadania crítica i capa-
citada per qüestionar i detectar la informació falsa.

L’Observatori Europeu de Mitjans Digitals serveix sobretot a 
l’últim propòsit, sota la perspectiva que els ciutadans puguin 
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ajudar els verificadors a trobar desinformació i generin  hàbits 
de lectura crítica del que es troben especialment en xarxes so-
cials o missatgeria. A més la plataforma comuna possibilitarà 
la verificació més eficient i ràpida de desinformació procedent 
d’altres països que pugui saltar als circuits de consum informa-
tiu de qualsevol soci de la Unió Europea.

La lluita contra les notícies falses és una prioritat per a les auto-
ritats comunitàries des 2015. En aquell any el Consell Europeu 
va decidir posar en marxa mecanismes i eines per detectar-
la i combatre-la,  després de trobar nombrosos exemples de 
desinformació propagada des de Rússia. Entre les iniciatives 
que van arribar després hi ha el Sistema d’Alertes Ràpides o el 
codi de bones pràctiques de les plataformes digitals. (Infografia: 
Centro de Documentación Europea)

Intel·ligència Artificial per aturar la 
frau publicitari de bots

Una recent anàlisi d’Integral Ad Science revela el ritme de so-
fisticació dels bots i alerta de la necessitat de comptar amb una 
avançada tecnologia de verificació per a combatre la seva acti-

vitat delictiva, capaç d’acceptar cookies com si fossin humans. 
Amb l’entrada en vigor del GDPR, les exigències reguladores 
sobre privacitat a Internet estan millorant la protecció de les 
dades personals dels usuaris. Com a resultat, molts llocs web 
han implementat un procés de consentiment que requereix que 
tant els sites, com els anunciants i la resta d’actors de l’entorn 
digital, només poden recopilar i processar les cookies d’aquells 
usuaris que consenten afirmativament el seu ús.

No obstant això, IAS (Integral Ad Science) revela que avui dia 
hi ha bots que són capaços d’acceptar les galetes com si fossin 
humans gràcies als seus avançats sistemes de simulació con-
ductual humana. O de crear perfils similars als que configuren 
les persones i que els ajuden a romandre actius sense ser de-
tectats. 

IAS fa saber que la detecció de l’activitat fraudulenta dels sofis-
ticats bots només pot ser combatuda eficaçment amb la imple-
mentació de sofisticada tecnologia, que és capaç de detectar 
el frau digital en les seves múltiples manifestacions, ael mateix 
temps que donar resposta amb la mateixa rapidesa a les noves 
estratègies fraudulentes que proliferen. Per tant, IAS recomana 
als anunciants no limitar l’optimització de les campanyes de pu-
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blicitat digital a mètriques de comportament, que per si soles no 
són capaces d’eliminar el trànsit fraudulent. (Font: Interactiva 
Digital)

Un web que permet fer edicions 
d’àudio gratis amb fluïdesa 

AudioMass és un editor d’àudio gratuït i completament basat en 
el web, el que significa que no haurem d’instal·lar res per poder 
utilitzar-lo. Aquest web torna a demostrar el que es pot arribar 
a aconseguir mitjançant JavaScript aquests dies (pesa només 
83KB), i cal aplaudir tant el disseny com el seu funcionament.

L’edició d’àudio des del navegador és tan senzill com arrosse-
gar una pista d’àudio al nostre navegador o utilitzar el sample 
que ve a tall d’exemple. A partir d’aquí, podrem modificar una 
gran quantitat de paràmetres: Compressor, Reverb, distorsió, 
Retard, Pitch Shift, Invertir l’àudio, Fade In/Out, normalitzar, 
Modificar els nivells de volum, Visualitzar els nivells de freqüèn-
cia, Exportar a .MP3.

Un altre punt positiu és que podrem fins i tot gravar des del 
navegador (prement la lletra “R” o el botó de color vermell que 
apareix a la part superior); a l’acabar podrem seleccionar ex-
portar tot l’àudio o un fragment, a més de la qualitat del mateix. 
AudioMass també suporta més de 20 combinacions de tecles 
d’accés directe i la seva interfície de resposta dinàmica garan-
teix que la facilitat d’ús i la productivitat sigui alta. És una genial 
opció per a aquelles persones que busquin fer una edició sen-
zilla, ràpida i des de qualsevol dispositiu (ja que no cal instal·lar 
res). (Font: Genbeta – infografia: iFUN.de)
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Ja es poden programar tweets i 
guardar esborranys des del web

Twitter ja ens permet programar els tweets de manera oficial 
i al mateix temps programar-los. La nova funcionalitat també 
incorpora la possibilitat de guardar esborranys en la versió web 
(encara que només podràs veure’ls a través del navegador i no 
en les aplicacions mòbils). Per programar un tweet, simplement 
hauràs de validar al teu compte des del navegador, i en la fines-
tra de compondre una nova publicació trobaràs un petit botó 
amb forma de calendari. Al prémer, es desplegarà un menú en 
el qual podrem indicar el mes, el dia, l’any, l’hora i el minut exac-
te en què volem que es publiqui (a sota ens recorda la zona 
horària que tenim configurada).

És interessant que just a sota també hi ha un accés directe que 
ens permet veure els tweets que tenim programats i una pes-
tanya en la qual apareixeran els esborranys que hàgim guar-
dat. Pot ser una bona opció per no oblidar-nos de felicitar algú, 
anunciar cert esdeveniment (cosa que pot ser molt útil per a 
artistes, empreses o mitjans de comunicació) o buscar el millor 
moment per a un tipus determinat de contingut. (Font: Xataca)

Perquè és millor desactivar les 
miniatures en Windows

Probablement estiguem acostumats a fer servir les miniatu-
res a Windows. Sempre que obriu una carpeta en l’Explorador 
d’arxius, les miniatures et permeten obtenir una vista prèvia 
d’imatges, PDFs i altres documents comuns, sense obrir-los. 
Però realment no necessiteu les miniatures. De fet, inhabilitar-
les podria ser un benefici més gran del que creguem.

Quins són els beneficis de desactivar les miniatures? a) Cada ve-
gada que obriu una carpeta, Windows ha de fer servir recursos per 
carregar totes les miniatures. Això no és greu per a les carpetes 
amb dos documents, però obrir una carpeta amb 500 imatges pot 
trigar diversos segons a carregar-les totes. Per tant,  Windows serà 
força més ràpid amb les miniatures deshabilitades. b) Emmagat-
zemar miniatures ocupa espai al teu PC, aquells amb poc espai 
en disc poden estalviar alguns d’emmagatzematge eliminant-los. 
c) Les miniatures poden comprometre la teva privacitat. 

Si vols fer l’intent i desactivar les miniatures, no cal aventurar-se 
en el Registre. Pots desactivar les miniatures obrint una finestra 
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de l’Explorador d’arxius, després anar a Veure> Opcions. A la 
pestanya Veure marca la casella que diu Mostra sempre icones, 
mai miniatures. Això evitarà que les miniatures es mostrin en 
qualsevol part dels arxius. 

Microsoft Excel ja pot importar dades 
i taules directament des d’arxius PDF

Microsoft ha llançat una nova actualització de la versió 
d’escriptori de la seva suite ofimàtica Microsoft Office, i ha arri-
bat acompanyada d’algunes millores significatives. Pel que fa 
a Excel, la nova funció afegida possiblement sigui una de les 
més demandades pels seus usuaris. I és que els membres del 
programa de proves d’Office Insider Fast ja tenen accés a la 
compilació ‘12905.20000’ d’Office per a escriptoris Windows, 
que inclou l’opció d’ importar, actualitzar i analitzar dades a par-
tir de documents PDF.

