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El periodisme de demà sense les 
idees del passat
Per Anthony Bellanger, secretari general de la FIP / Federació 
Internacional de Periodistes

Definir el futur del periodisme és una qüestió primordial. Ex-
perts de tot el món han vaticinat que la crisi de la Covid-19, que 
ha aturat l’activitat de gairebé 4.000 milions de ciutadans a tot 
el món, canviarà radicalment la forma en que vivim, pensem, 
ens alimentem i ens comportem. I abans de res, necessitarem 
un ambiciós pla de futur per salvar el planeta.

Sembla, però, que tots aquests bons propòsits ja estan sent ig-
norats al temps que moltes de les regions afectades comencen 
el desconfinament: l’economia de la desigualtat està recuperant 
el seu lloc com a únic motor de la vida quotidiana; la violència 
social, fins ara confinada, s’està multiplicant a tot el planeta; i el 
clima, que ha gaudit d’un breu respir de tres mesos, haurà de 
seguir esperant que s’arribi a un acord global.
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Davant aquesta situació, la Federació Internacional de Perio-
distes va decidir des del principi posar-se a treballar en el futur i 
no esperar paraules buides per construir un veritable pla de re-
cuperació per al sector dels mitjans de comunicació. Així, la FIP 
va publicar la Plataforma Mundial per al Periodisme de Qualitat 
i la va posar a disposició de tota la professió.

Aquesta plataforma, que s’ha convertit en un document de re-
ferència, va rebre el suport immediat de totes les federacions 
mundials de treballadors, que representen a diversos centenars 
de milions de membres, i també el dels nostres afiliats a tot el 
món.

La mesura més significativa de la Plataforma Mundial de la FIP 
per al Periodisme de Qualitat és, sens dubte, la creació d’un 
impost sobre els ingressos generats en els territoris nacionals 
per les principals plataformes digitals. Aquestes plataformes 
han aprofitat la crisi mundial per obtenir beneficis cada vega-
da més grans. L’any passat, aquests guanys es van estimar 
en més de 900 mil milions de dòlars. No es tracta d’un impost 
injustificat, sinó d’un retorn just a les fonts d’aquests ingressos, 
al finançament d’un periodisme independent i de qualitat que 
permeti mantenir la veritable democràcia a tot el món.

És un nou model econòmic. El futur del periodisme no pot ima-
ginar-se sense aquest impost, que ha de beneficiar primer als 
periodistes, els quals, recordem, han de treballar amb total se-
guretat, basant-se en la Carta Ètica Mundial de la FIP i rebre 
un salari digne.

La FIP ha fet una crida a tots els seus grups i afiliats regionals 
perquè iniciïn negociacions amb els governs i els representants 
d’aquestes importants plataformes digitals, principalment Goo-
gle i Facebook, que no paguen impostos en els seus territoris 
nacionals mentre obtenen ingents beneficis en ells.
El pla de recuperació de la FIP per a un periodisme de quali-
tat proposa, per tant, un nou finançament per al sector que ha 
d’anar acompanyat d’un ambiciós suport polític per revitalitzar 
les redaccions i les condicions de treball dels/de les periodistes 
professionals (inclosos els periodistes freelance).

La FIP exigeix que els ingressos generats per l’impost sobre els 
gegants tecnològics siguin destinats a mitjans de comunicació 
de servei públic, mitjans de comunicació privats i mitjans de 
comunicació nacionals i locals, sempre que aquestes empreses 
respectin el diàleg social i el dret sindical de acord amb els con-
venis de l’OIT; no acomiadin a treballadors si obtenen beneficis; 
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facin públics i transparents els comptes anuals; i exigeixin el 
respecte de la diversitat i la igualtat de gènere.

Els desafiaments a què s’enfronta la professió són nombrosos. 
La informació mai ha de ser confinada. La informació ha de 
seguir sent un bé públic. No podem preparar-nos per al món de 
demà amb les idees d’ahir. Aquesta és també la responsabilitat 
social dels periodistes. (Infografia: ijf)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el document 
Plataforma mundial per al periodisme de qualitat, de la FIP. CLI-
QUEU AQUÍ   

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els joves de 18 a 34 anys prefereixen 
informar-se mitjançant la premsa
Per Miguel Palacio / Digimedios

  
L’associació de televisions comercials Uteca ha començat a pu-
blicar al juny un baròmetre sobre la percepció social de la televi-
sió en obert. D’acord amb aquest baròmetre, la televisió en obert 
continua sent el referent per als espanyols a l’hora d’informar-se.