Per fer ús d’aquesta funció, els usuaris només han de situar-se 
en la pestanya de ‘Dades’ d’Excel i, al menú ‘Obtenir dades’, fer 
clic a ‘Des arxius’> ‘Des PDF’ . Cal assenyalar que els usuaris 
d’Excel ja disposaven (com a complement extern al programa) 

de l’eina Power Query, que també permet des de fa poc extreu-
re dades a partir d’un arxiu PDF. Però des d’ara serà una fun-
cionalitat integrada a Office, i sense els problemes de seguretat 
que han caracteritzat Power Query. (Font: Genbeta)

Samsung recolza una finestra artificial 
intel·ligent que imita la llum solar 
natural
Samsung té a punt una finestra 
artificial que imita l’aparença -i els 
beneficis- de la llum natural. La 
finestra SunnyFive (originalment 
anomenada Sunnyside) produeix 
un espectre complet de llum na-
tural, amb l’angle de la llum pro-
jectada canviant al llarg del dia per a crear autèntics escenaris 
de alba, alba, capvespre i posta de sol. Com diu Samsung, el 
dispositiu “ajudarà els usuaris a sintetitzar la vitamina D mentre 
són a l’interior o en llocs poc il·luminats sense haver de preocu-
par-se per l’envelliment de la pell o les cremades del sol”. No hi 
ha molta informació addicional sobre el SunnyFive encara -no 
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se sap res sobre la disponibilitat o el preu, per exemple- però 
Samsung diu que serà compatible amb el seu sistema de llar 
intel·ligent, SmartThings.

Mentre que el dispositiu és essencialment un llum SAD, ajudant 
a aquells que lluiten contra la falta de llum natural, la tecnologia 
que imita les fases del dia i rastreja el sol a la seva ubicació 
certament el diferencia d’altres ofertes en el mercat. Això, i el 
fet que està dissenyat per semblar-se a una finestra real, en lloc 
d’un llum d’escriptori o similar. (Font: The Verge – infografia: 
content.onliner)
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Segons un estudi, més de la meitat 
dels espanyols presenten un grau 
rellevant de vulnerabilitat davant la 
desinformació
Per Laboratorio de Periodismo

La Universitat San Pablo-CEU i la Universitat Rei Joan Carles, 
amb la col·laboració de Facebook i Fundació Luca de Tena, 
han publicat les principals conclusions d’un estudi que analitza 
el fenomen de la desinformació a Espanya. Una de les troballes 
més rellevants és que més de la meitat dels espanyols presen-
ten un grau rellevant de vulnerabilitat davant la desinformació. 
El projecte ha estat realitzat per un grup d’experts multidisci-
plinaris d’ambdues universitats, amb l’objectiu d’aprofundir en 
els aspectes antropològics i històrics que poden incrementar 
l’impacte de la desinformació, així com el seu procés d’expansió 
i la situació actual, per oferir una proposta de solucions

L’estudi s’ha centrat en variables com l’edat, el gènere, el ni-
vell d’estudis, la situació econòmica i l’ús d’Internet. Per grups 
d’edat, els més vulnerables resulten ser els més joves i els més 
grans. Entre els joves, la desinformació afecta especialment al 
col·lectiu d’adolescents, per una sobreexposició d’estímuls in-
formatius de tot tipus i en diferents canals. Pel que fa al gènere, 
les dones presenten una major vulnerabilitat. Pel que fa a la 
posició econòmica, una situació econòmica favorable redueix 
la possibilitat de vulnerabilitat a la desinformació. Les persones 
inactives o aturades per la seva banda són més vulnerables a 
la desinformació.
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Un altre dels aspectes interessants que es desprenen de l’estudi 
és com influeixen el tipus missatge i el suport a l’hora de donar 
més o menys credibilitat a una informació. Se sol tenir en comp-
te la trajectòria i la reputació del mitjà, i en aquest sentit els mi-
tjans en línia de nova creació generen més escepticisme en els 
grups de major edat, enfront dels més joves. D’altra banda, les 
fonts en què més confia la gent són aquelles als que tenen més 
a prop, per exemple, familiars, amics o referents personals que 
consideren dignes de confiança. L’estudi també analitza com 
les persones, en general, busquen reforçar les seves pròpies 
creences i actituds. És l’anomenada “atenció selectiva”, segons 
la qual la gent és més propensa a acceptar aquesta informació 
que compagini i estigui d’acord amb les seves creences, inde-
pendentment de si és veraç o no.

Transparència i alfabetització per a combatre la desinfor-
mació
Com a conclusions, l’estudi proposa un seguit de mesures 
transversals per combatre la desinformació centrades en dos 
eixos fonamentals, d’una banda, un increment de la transparèn-
cia i la responsabilitat de l’ecosistema digital i de l’altra, accions 
destinades a l’alfabetització mediàtica.

José Suárez de Lezo, director del Laboratorio de Periodismo de 
la Fundació Luca de Tena apunta que “la conjuntura de la crisi 
ha potenciat el consum de continguts de tota índole i novament 
veiem l’impacte de la desinformació. La infodèmia és una opor-
tunitat perquè els mitjans de qualitat posin en valor el periodis-
me i enforteixin la relació amb les seves audiències. El nostre 
objectiu és seguir treballant per enfortir l’esperit crític i dotar 
d’eines als grups vulnerables que destaca la investigació, per-
què puguin distingir el contingut espuri del que és veraç i formar 
la seva pròpia opinió sense interferències. Per aconseguir-ho, 
el suport de plataformes com Facebook és essencial”. 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors, per gen-
tilesa de Laboratorio de Periodismo, el treball “Estudio de los 
factores condicionantes de la desinformación”. CLIQUEU AQUÍ   

Jeff Jarvis: “Internet va matar als 
mitjans de comunicació de masses 
molt abans que la COVID19”
Jarvis és professor, periodista i un dels majors experts a nivell 
mundial en tecnologies de la informació. És també un dels pe-
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riodistes més respectats dels Estats Units, el consideren un guru 
del periodisme, tasca gens fàcil en un moment en què la profes-
sió està vivint una gran crisi. Jeff Jarvis (Estats Units, 1954) va 
fundar i va ser editor de la revista Entertainment Weekly. Més tard 
va ser director creatiu de Advance Internet i actualment imparteix 
classes de periodisme a la New York Graduate School i és autor 
del bloc Buzzmachine.com, un dels més llegits a internet. 

Jarvis ha passat pels micròfons de la SER per xerrar sobre pe-
riodisme i sobre el paper dels mitjans de comunicació en la crisi 
sanitària. Per a aquest expert aquesta crisi és una oportunitat 
sense precedents per produir i consumir periodisme de qualitat: 
“Els mitjans de comunicació han de amplificar la veu dels ex-
perts, és el moment de escoltar-los.” També alerta que la ciència 

s’ha polititzat, està sent usada com a arma política i per això, 
precisament, ara el paper dels mitjans és més útil que mai.

Aquest periodista i investigador es mostra a més molt preocupat 
per la situació que travessa una professió que es veurà fortament 
colpejada per la crisi econòmica que ha arribat amb la pandèmia: 
“No crec que al paper li quedi molta vida. Travessem un moment 
en el qual falta innovació. Els mitjans, també la televisió, estan 
desaprofitant l’oportunitat de reinventar-se en aquesta crisi de la 
COVID19 “. (Font i fotografia: cadenaser.com)

El Periódico, un any en mans de 
Prensa Ibérica

Fa just un any que 
Prensa Ibérica feia ofi-
cial l’adquisició de Zeta 
convertint-se en el se-
gon operador a nivell 
nacional de premsa 
diària impresa d’informació general. La companyia que dirigeix 
Moll superava així a Prisa, Unitat Editorial ja Godó, quedant 
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únicament a l’ombra de Vocento. Pocs esperaven, però, que 
aquest primer aniversari estigués marcat pel ERTO que ha afec-
tat la totalitat de les seves capçaleres. Un any després, l’ERTO, 
les retallades que s’acosten pel 2021 per afrontar la pèrdua 
d’ingressos i la possibilitat d’iniciar una onada d’acomiadaments 
marquen el futur a curt termini de Prensa Ibèrica. Precisament 
aquesta setmana, Albert Sáez ha pres possessió com a direc-
tor d’El Periódico, amb dos destacats: El president de Premsa 
Ibèrica, Javier Moll, destaca en aquest acte el paper del diari 
per consolidar el lideratge del grup i el nou director, remarca les 
fortaleses de la capçalera: “Editor solvent, redacció amb talent 
i públic fidel”. 

D’altra banda, segons informa Digimedios, elperiodico.com ha 
començat a convidar els seus usuaris a que es registrin per 
accedir a determinats continguts del diari digital. Amb aquest 
mitjà es completa el grup dels diaris més grans que sol·liciten 
informació de registre, de tal manera que puguin identificar els 
moviments i interessos dels seus lectors. El diari del grup Pren-
sa Ibérica s’uneix així a La Vanguardia, El País, El Mundo, ABC 
o La Razón, entre altres. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Comunicació 21 amplia la seva 
cobertura al País Valencià i les Illes 
Balears

El portal Comunicació 21 ha posat en marxa seccions espe-
cífiques del País Valencià i les Illes Balears. D’aquesta mane-
ra, amplia la cobertura i dona més visibilitat a les indústries de 
la informació d’aquests territoris, tot reforçant el seu pes en el 
sector coincidint amb el 20è aniversari del grup. Amb aquestes 
noves seccions, Comunicació 21 pretén acompanyar els editors 
–sobretot dels mitjans de proximitat en català–, associacions 
i organitzacions periodístiques, amb la intenció de reforçar la 
transversalitat dels Països Catalans.

Les edicions del País Valencià i les Illes Balears del portal 
Comunicació 21 estan coordinades pel periodista Quim Miró. 
“Volem donar veu als mitjans de proximitat en català del País 
Valencià i les Illes Balears, oferint uns continguts en un moment 
molt crític per al sector arran de la crisi sanitària”, assegura 
Miró. L’editor-gerent del grup, David Centol, agraeix l’enorme 
interès informatiu detectat en uns territoris que fins ara no dis-
posaven de cap publicació temàtica de les indústries de la co-
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municació: “Volem sumar i contribuir a una mirada global dels 
Països Catalans”. L’editor afirma que “ara que la crisi sanitària 
remet, aflora la crisi econòmica i de model, el major repte em-
presarial que una generació d’editors viurem”.

Comunicació 21 és la capçalera de referència del Grup Co-
municació 21, que també publica els diaris Exterior (dirigit a 
la comunitat catalana al món), Cultura 21 i loMejor, a més dels 
periòdics Línia i les seves 19 edicions metropolitanes. Totes 
les publicacions del Grup Comunicació 21 estan associades a 
l’AMIC, que té seccions al País Valencià i les Illes Balears, les 
quals apleguen uns 60 i 40 mitjans de proximitat, respectiva-
ment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’associació d’editors de diaris i 
Hostaleria de Espanya signen un 
conveni per recuperar la lectura de 
premsa als hotels, bars i restaurants

Hosteleria de España i AMI han signat un conveni per donar 
suport als bars i restaurants i la recuperació de la lectura en 

els seus establiments, segons el qual es promouran accions 
que donin un impuls al sector de l’hostaleria i afavoreixin la re-
cuperació de l’hàbit de la lectura de la premsa en els locals 
destinats a l’hostaleria, ja siguin bars, pubs, cafeteries, hotels 
o restaurants.

En virtut de l’acord assolit, ambdues associacions emprendran 
un seguit accions de suport mutu que afavoreixin a tots dos 
sectors, i que es traduiran en un conjunt de mesures encami-
nades a donar suport a l’hostaleria. Ambdues institucions ma-
nifesten el seu compromís de continuar facilitant l’accés a la 
informació dels clients dels establiments oberts al públic, a tra-
vés d’exemplars disponibles de premsa. Els representants de 
les dues institucions subratllen la importància de l’acord, ja que 
aquest conveni representa un important esforç per promoure 
la tornada a la normalitat dels ciutadans i la recuperació d’uns 
hàbits i un estil de vida que s’han vist interromputs per la cri-
si sanitària ocasionada per la COVID19. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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Una norantena d’aspirants al 1r premi 
de redacció escolar sobre periodisme 
de l’APIB

89 escolars s’han presentat a la primera edició del Concurs de 
redacció escolar sobre periodisme que promou l’Associació de 
Periodistes de les Illes Balears. Es tracta de nois i adolescents 
que cursen de 4t de primària fins a 1r de batxillerat de 12 centres 
educatius de Mallorca. El certamen, que inclou nou categories, 
té com a prioritat donar a conèixer la importància del periodisme 
en l’àmbit educatiu i fomentar un consum crític de les notícies.

“Tenint en compte el context d’excepcionalitat provocada per la 
pandèmia de la Covid-19 i el tancament de les escoles, estem 
molt satisfets de la resposta de les estudiants de les Balears, 
tot i les dificultats per a participar-hi”, assegura Ángeles Duran, 
presidenta de l’APIB. El jurat del premi està format per Cristi-
na Sastre, redactora d’IB3 Notícies; Alberto Lliteras, professor 
d’educació de secundària; Guillermo Esteban, redactor d’Última 
Hora, i Bernat Company, presentador d’IB3 Notícies. Durant el 
mes de juny, l’APIB donarà a conèixer els guanyadors de cada 
curs. (Font: Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya ha fet un esforç per adaptar-se a la situa-
ció extraordinària que estem vivint, i proposa un piló de cursos 
online  i webinars que es poden pots fer des de casa. 

Cursos online
Els cursos online permeten formar-se sense restriccions 
horàries, des de qualsevol punt, amb calendari flexible i con-
tinguts interactius i dinàmics. Tan sols cal complir els terminis 
indicats pel professor per presentar treballs.

Com gestionar els riscos reputacionals, amb Ricardo Gó-
mez. 10 hores de formació (08/06/2020 al 08/07/2020). Preus 
per a col·legiats: 85€ (45€ per a col·legiats en atur i jubilats). 
Inscriu-te  aquí.  

Comunicació interna i Gestió del Canvi en la nova normali-
tat, amb Cristina Salvador i Maria Capellá. 6 hores de formació 
en directe (10, 11 i 15/06/2020). Preus per a col·legiats: 51€ 
(26,40€ per a col·legiats a l’atur i 27€ per a jubilats). Inscriu-te 
aquí.
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Introducció al periodisme mòbil, amb Jordi Flamarich. 6 hores 
de formació (12/06/2020 al 10/07/2020). Preus per a col·legiats: 
42€ (12€ per a col·legiats en atur i 24€ jubilats). Inscriu-te aquí.  

Com fer un reportatge de principi a fi, amb Nereida Carrillo. 
12 hores de formació (15/06/2020 al 15/07/2020). Preus per a 
col·legiats: 84€ (24€ per a col·legiats en atur i 48€ per a jubi-
lats). Inscriu-te aquí.

Gestió professional d’email màrqueting amb Mailchimp, amb 
Marta Aguiló. 5 hores de formació (17/06/2020 al 18/06/2020). 
Preus per a col·legiats: 42,5€ (22€ per a col·legiats en atur i 
22,5€ jubilats). Inscriu-te aquí. 

Millora ara la teva presència a Linkedin, amb Pilar Yépez. 
10 hores de formació (26/05/2020 al 24/06/2020). Preus per a 
col·legiats: 85€ (45€ per a col·legiats en atur i jubilats). Inscriu-
te  aquí. 

Com crear infografies per a xarxes socials, amb Jordi Català. 
Del 25 de maig al 26 de juny, 10 hores. Preus per a col·legiats: 
70€  (20€ per col·legiats a l’atur i 40€ jubilats). Inscriu-te aquí.