Segons les dades d’aquest estudi, més de la meitat dels en-
questats (54,6%) trien la televisió com a primer canal informa-

tiu quan busquen veracitat i credibilitat. Aquesta preferència és 
més prominent en les franges d’edat de 35 a 44 anys (62,1%) i 
de 45 a 55 anys (59,4%). De cara al futur, val la pena destacar 
que en la franja de 18 a 34 anys, el lideratge és compartit entre 
premsa en paper i digital (45,5%) i televisió (45,2%).

Pel que fa a la percepció de fiabilitat, la televisió és considerada 
com el mitjà més fiable pel 65% dels espanyols, seguida de la 
premsa (42%). Les plataformes de vídeo (10,2%) i les xarxes 
socials (12,2%) són els canals que menys confiança generen.

Al mateix temps, la televisió és el mitjà més utilitzat pels en-
questats per buscar opinions informades (50,7%), seguida de 
la premsa (48,5%). Entre els menors de 34 anys destaquen les 
xarxes socials com a primera opció (49,3%). A més, la televi-
sió segueix sent triada com a mitjà d’informació diària per 8 de 
cada 10 espanyols, seguida de la premsa, la ràdio, les xarxes 
socials, i en darrer lloc, les plataformes de vídeo. És destacable 
que la televisió ocupa aquest primer lloc en tots els segments.

Pel que fa a les percepcions dels espanyols del fenomen de les 
notícies falses, el 93% dels espanyols consideren que represen-
ten un problema. Els enquestats consideren que les xarxes socials 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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són els principals mitjans difusors de notícies falses, el que refor-
çaria la credibilitat dels mitjans de comunicació tradicionals. Així, 1 
de cada 3 espanyols perceben la ràdio i la televisió com els mitjans 
pels quals es rep una informació més veraç, de més confiança i 
més contrastada. La premsa impresa i digital ocupen el tercer lloc.

Segons el baròmetre d’Uteca, la crisi del Coronavirus hauria 
tingut l’efecte d’augmentar el consum de televisió a les llars 
espanyoles. D’aquesta forma, 3 de cada 4 espanyols assen-
yalen la televisió en obert com el mitjà a través del qual s’han 
informat més durant la pandèmia. Destaca també que, a través 
de tot l’espectre demogràfic, la televisió és el mitjà més utilitzat 
(73,5%) i el considerat com a més fiable (55,3%) per informar-
se durant la crisi. En segon lloc, se situa la premsa en paper i 
digital (42,5%), i en tercer lloc la ràdio, amb un 25,9%.

Pel que fa a fiabilitat, la premsa també ocupa el segon lloc 
(36,3%), la ràdio el tercer (24%) i les xarxes socials (10,4%) i 
les plataformes de vídeo (8,5%) els últims. A més, els resultats 
de l’estudi destaquen el paper socialitzador que té la televisió. 
Per al 58% dels enquestats, la TV és el mitjà que millor trans-
met els valors, seguida de la ràdio (37,4%) i la premsa (34,2%).
Al llarg de tot l’espectre demogràfic, la televisió és escollida 

també com el mitjà que millor educa pels continguts que ofereix, 
seguit de la premsa. A aquest respecte, 7 de cada 10 enques-
tats destaquen que la diversitat de periodistes, enfocaments i 
informatius de la televisió els ajuda a formar la seva pròpia opi-
nió a l’hora de prendre decisions. A més, el mateix percentatge 
(70%) afirma que la diversitat de programació els ajuda a tenir 
una visió més plural de la societat.

Un altre dels resultats interessants de l’estudi, és el de la per-
cepció que tenen els espanyols del paper de la televisió; 3 de 
cada 4 espanyols perceben que la televisió en obert és el ca-
nal amb major quantitat de campanyes de conscienciació per 
sensibilitzar la societat. La mateixa proporció d’espanyols as-
seguren que la televisió és el mitjà en el que més es recorden 
aquestes campanyes, i un 70% consideren que és el mitjà que 
més promou uns hàbits de vida saludables.

Gairebé el 90% dels espanyols consideren que la televisió gra-
tuïta és un bé d’interès general a què tothom té dret. A més, un 
71,2% afirmen que la televisió en obert és el seu principal mo-
del de televisió, i un percentatge similar que la diversitat de pe-
riodistes, enfocaments i informatius de la televisió gratuïta els 
ajuda a formar-se la seva pròpia opinió. (Infografia: ElpuntAvui)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La premsa diària va recaptar fins 
i tot menys que la ràdio durant el 
confinament

  

L’Institut Reuters presentava la setmana passada un estudi so-
bre la premsa internacional i evidenciava un fenomen que defi-
neix a la perfecció l’esdevenir dels temps. En un dels seus apar-
tats apunta que, el 2013, el 61% dels espanyols s’informava a 
través del paper, enfront del 34% actual. La decadència del ne-
goci de la premsa es va accelerar durant el mes més dur de la 
crisi del coronavirus, que va ser l’abril passat, quan més limitats 
van estar els moviments de les persones.

Els lectors consulten avui en dia els mitjans d’internet per ac-
cedir a les notícies (79%) i ho fan majoritàriament mitjançant el 
seu telèfon mòbil (73%). Fa uns anys, l’habitual era tacar-se les 
mans de tinta, mentre que, actualment, el costum passa per llis-
car el dit a través de la pantalla. Entremig, el costum d’acudir al 
quiosc per comprar un exemplar del diari s’ha perdut, com la de 
tirar cartes a la bústia o trucar des d’una cabina de Telefònica.

Que la premsa en paper diària es troba en decadència no és 
cap secret. L’Oficina per a la Justificació de la Difusió (OJD) no 
ha difós dades sobre el tiratge dels diaris durant aquest temps 
de la pandemia, però es pot apreciar la magnitud del desastre 
al consultar les dades d’inversió publicitària.

Quan al digital, l’últim informe de l’Institut Reuters deixa clar 
que les capçaleres digitals d’El País i d’El Mundo són llegides 
setmanalment pel 23 i el 18% dels 2.000 ciutadans enquestats, 
el que els situa al capdavant de la llista d’audiència. D’altra ban-
da, el mesurador ComScore situa a La Vanguardia, El Mundo 
i El País com els diaris més llegits a internet; i els atorga un 
important creixement durant les setmanes de confinament.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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No obstant això, el pes de la premsa impresa dins el sector és 
cada vegada més testimonial. Ja no només és que cap diari 
espanyol sigui capaç de difondre més de 100.000 exemplars 
diaris. O que els sis principals rotatius generalistes venguin, 
en conjunt, 272.000 diaris cada dia, el que equival al que 
“col·locava” ABC un diumenge fa una dècada. La clau es troba 
en el fet que els anunciants cada vegada veuen menys sentit a 
invertir en aquest format, com demostren les dades.

De fet, mentre el sub-sector que abasta els mitjans de comuni-
cació a internet i les xarxes socials va aglutinar una inversió de 
137 milions d’euros a l’abril (-27,9%), el de la premsa escrita va 
aconseguir 12 cops menys. (Font: Rubén Arranz/Voz Pópuli - 
Fotografia: El Heraldo)

Canvis en el consum de ràdio derivats 
de la pandèmia

Més audiència per a la ràdio, especialment en el tram de les 
10h (+ 66%) i en el de les 11.00h (+49%); i més temps d’escolta 
també en tots els trams del matí (entre +20% i +80% segons 
l’hora). Aquestes són les dues principals conclusions del primer 

estudi públic sobre consum de ràdio elaborat per Fluzo i Net-
quest coincidint amb el confinament a Espanya.

Les dades s’han generat a partir del mesurament passiu del 
consum, que permet monitoritzar a quins continguts estan ex-
posats els membres del panell sense necessitat de fer enques-
tes i la mostra, amb una mitjana activa diària de 1.832 panelis-
tes, és representativa de la població espanyola .