Digital Management per a periodistes: transmedia, storyte-
lling y comunicació digital, amb Chal Jiménez. 10 hores de 
formació (13/05/2020 al 19/06/2020). Preus per a col·legiats: 
85€ (45€ per a col·legiats en atur i jubilats). Inscriu-te aquí. 

Storytelling aplicat a la comunicació política, amb Mario So-
rribas i Francesc Ponsa. 12 hores de formació (18/05/2020 al 
15/06/2020). Preus per a col·legiats: 102€ (54€ per a col·legiats 
en atur i jubilats). Inscriu-te aquí. 

Webinars
Els webinars són píndoles formatives a distància i en directe, 
normalment d’una hora de durada, en les quals el professor fa 
una exposició i els alumnes poden interactuar amb ell a través 
d’un xat. D’aquesta manera, els assistents poden fer un tast 
d’un tema concret i aprofundir després en el seu aprenentatge 
a través de cursos presencials o de l’Aula Virtual.

Gamifica les teves publicacions a Instagram Stories i fide-
litza la teva audiència, amb Sílvia Llombart. El pròxim 4 de 
juny, de 10.00h a 11.30 hores. Preus per a col·legiats: 9,95€ 
(4,99 per a col·legiats en atur i jubilats). Inscriu-te aquí. 
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COVID-19, Mesures econòmiques i socials per a autònoms 
i empreses, amb Jordi Masvidal. El pròxim 9 de juny, de 10.00h 
a 11.00 hores. Gratuït per a col·legiats i col·legiades. Inscriu-te 
aquí. 
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Cap a una gran mutació en la 
publicitat
Per Miguel Ormaetxea / Media Tics

 
Ara que s’ha iniciat a Espanya i altres països el que anomenen 
la desescalada de l’apocalíptic Covid-19, que ha mantingut a 
casa a la meitat de la humanitat i ha paralitzat l’economia mun-
dial, és el moment de reflexionar sobre el món després de la 
Pandèmia. I és cada dia més evident que res no serà igual. La 
informació està jugant un paper transcendental, de vegades per 

excés, per infodèmia. La gran paradoxa és que mai hi ha hagut 
tal demanda d’informació de qualitat en totes les seves formes 
i maneres. I les empreses que la produeixen estan patint un 
terratrèmol que amenaça amb enviar a la ruïna a milers d’elles. 

La publicitat, que era per a moltes el principal apartat dels seus 
comptes de resultats, ha saltat per la borda. Que ningú espe-
ri que després del final de la pandèmia les coses tornin a la 
mateixa llera. La publicitat, el màrqueting i la comunicació han 
entrat en mutació accelerada. Aquestes són algunes possibles 
reflexions per traçar pautes en el nou full de ruta.

La patacada de la inversió publicitària és difícil de digerir. 
Afecta més a la publicitat tradicional en paper, però també a la 
digital. Durant el confinament, els grans anunciants no han volgut 
associar les seves marques al desastre. Han canviat radicalment 
els seus missatges cap a la solidaritat, els ajuts per combatre la 
plaga i responsabilitat social, amb una certa dosi de filantropia. 
La inversió publicitària pot caure fins al 40-50% mentre duri el 
confinament, amb especial patiment en els suports de paper.

Els diaris digitals estan experimentant un sensible augment 
d’audiències, de fins a un 45%. Destaquen alguns digitals de 
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nínxol. El cas de 65ymas.com a Espanya és significatiu, donada la 
clamorosa manca de digitals o revistes dedicades a la gent gran, 
que és un col·lectiu enorme a Espanya, particularment desatès a 
casa nostra, en agut contrast amb la situació en altres mercats del 
nostre entorn. L’audiència de l’esmentat mitjà digital, que només té 
un any i dos mesos de vida, va créixer el 50% a l’abril passat, fins 
a 4,5 milions de visitants al mes, 5,7 milions de visites i 6,8 milions 
de pàgines vistes. El president és el conegut periodista Fernando 
Onega. Té una directora i quatre redactors. La clau és un comitè 
assessor amb els presidents de nou associacions de gent gran 
que representen a quatre milions de persones. En el comitè edi-
torial hi ha també destacats periodistes. Hi ha diversos patroci-
nadors però no porta gairebé publicitat. Una fórmula interessant.

Hem passat de l’era de la informació a l’era de la reputació 
i aquest en un moviment de fons que pot convertir-se en un tsu-
nami. Les empreses han anat girant la seva comunicació cap 
al branding. La responsabilitat social corporativa està prenent 
més rellevància i cobra una dimensió més real.

Un estudi elaborat per Connecting Visions a través d’enquestes 
mostra una pèrdua de confiança en els polítics i algunes em-
preses. Inditex es destaca com la més valorada, seguida a dis-

tància per Amazon i Mercadona. S’esmenten com a dignes de 
confiança Santander, El Corte Inglés, Telefónica i Carrefour.

L’organització mundial d’editors, WAN-IFRA, va enquestar més 
de 100 executius editorials de tot el món a finals de març. El 
30% va afirmar que tota la plantilla estava treballant des de 
casa. Més de la meitat informen que han llançat nous produc-
tes editorials durant el confinament. Destaca el creixement de 
mitjans de qualitat. El Financial Times afirma que el seu trànsit 
web ha crescut ni més ni menys que un 250% durant el març.

El líder mundial de la publicitat, WPP, estima que en vuit setma-
nes els mercats han guanyat entre tres i cinc anys de maduresa 
digital i que els anunciants s’han d’adaptar a aquest nou món. 
Adverteix que mai les marques han estat tan escrupolosament 
observades pel públic. Els lectors i espectadors comencen a 
estar saturats i demanen menys quantitat i més qualitat. En 
aquest aspecte destaca el butlletí de demà del New York Times, 
que s’ha convertit en un vaixell insígnia global de la informa-
ció, amb 17 milions de subscriptors, una de les audiències més 
grans de qualsevol tipus de periodisme. I ara té un presentador 
estrella, el prestigiós David Loenhardt. Més de quatre milions 
són subscriptors de pagament.
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Cada vegada hi ha més iniciatives encaminades a tallar o al 
menys limitar les notícies falses i les manipulacions. L’Institut 
Reuters i Facebook anuncien que han unit forces per dur a ter-
me un ambiciós estudi mundial sobre la confiança en les notí-
cies, amb una inversió de 3,3 milions de lliures.

Google ha comunicat que des de gener d’aquest any van blo-
quejar i van eliminar desenes de milions d’anuncis de mala qua-
litat relacionats amb el coronavirus. El 2019 van eliminar 2.700 
milions d’anuncis de mala qualitat, 5.000 anuncis per minut.

Pagar per la informació de qualitat està deixant de ser un 
arcà, reservat tan sols per a un grapat d’excepcions. El País 
acaba de posar en marxa el seu mur de pagament, amb 10 notí-
cies gratuïtes al mes i 10 euros/mes de subscripció. És evident 
que fins i tot aconseguint un cert èxit, el mur no solucionarà 
els importants problemes financers del primer grup espanyol 
de mitjans. Ni la rebaixa de salaris i prestacions que s’acaba 
d’anunciar per a tota la seva cúpula directiva. Poc és per al que 
s’acosta. Pràcticament tots els grans editors espanyols s’han 
vist obligats a retallar plantilles i costos. Particularment greu 
és el que ha passat a Balears. El diari Ultima Hora va adoptar 
dures mesures per a la seva plantilla. També Diario de Mallorca. 

Es deixa d’imprimir l’edició de “El Mundo” de les Balears.