Canvi en el consum.- El confinament va suposar un canvi no-
table en el consum de ràdio: després de la declaració de l’Estat 
d’Alarma, l’audiència es va mantenir en els trams de les 8h i les 
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9h, però va créixer (+55%) en els de les 10h i les 11h . A més, va 
augmentar també el temps d’escolta en totes les hores (+43% 
de mitjana) .

Analitzant el consum per cadenes i per hores hi va haver un 
increment notable d’audiència en les últimes hores del matí i un 
augment també del temps d’escolta. Tot i que es poden veure 
variacions diàries d’abast, les audiències per cadena van ro-
mandre força estables, llevat del cas de COPE, on hi va haver 
un creixement d’un 20% durant l’Estat d’Alarma.

No obstant això, totes les cadenes van augmentar al voltant del 
50% el seu temps d’escolta. El confinament no va alterar de 
forma rellevant el mix d’audiència per edats ni per sexes.

Dies laborables vs caps de setmana.- L’estudi evidencia 
també que el confinament va mantenir fortes diferències entre 
l’audiència i el temps d’escolta dels dies laborables vs caps de 
setmana.

Durant els caps de setmana es van reduir considerablement 
audiència i temps d’escolta en el tram de les 8h, encara que 
després va romandre estable durant la resta de la franja del 

matí. I, en comparació amb els dies previs al confinament, es 
percep un menor decreixement de l’audiència a mesura que 
avança el matí; fins i tot un creixement en el tram de les 11h. 
(Font: Panorama Audiovisual - fotografia: Uchile)

La Unesco es preocupa per “l’ús 
desproporcionat de la força” contra 
els periodistes
La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, va dir 
aquest dimarts “preocupada per l’augment d’actes de violència 
contra periodistes” que cobreixin les manifestacions, recordant 
que “la llibertat d’expressió és un element vital de la democrà-
cia”. 

“Cobrir els esdeveniments en directe és al centre del treball pe-
riodístic”, subratlla en un comunicat de premsa l’Organització 
de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultu-
ra, encarregada, entre els seus mandats, de protegir la llibertat 
d’expressió. Aquest treball és “fonamental per garantir la lliber-
tat de premsa i el dret a la informació”, insisteix Azoulay.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tanmateix, “en els últims anys, onades de protestes arreu del 
món han demostrat els riscos de l’ús desproporcionat de la força 
per part de l’aplicació de la llei contra periodistes: els periodistes 
han estat assassinats o ferits per bales de goma. Altres, dedicats 
a la cobertura directa de les manifestacions, van ser detinguts o 
acusats de no haver seguit les ordres de dispersió i els equips 
professionals van ser confiscats o destruïts”, lamenta la Unesco.

La Unesco recorda que, des del 2013, ha format més de 3.400 
membres del cos policial a 17 països i gairebé 17.000 jutges i 
actors judicials a Amèrica Llatina i Àfrica, gràcies a cursos en 
línia sobre llibertat expressió, per fer entendre a aquests di-
ferents actors aquest “dret fonamental”, així com el paper es-
sencial dels mitjans de comunicació en democràcia. Demana 
generalitzar “aquests dispositius educatius a tots els països”. 
(Font: Journal de Montreal)

El benefici brut d’explotació de Grupo 
COPE va créixer el 70% el 2019

En l’exercici de 2019, el Grupo Cope va registrar un benefici 
brut d’explotació de 14.156.000 d’euros, el 70% més que un any 

abans, segons un comunicat distribuït per la companyia. L’any 
passat l’import net de la xifra de negoci del grup audiovisual va 
ser de 129,700 milions d’euros, enfront dels 119.187.000 de 
2018, el que representa un increment de el 9%.