Plouen pedres, o potser virus. El negoci dels editors haurà 
de reinventar-se de dalt a baix. Començant per la publicitat. 
S’obriran balls de fusions i adquisicions a preus de saldo. Ima-
ginació al poder. (Il·lustració: laestrella.com.pa)
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Als estudiants de periodisme
Per Salvador Enguix / La Vanguardia (País Valencià)

 
Qualsevol professor o professora de periodisme, de qualsevol fa-
cultat espanyola, sap que quan els alumnes i les alumnes arriben 
a l’últim curs de carrera estan profundament abatuts a causa de 
les perspectives professionals de sector, ubicat a la crisi des que 
es va instal·lar el paradigma digital al ecosistema mediàtic. És 
així des de fa anys. Però amb l’esclat de la pandèmia, i els efec-
tes que està tenint sobre les empreses (amb amenaça de tanca-
ments) i els treballadors (ERTO i evidència que molts acabaran 
a l’atur), la inquietud entre els joves estudiants s’ha intensificat; 

i és lògic. Ho he pogut comprovar a través de les converses que 
mantinc aquests dies amb els alumnes que tutoritzo per al des-
envolupament de la seva Treball de Final de Grau, TFG.

Durant anys, he intentat sempre alimentar l’optimisme entre els 
estudiants, conscient de les dificultats de trobar en el mercat 
actual un lloc de treball de periodista, més encara en condicions 
dignes. I sempre poso l’exemple d’exalumnes i exalumnes que 
han aconseguit situar-se en poc temps com a referents del pe-
riodisme, el que és cert i tenim diversos exemples a València. 
Però arriben a quart de carrera després d’haver comprovat la 
deterioració gradual del mercat de treball; i esgotats a més pels 
molts comentaris que reben de coneguts, i fins i tot d’algun 
docent, sobre el suposat error d’haver escollit formar-se per 
aquest ofici a la universitat. Una pressió enfront de la qual no 
sempre és fàcil trobar arguments en contra per calmar el desà-
nim. I no només és per les perspectives laborals.

El periodisme està patint canvis fonamentals en els processos 
de producció i distribució (un canvi industrial de la societat ana-
lògica a la digital) que ha alterat la composició de les redac-
cions i ha modificat els models de finançament clàssics; el que 
està obligant a les empreses a una ràpida adaptació. A més, 
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els actors polítics, econòmics i socials creuen haver trobat amb 
l’entorn digital la manera de burlar la intermediació dels mitjans 
de comunicació; és a dir, per acudir directament a l’opinió pú-
blica sense filtres. Es competeix, freqüentment, amb desigual 
capacitat de mitjans contra el tsunami de fakes i manipulacions 
que circulen com la pólvora per les xarxes socials. I cada vega-
da és més evident la manera en què alguns, des de la política, 
volen directament controlar els mitjans i els seus professionals.

És tal la realitat d’aquests estudiants, que molts d’ells pensen 
en màsters per a reciclar-se cap a àmbits professionals de la 
comunicació allunyats del periodisme actiu, del periodisme de 
trinxera; el que òbviament genera molta frustració. Observen, 
amb raó, que poden trobar amb més facilitat una feina en un 
gabinet de comunicació (d’institució pública o corporació pri-
vada), en empreses dedicades a SEO o gestió de continguts 
en xarxes socials (el que està molt de moda) o fins i tot en 
agències d’esdeveniments o publicitat. N’hi ha, i conec molts 
casos, que després d’anys d’intentar-han acabat dedicant-se 
a una altra activitat totalment diferent de la comunicació: abun-
den graduats en periodisme que actualment són professors en 
instituts o universitats. Les dades de l’Unió de Periodistes que 
regularment s’analitzen confirmen aquest escenari.

A Espanya, a més, hi ha una estructura universitària que gra-
dua cada any com a periodistes a desenes de milers de joves; 
una realitat que contrasta amb la capacitat del mercat de gene-
rar suficients llocs de treball. Hi ha, en això, una evident des-
compensació entre l’oferta i la demanda. Però sempre els dic, i 
és cert, que no és molt diferent al que succeeix en altres profes-
sions i oficis. Només cal veure casos com el dels arquitectes, 
psicòlegs, sociòlegs, politòlegs o advocats, com a exemples, 
on també abunda la desocupació i on és també molt complicat 
trobar feina digna. No és aquest l’article adequat per analitzar si 
les universitats han de ser només institucions al servei de mer-
cat laboral, com semblen pretendre algunes instàncies, però 
és evident que no és el periodisme l’únic sector que pateix; es 
podria pensar que potser la seva situació sigui més acusada 
per factors complementaris a el de la crisi econòmica i que hem 
analitzat en moltes ocasions.

Acostumo a acabar les meves converses amb els alumnes amb 
una reflexió sincera: si jo ara tingués 18 anys, i en aquest mateix 
context, tornaria a estudiar periodisme, malgrat tot, malgrat la 
dificultat de poder exercir-lo en una empresa. Crec que al final 
hom ha d’intentar desenvolupar-se (i aquí entra també el paper 
de la universitat) en l’àmbit de la vida que realment el motiva, 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

per al qual hi ha vocació sincera; i d’intentar modificar aquest 
criteri per raons pragmàtiques (mirant a Google les professions 
que més feina generen, per exemple) és un error. Entre altres 
raons, perquè és a aquest ofici al què volem dedicar-nos tota la 
vida, i que posats a patir i a dedicar temps i esforç millor fer-ho 
amb allò que ens apassiona. A més, A més, si alguna cosa he 
après en aquests anys és que professions que fa un temps eren 
garantia de qualitat de vida i de reconeixement social avui no ho 
són, i evito donar exemples per no ofendre ningú.

Tot i la crisi, tinc la convicció que el periodisme acabarà sent 
cada vegada més determinant per a la qualitat democràtica de 
les nostres societats; perquè les amenaces són cada vegada 
més evidents per a aquestes mateixes societats (durant la pan-
dèmia hem vist molts i clars exemples, alguns motivats direc-
tament per algunes institucions). Una altra cosa és la dificultat 
d’exercir de periodista. Dit d’una altra manera, a mesura que 
es debiliti el periodisme pitjor serà la societat en què vivim, i 
confio, perquè sóc optimista, en què la societat acabarà cada 
vegada més valorant el treball del periodisme seriós i rigorós, 
i col·laborant amb ell, el que hauria de repercutir en reactivar 
el treball en aquest sector. Una prova evident és el recent aug-
ment de les subscripcions, enfront dels anys del “tot gratis” que 

igualaven en credibilitat als mitjans periodístics amb qualse-
vol altre tipus d’emissors. No hi ha un altre instrument capaç 
d’auditar la realitat i oferir una clara aproximació a la veritat, 
malgrat tots els seus defectes, davant la intensiva proliferació 
de falsedats que inunden el nostre magma comunicatiu i, per 
extensió, social, amb efectes perversos.

Tot això no alleuja la dura realitat a la qual s’enfronten els gra-
duats en periodisme, que és la mateixa realitat, fins i tot pitjor, 
que estan patint milers de periodistes a causa de la crisi econò-
mica que ha generat la Covid-19; a l’igual que en molts altres 
sectors. Però en paral·lel, l’interès de les audiències ha crescut, 
i també la fidelitat de moltes persones cap a empreses de prem-
sa, ràdio i televisió. És a dir, el periodisme no està malament, 
és l’ofici de periodista el que ara afronta un període molt difícil, 
en part pels problemes de les empreses; que no és el mateix. 
Si no és així, el meu optimisme s’hauria devaluat. Finalment, 
als meus alumnes els dic també una gran veritat; no hi ha ofici 
més divertit i amb la capacitat d’ajudar-nos a entendre el nostre 
món. Potser aquest sigui un bon argument per intentar-ho. (Fo-
tografia: lamarinaplaza.com)
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Tomeu Martí: “Els mitjans en català a 
les Illes han estat marginats per les 
institucions balears”
Per Quim Miró / Comunicació21

  
Tomeu Martí (Palma, 1969) és periodista, activista sociocultu-
ral, polític i escriptor. Ha dirigit la ràdio lliure Ona Mediterrània i 
actualment dirigeix dBalears. És president del Grup Blanquerna 
i membre de l’executiva de la Plataforma per la Llengua. Com 
a escriptor ha publicat diversos reculls d’articles periodístics i 

també llibres de poesia i assaig. Ha guanyat el Premi Josep Ma-
ria Llompart (2013) i del Premi d’Actuació Cívica de la Fundació 
Lluís Carulla (2014). A Comunicació 21, Martí traça la situació 
de la premsa a les Illes Balears.