El grup de Ràdio Popular va tenir un benefici net, segons el 
comunicat, de 7.719.000, davant els 4.911.000 de 2018. El 
Grupo COPE explota la Cadena COPE de ràdio i el seu princi-
pal accionista, la Conferència Episcopal Espanyola, és també 
l’accionista majoritari de 13 TV. (Font: Digimedios)

La franja del migdia reuneix més 
del 10% de la població informant-se 
d’esports
El 23 de maig, Pedro Sanchez va anunciar la tornada a la nor-
malitat de l’activitat esportiva a partir de dilluns, 8 de juny. En 
aquestes dues últimes setmanes  de juny, hem assistit a la rein-
corporació de les principals competicions  esportives,  amb  una 
alta intensitat,  amb l’objectiu d’acabar les competicions abans 
de l’estiu,  després de l’aturada produïda pel confinament.  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La franja de migdia és on ara mateix s’estan  concentrant  les 
audiències esportives. El programa esportiu més seguit per 
l’audiència és l’informatiu esportiu del migdia d’Antena 3, amb 
una audiència mitjana de més de 2 milions de  telespectadors, 
seguit molt de prop per Telecinco,  amb una audiència de  gai-
rebé 1 .850.000  espectadors. A distància li segueix el programa 
de La Sexta,  Jugones, que  supera els  800.000  espectadors. 
Finalment, Deportes Cuatro, amb gairebé 450.000. En el seu 
conjunt,  aquestes quatre cadenes estatals reuneixen  una au-
diència  mitjana  acumulada  superior al 10% de la població.  

A la franja de  Prime time, gairebé 1.700.000  espectadors se-
gueixen les notícies esportives a través d’Antena 3. Telecinco 

supera el milió i mig d’espectadors diaris, mentre que La Sexta  
supera els  700.000  espectadors i Cuatro els  300.000. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Eurosport)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi de Kantar Media sobre au-
diències diàries. CLIQUEU AQUÍ  

El Col·legi de Periodistes es planteja 
vendre un immoble per “salvar” 
l’entitat
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha convocat una as-
semblea general extraordinària amb caràcter d’urgència per al 
6 de juliol en què es decidirà sobre la venda d’un dels immo-
bles propietat de l’entitat, situat a l’edifici de Rambla Catalunya 
on hi ha la seu central a Barcelona. “En les últimes setmanes 
hem estudiat diferents mesures per intentar salvar el Col·legi 
del tancament i per garantir la seva viabilitat, sinó, no podria 
continuar”, ha explicat el degà del Joan Maria Morros a l’ACN. 
No és el primer cop que el CPC ven un dels seus immobles per 
tal de superar a circumstàncies econòmiques adverses.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Amb la venda d’aquest pis al número 10 de Rambla Catalunya 
(el 2n 4a), el qual no acull activitat del Col·legi, es pretén eixu-
gar el mig milió d’euros de deute que preveu sumar aquest any, 
a causa de l’aturada de les activitats i el tancament de bona 
part dels quioscs que té en concessió. De cara a l’any vinent, el 
Col·legi de Periodistes gestionaria els comptes amb un deute 
de 900.000 euros, l’habitual dels últims anys, i que l’entitat “re-
dueix de mica en mica cada any”.

Joan Maria Morros aposta per un replantejament aprofitant els 
moments de canvi, per tal de permetre que el Col·legi sigui via-
ble sense dependre tant de la facturació dels quioscos que té al 
centre de Barcelona, que sense turistes han vist com els ingres-
sos s’han reduït de manera important. (Font: CPC)

El Periódico de Aquí recuperarà les 
edicions comarcals en paper

A partir del 3 de juliol, El Periódico de Aquí (amb 14 edicions 
comarcals) anirà recuperant les edicions comarcals gratuïtes 
en paper, un cop ha quedat enrere l’estat d’alarma decretat per 
la crisi sanitària de la Covid-19. El mitjà mantindrà les edicions 

en PDF gratuïtes que han estat un “èxit rotund” durant el confi-
nament, així com les Entrevistas de Aquí diàries del seu canal 
de YouTube. A més, Grupo El Periódico de Aquí ha rellançat 
ViuValència, portal dedicat a l’oci, la gastronomia, el turisme 
i la cultura, i el 30 de juny publicarà Quédate Aquí Comunitat 
Valenciana, un especial en paper que potenciar els sectors bà-
sics de l’economia, amb un tiratge de 65.000 exemplars. (Font: 
Comunicació 21)

Pròrroga al premi de periodisme 
Terres de l’Ebre

La Demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya ha prorrogat fins al 30 de juny el termini per 
presentar-se a la sisena edició del premi que convoca anual-
ment amb l’objectiu de reconèixer el millor treball de contingut 
relacionat amb el territori. Inicialment el termini finalitzava el 21 
de juny.