La Covid-19 ha provocat un rècord d’audiència a dBalears, 
amb prop de 175.000 visites úniques mensuals al maig, que 
representa un 40% més que el mes anterior. Què confirma 
aquesta dada?
Que no és una flor d’estiu i que confirma la consolidació de 
dBalears com a referent d’una part de la població de les Balears 
en el darrer any. L’estiu passat vam superar les 100.000 visites 
úniques i des d’aleshores la tendència ha estat a l’alça. És un 
creixement que va més enllà de l’interès que ha generat la crisi 
sanitària.

La presidenta de l’Associació de Periodistes de les Illes 
Balears, Ángeles Duran, va assegurar fa uns dies en una 
entrevista a Comunicació 21 que la Covid-19 ha tallat el 
moment més dolç del periodisme a les Balears. Ho com-
parteix?
No ho sé veure així. Sense dades a la mà, el periodisme a les 
Illes Balears es manté instal·lat en una crisi permanent des de 
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fa 20 anys. Possiblement el consum digital ha augmentat, però 
el format paper està agonitzant. Ho diuen els números. El pe-
riodisme ha perdut força i capacitat d’influència en la societat 
balear.

Vostè és a dBalears des del primer dia. Durant 17 anys van 
editar en format paper.
Va ser un petit miracle diari que va sortir en paper gràcies a 
la tasca d’un equip de periodistes molt il·lusionat liderat per 
un referent com Miquel Serra. S’hi sumava una plantilla de 
col·laboradors excel·lents com el poeta Blai Bonet i Nadal Bat-
le, que ja són morts.

Un dels acords ambiciosos per enfortir el consum del cata-
là a la premsa a les Balears va ser amb l’Ara. Per què no va 
tenir continuïtat aquella aliança?
Vist amb perspectiva, i tenint en compte que jo no era un dels 
actors claus de l’aliança, puc dir que l’Ara va anar imposant el 
seu model fins al punt que va minimitzar totalment l’aportació 
del Grup Serra, que aleshores era el propietari de dBalears, en 
el projecte compartit. I així es va creure més oportú la bifurcació 
actual i anar per separat: per un costat, l’AraBalears i per l’altre, 
dBalears.

L’AraBalears s’ha mantingut actiu, tot i que prenent mesures.
És així, fruit d’aquella bifurcació l’AraBalears va deixar d’editar-
se diàriament en format paper per fer-ho els caps de setmana 
–dissabte i diumenge– i darrerament ho fa com a setmanari, 
els dissabtes. Ara bé, en format digital, l’AraBalears és un diari 
potent i amb continguts de qualitat.

Tenen previst editar, novament, el dBalears en format paper?
[riu] Ho desitjaria! Actualment només editem algun exemplar 
especial amb motiu de la festa de Sant Jordi, fires d’estiu o 
Dijous Bo amb una clara estratègia comercial. Un fet que ens 
demostra que tenim l’estructura i la capacitat per fer-ho. Ara bé, 
la resposta de tornar al paper dependrà molt de com evolucioni 
l’economia i el sector periodístic. La realitat actual ens fa pensar 
que va per llarg, ja que la crisi provocada per la Covid-19 ens 
afectarà molt més. Així que, ara per ara, haurem d’esperar.

El 2015 Ona Mediterrània va assumir la gestió de dBa-
lears i vostè va ser nomenat director. Què ha canviat des 
d’aleshores?
Hi ha una major especialització, posant l’accent en el compro-
mís ideològic, el sobiranisme, la cultura i els moviments socials. 
I és fruit que som una associació i no una empresa, que està 
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més obligada a mantenir uns equilibris en els continguts. A més, 
hem enfortit la presència a les xarxes socials amb una actitud 
viva, activa i permanent amb els lectors que ja havíem posat la 
base amb el Grup Serra.

Les tres potes de dBalears són educació, llengua i territori. 
Aquesta és l’especialització a què feia referència?
Sí, absolutament. Cada cop més el lector busca una informació 
més específica i més propera. Aquell lector que vol saber què pas-
sa en el món de l’educació, la llengua i el territori des d’una mirada 
catalana, a les Illes és dBalears. I aquest és el nostre tret distintiu, 
cada cop reforçant-lo més perquè els lectors ens fan confiança.

Aquesta mirada catalana com resisteix davant la forta 
presència de mitjans espanyols a les Illes?
IB3, AraBalears, dBalears i altres ràdios com ara Ona Medite-
rrània, principalment, estem fent una tasca rellevant per afa-
vorir el consum del català entre els mitjans de comunicació a 
les Illes. Ara bé, hem de competir amb altres mitjans en caste-
llà amb absoluta inferioritat. Les institucions balears han ofert 
molts més recursos als mitjans en castellà en els darrers 30 
anys i els mitjans catalans han estat totalment marginats. Tot i 
així, progressem adequadament.

Un dels referents comunicatius a les Balears és el youtuber 
Miquel Montoro, de qui la decisió recent d’apostar pel cas-
tellà en detriment del català ha aixecat molta polseguera a 
les xarxes socials.
Una mica exagerada i molt sorprès. Ara bé, li he de dir que, de 
les cinc notícies més llegides a dBalears les darreres setma-
nes, tres d’elles fan referència a Montoro. Recordo que hi ha 
altres antecedents similars que van decidir fer el mateix que 
Montoro, com van ser Joan Manuel Serrat o Sopa de Cabra, 
i ho vaig viure més intensament perquè era més jove. Ara bé, 
crec que té un impacte en positiu, perquè Montoro deixa un buit 
que donarà l’oportunitat a un altre youtuber, i que, a la llarga, 
Montoro tornarà a fer-ho en català. La polseguera que s’ha ai-
xecat té molt en compte el grau de passió que hi posa la gent a 
les xarxes socials. (Foto: MallorcaDiario.com)
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El col·lectiu freelance, el més 
perjudicat del sector periodístic per la 
pandèmia
Per Unió de Periodistes Valencians

La crisi econòmica provocada per la Covid-19 torna a sacsejar 
durament, com ja ho fera el 2008, al sector del periodisme, així 
ho demostren el centenar de resultats de l’enquesta que des de 
la Unió de Periodistes Valencians vam formular als i les nostres 
associats/des del 5 al 17 de maig amb la finalitat de conèixer 
com ha afectat la pandèmia a la seua situació laboral i econò-
mica.

El col·lectiu freelance és, de nou, el més afectat per aquesta 
crisi. Quasi el 60% de les persones enquestades afirma ha-
ver patit amb la pandèmia una pèrdua econòmica de més del 
40% dels seus ingressos totals mensuals. Per al 21% de les 
socis/es autònoms/es les pèrdues han suposat entre un 20 i 
un 40%. Aquestes dades confirmen una situació molt delica-
da per al 80% dels i les periodistes autònoms/es que ja patien 
abans de la pandèmia i que ara ha empitjorat. El 90,9% dels 
i les autònoms/es han experimentat cancel·lacions dels seus 
treballs i vora el 70% no tenen seguretat que aquests treballs es 
reprenguen una vegada passada la pandèmia. A més, la meitat 
dels freelance afirmen estar suportant impagaments per part 
d’empreses, clients particulars, institucions i administracions 
públiques.

Prop del 55% de les persones enquestades afirmen poder man-
tindre aquesta situació econòmica durant 2 o 3 mesos. Només 
el 29% podria aguantar fins a 6 mesos amb els ingressos ac-
tuals. Davant aquesta situació, el col·lectiu demana més aju-
des per als i les autònoms/es per part de les administracions, 
reclamen que les ajudes a les quals es poden acollir tinguen en 
compte diferents trams de reducció en la facturació, també exi-
geixen poder ajornar impostos i la quota d’autònoms que alhora 
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hauria de calcular-se segons la facturació. En les seues respos-
tes han mostrat també les seues principals preocupacions com 
són la precarització del treball, la falta d’encàrrecs, la situació 
de vulnerabilitat, els impagaments i un futur on les empreses 
tornen a retallar en comunicació, com ja feren en l’anterior crisi.

Periodistes no autònoms/es
Entre el sector dels i les periodistes que treballen per compte 
d’altre la situació és menys greu respecte a pèrdua de treball 
però igualment preocupant pel que fa a la reducció dels ingres-
sos. Durant aquesta crisi quasi un 7% de les persones enques-
tades ha sigut acomiadat/da i un 26,4% ha patit un ERTO.

Per a la meitat dels i les periodistes la pandèmia no ha significat 
cap pèrdua mensual, no obstant això més del 16% declara una 
reducció de més del 40% del seu sou i el 15% ha vist minvats 
els seus ingressos entre un 20 i un 40%.

Amb aquesta situació, quasi el 38% dels i les periodistes decla-
ra que les seues condicions laborals i econòmiques són pitjors 
ara que abans de la pandèmia. Entre les principals preocupa-
cions dels i les companys/es destaca la precarietat del sector 
i la incertesa sobre la situació laboral després dels ERTOs, la 

majoria dubta si es mantindran els llocs de treball. Tanmateix 
la desaparició de mitjans de comunicació, la reducció de la 
qualitat informativa i els problemes derivats del teletreball i la 
conciliació són altres de les preocupacions expressades pels 
associats/des.

Amb aquests problemes presents, les persones enquestades 
reclamen més formació i més mitjans tècnics per a realitzar el 
teletreball. A més, els associats/des mostren el seu suport al pla 
d’ajudes públic per als mitjans de comunicació vinculat a la con-
tractació de periodistes que ha demanat la Unió de Periodistes 
Valencians. (Infografia: utilidad.com)
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Periodisme i models de pagament: 
l’estratègia digital de The Economist
Per Joan Francesc Fondevila, professor titular de universitat i 
investigador científic - director de CECABLE / Telecomunicacio-
nes y Periodismo

El periodisme està protagonitzant un clar canvi de paradigma 
des de la irrupció d’internet. L’adveniment de les versions digi-
tals (que en molts casos han eliminat les de paper) requereix 
un hàbil maneig de la hipertextualitat, el multimèdia i la inte-
ractivitat, com en l’audiovisual passa amb l’estàndard Hybrid 
broadcast broadband TV (HbbTV). 

En aquest article analitzem, amb la col·laboració de Martín 
González (que treballa a la secció de periodisme de dades en 
The Economist des de setembre de 2017), de la UPF, un dels 
referents del periodisme internacional, amb una fecunda trajec-
tòria i un model de pagament bastant consolidat.

La revista The Economist va ser fundada el 1843 per James 
Wilson, un economista britànic, en protesta per les Corn Laws, 
una sèrie d’aranzels que van restringir artificialment el preu 
dels cereals a Gran Bretanya creant una crisi del consum. En 
1861 el seu gendre, Walter Bagehot, va ser nomenat editor i 
la revista va expandir la seva influència en la política britàni-
ca. En aquella època tenia una circulació de 3.700 exemplars. 
La majoria dels articles els escrivia el mateix Bagehot, que, a 
més de periodista, és conegut pel seu treball sobre la cons-
titució anglesa. El lema que va encunyar Wilson segueix viu 
fins avui: “The Economist is published to take part ina severes 
contest between Intelligence, which presses forward, and an 
unworthy, Timid ignorance obstructing our progress”. Podríem 
traduir-lo a alguna cosa com “The Economist es publica per a 
participar en el desafiament entre la intel·ligència, que impulsa 
cap endavant, i una indigna, tímida ignorància que impedeix 
el nostre progrés”. En aquest moment la majoria dels lectors 
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eren britànics, però ja fins i tot en aquests primers anys hi ha-
via subscriptors als Estats Units.

En els anys 70 del segle XX la circulació va augmentar ràpida-
ment, passant de 55.000 exemplars a finals dels 60 a 100.000 
una dècada més tard. Avui dia té 1.7 milions de subscriptors, i 
aproximadament la meitat estan als Estats Units, un 20% a la 
Gran Bretanya, un 15% a la resta d’Europa i la resta en altres 
parts de món.

La revista surt en paper cada divendres, però es publica a in-
ternet un dia abans. Als matins surt un resum de l’actualitat a 
Espresso, un aplicació per al mòbil amb un format especial. 
També es produeix un podcast diari (The Intelligence), i una sè-
rie de programes temàtics sobre ciència (Babbag), entrevistes 
(The Economist ASKS) i política americana (Checks and Ba-
lanç). La majoria dels lectors rep una newsletter setmanal amb 
les històries més importants de la setmana i també es publica 
un vídeo de 10-15 minuts de durada sobre el tema principal que 
cobreix l’exemplar corresponent.

La major obsessió de l’equip de producte és que, a l’igual que 
amb el paper, el contingut digital sigui acabable, que arribat un 

punt ja no hi hagi més històries que llegir. A la portada mai hi 
ha més de cinc o sis històries del dia, i de fet no es publiquen 
més que dues o tres en un dia normal. La revista és un filtre 
informatiu davant els feeds infinits de les xarxes socials. A la fi 
de cada edició mòbil d’Espresso apareix una cita, gairebé com 
a recompensa per haver acabat la lectura.

El modelo de pricing
Una subscripció anual a la revista en paper són 275 €. La versió 
digital val el mateix, i hi ha una opció que combina les dues (325 
€). S’ha anat experimentant amb el mur de pagament des de fa 
anys. Al principi hi havia un paywall mesurat, similar a el del The 
New York Times. Es podien llegir unes quantes històries gratis i 
un cop superat el límit mensual saltava el mur de registre. Amb 
el pas del temps el nombre d’històries d’accés lliure es va anar 
limitant. Al principi eren 10, després cinc, després tres. Des de 
fa uns mesos està tot tancat, en un model més semblant a el 
del Wall Street Journal. L’única cosa en obert és un primer clic 
des de xarxes socials.

A part de la revista i els podcast, des de fa un parell d’anys s’ha 
organitzat el festival Open Future en diverses ciutats del món 
al mateix temps. L’any passat va ser a Chicago, Manchester i 
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Hong Kong. El lema del festival va ser “Marcant l’agenda per 
al segle XXI”. Els convidats han estat des de figures polèmi-
ques com Steve Bannon a escriptores com Chimamanda Ngozi 
Adichie, autora de Americanah. El més interessant és la inte-
ractivitat. Quan les zones horàries coincideixen amb els Estats 
Units o Hong Kong la xerrada es retransmet en directe a la Gran 
Bretanya i viceversa, amb preguntes obertes als assistents de 
qualsevol festival.

Un dels majors reptes de la revista és capturar els lectors des 
de la seva joventut. L’audiència és majoritàriament masculina 
i major de 40 anys, per això s’inverteix molt en utilitzar canals 
més dinàmics, en ple cloud journalism, on exposar la revista als 
més joves. Un altre dels reptes és aconseguir desterrar la con-
cepció que la revista només se centra en economia i finances; 
al cap i a la fi, és una revista generalista, amb molt d’èmfasi en 
política internacional. El compte d’Instagram té 4.6 milions de 
seguidors i publica cada dia fotografies, vídeos, il·lustracions i 
gràfics per a una audiència que té de mitjana de 25 a 34 anys, 
10 anys més jove que el subscriptor mitjà.

L’equip de vídeo (The Economist Films) va néixer el 2016 amb 
la mateixa intenció, en una reacció natural a la progressió de 

la Societat de la Banda Ampla. La seva principal activitat és 
adaptar les històries de la revista a vídeos curts, d’entre 5 i 10 
minuts de durada. L’equip també publica els seus propis temes. 
Fa poc va superar un milió de seguidors a YouTube.

El churn, o en espanyol taxa d’abandonament, és la xifra més 
important per desenvolupar un model de subscripció. Aquesta 
ràtio és el percentatge d’usuaris que cancel·len la subscripció 
després d’un període determinat de temps. Hi ha alguns canals 
d’adquisició de subscriptors que són considerats millors que 
d’altres, més “nets”. Per exemple, els subscriptors més fidels 
solen ser lectors que han estat visitant repetidament notícies del 
mitjà durant setmanes abans de subscriure’s. Els canals més 
complicats solen ser els que provenen d’accions de màrqueting 
directe o promocions impulsives. Aconseguir subscriptors mi-
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tjançant ofertes temporals és molt més senzill que retenir-los. 
L’objectiu de la revista sempre ha estat aconseguir subscriptors 
de llarg recorregut. Al cap i a la fi, el 60% dels ingressos del 
grup prové de vendes i subscripcions directes.

La competició pels subscriptors no és només amb altres mi-
tjans. És cert que Spotify i Netflix han trencat l’estigma de pagar 
per serveis a internet, però hi ha un nombre limitat de subscrip-
cions que una persona mitjana es pot permetre. Per a un mitjà 
no és senzill competir amb la vasta llibreria de contingut de les 
plataformes.

La mètrica més valuosa és el temps mitjà en pàgina (el Commit-
ted Visitor Volume). No importa tant que el subscriptor només 
entri un cop a la setmana, si a la fi acaba quedant-se llegint his-
tòries hores i hores. Això té sentit perquè és anàleg a la revista 
en paper, que se sol llegir en sessions llargues durant el cap de 
setmana més que de manera diària.

Els canvis
Fa un any i mig es va redissenyar la revista en paper. El canvi 
de tipografia i de maqueta es va aprofitar per afegir una nova 
columna sobre la Xina (Chaguan), i una secció de gràfics i pe-

riodisme de dades (Graphic detail). Uns mesos després l’equip 
de dades en va fer un petit estudi. Es van enviar sis articles a 
una dotzena de lectors amb una llista de preguntes, de l’estil 
t’ha costat entendre el tema?, vas llegir abans els gràfics o el 
text?, sols llegir la secció en paper o a internet? Les respos-
tes van servir per conèixer millor el tipus de format preferit per 
subscriptors, els gràfics més populars i el temps de lectura de la 
secció. Va permetre, com les investigacions que fan transferèn-
cia de tecnologia, millorar el producte periodístic.

Al febrer de 2020 es va llançar un redissenyo del web que millo-
ra l’experiència de lectura. El canvi també es va notar en àmbit 
personal: hi ha més editors digitals i es crea una nova posició 
sènior d’enllaç entre la part tècnica i editorial. S’està posant més 
èmfasi en la col·laboració entre l’equip comercial i l’editorial. La 
idea és que si l’editorial està planejant una cobertura gran sobre 
un tema l’equip de publicitat pugui treballar-hi amb previsió.

Una de les prioritats per al 2020 són les eleccions america-
nes. Es crea un podcast, un newsletter setmanal i un hub edi-
torial amb totes les peces que es vagin publicant aquest any. 
Hi haurà molt anàlisi quantitatiu, amb articles setmanals sobre 
l’enquesta conjunta de YouGov, una firma d’estudis polítics, i 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Economist. En l’equip de dades es llança un especial sobre el 
lideratge del partit demòcrata, incloent trets demogràfics com 
l’edat, educació, salari o raça.

El periodisme és i serà la base principal d’una societat demo-
cràtica i oberta, ja que permet detectar i deixar en evidència 
científica la mala praxi i les corrupteles dels altres poders, i 
derrotar-les. Optimisme i esperit periodístic per descobrir la ve-
ritat! (Infografies: Infochannel i App Store – Apple)
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Periodisme menyspreable
Per Joaquín Rábago, periodista / Información (Alacant)

 
No sé què els van ensenyar a les Facultats de Ciències de la 
Informació de l’Espanya democràtica que van substituir a les 
escoles oficials de periodisme de l’època franquista, però sem-
bla que alguns no van aprendre res en elles.

Van haver de passar de reüll per les famoses cinc ves dobles 
del bon reporterisme (el who, what, when, where, why) que, se-
gons els teòrics anglosaxons, han de estructurar els fets a co-
municar i també per allò que les informacions són sagrades i les 

opinions, lliures. Lliures, sí, perquè depenen de la ideologia, de 
la particular visió del món de l’opinant en el cas dels comentaris 
i les tribunes obertes, o dels interessos polítics o econòmics del 
mitjà si d’editorials parlem.

Però tant en un com en altre cas els comentaris s’haurien de 
basar sempre en fets contrastables i sempre degudament con-
trastats. És el que distingeix la professionalitat de la manipula-
ció o el nyap.

Res d’això, per desgràcia, passa amb part del periodisme que 
es practica a casa nostra, on alguns, polítics i periodistes, sem-
blen haver après ràpidament de Donald Trump que el que im-
porten no són els fets sinó les emocions.

I com saben jugar amb aquestes últimes! Com torcen descara-
dament els fets perquè s’ajustin a l’emoció que volen provocar 
en els que els llegeixen o, millor encara, els escolten, que és 
molt més fàcil manipular el ciutadà des del micròfon que des de 
la lletra impresa!

No els repugna, per exemple, fer-se ressò de maliciosos ru-
mors que circulen anònimament per les xarxes si és que ser-
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veixen als seus objectius, sense que es preocupin després de 
desmentir-los perquè el dany està fet, i és del que es tracta.

Els veiem un dia debatent en tertúlies i pujats a l’endemà en 
tribunes públiques per llegir manifestos del partit al que més o 
menys dissimuladament serveixen quan no acaben convertits 
en els seus portaveus oficials. Els contracten les cadenes de 
TV privades perquè participin en debats que semblen més aviat 
discussions tavernàries: en lloc de defensar-hi racionalment ca-
dascú els seus arguments, es dediquen a escridassar-ne els 
uns als altres sense molestar-se a escoltar el que abans ha dit 
el contrari.

Sembla que aquests espectacles tan poc edificants contribuei-
xen a elevar, si no el nivell d’educació política del públic, si 
l’índex d’audiència i amb ell, els ingressos per publicitat, que és 
l’única cosa que segurament importa als propietaris del mitjà.

Estic passant l’actual pandèmia a Alemanya, on segueixo 
amb interès els debats que ofereixen les cadenes públiques 
d’aquest país. Hi participen periodistes científics, epidemiòlegs, 
metges, economistes i altres experts, al costat de polítics de 
diferents partits, inclosos ministres del Govern, que atenen els 

mitjans a qualsevol hora i no defugen cap pregunta. Segueixo 
també diàriament la informació i els comentaris que ofereix la 
premsa alemanya al voltant de la pandèmia i sobre els esforços 
que estan fent el Govern de Berlín i els dels ‘laender’ per frenar 
la seva extensió.

I he de confessar-li al lector sentir una barreja d’indignació i 
vergonya aliena al veure el que, excepte honroses excepcions, 
succeeix amb la política i certs mitjans a Espanya. (Foto: Maya 
Balañá/ABC)
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