Enguany, el Premi de Periodisme Terres de l’Ebre creix en nom-
bre de guardons i en dotació. En concret, el primer premi dobla 
la quantia fins als 2.000 euros, i s’incorpora un segon premi 
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dotat amb 1.200 euros, i un tercer amb 800 euros. En el cas 
que els guanyadors estiguin col·legiats, rebran la quantia ín-
tegra, i si no el 50%. Els treballs periodístics han d’haver estat 
publicats o emesos entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2019. (Font: CPC)
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Radiografia de la subscripció a 
Espanya: diferents tipus de mur de 
pagament
Per C. Otto / El Confidencial

El 2020 s’està parlant molt del pagament per subscripció als 
mitjans de comunicació: quants l’han implantat ja, quants ho 
faran, com afectarà els lectors, etc. Es tracta d’una profunda 
transformació en el model de negoci d’una indústria que en les 
últimes dècades ha experimentat multitud de canvis. 

Davant el tradicional model de les capçaleres digitals, basat en 
oferir els continguts de manera gratuïta i monetitzar-los a tra-
vés de publicitat, actualment els grans mitjans de tot el món 
estan apostant per la subscripció com un model d’ingressos 
més directe amb els seus usuaris. La radiografia és àmplia al 
llarg i ample de tota Espanya. Tant si són mitjans nacionals o 
regionals, són prop d’una trentena els que han apostat pel pa-
gament. Aquests són els que ja ho han fet, així com el preu de 
la seva subscripció, el tipus de mur de pagament i els serveis 
que ofereixen als lectors fidels.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Les grans capçaleres, de pagament
Els models són variats, però tots busquen el mateix: deixar de 
dependre exclusivament de la publicitat i establir aquest vin-
cle econòmic amb els seus propis lectors. Com podem apre-
ciar, els preus en general varien bastant (entre els 30 i els 120 
euros a l’any) per accedir als continguts tancats o a una sè-
rie d’avantatges addicionals per als lectors, com ara disposar 
d’articles exclusius o altres productes, aconseguir descomptes 
en altres empreses, etc. 

Dels prop de 500 mitjans de comunicació que hi ha a Espan-
ya, segons Ymedia 30 tenen una estratègia clara de pagament 
mitjançant subscripció. Es tracta d’una minoria en termes quan-
titatius, encara que la veritat és que gairebé tots els grans mi-
tjans espanyols pertanyen a aquest grup. Dels generalistes, per 
ara només es manté al marge ABC, que tot i això desplegarà el 
seu mur de pagament al llarg d’aquest 2020. 

Els mitjans regionals, per la seva banda, van ser els primers a 
apostar pel pagament. El primer a experimentar el model va ser 
el grup Prensa Ibérica, que el 2014 va començar amb els assa-
jos del seu mur de pagament, i al setembre de 2015 va arribar 
el torn de Vocento, que va fer el mateix a través del projecte 
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ON+ que ha anat implementant en les seves capçaleres regio-
nals. Entre 2019 i 2020, altres com La Voz de Galícia (59,40 € 
/ any), Ara (60 € / any) o El Nacional (60 € / any), entre d’altres, 
també han fet el salt. Però, i els que encara no ho han fet? Entre 
les grans capçaleres només es manté al marge del pagament 
ABC, que tot i això desplegarà el seu propi mur al llarg d’aquest 
2020. Els altres, de moment, seguiran recorrent el model tradi-
cional de publicitat que porta anys caient. I aquest any ho farà 
encara més: segons un informe d’IAB Spain i PwC, la majoria 
dels sectors ha retallat la seva inversió publicitària en mitjans 
digitals arran de la crisi del coronavirus.

Tipus de mur de pagament
Cada mitjà aposta per un model diferent de subscripció però, en 
general, els murs de pagament poden dividir-se en cinc tipus: 

1.- Tancat. Pagar simplement per entrar a la web del diari i con-
sultar qualsevol tipus de notícia, independentment de la seva 
tipologia o rellevància. A Espanya, de moment, cap mitjà ha 
implantat aquest model. 
2.- Parcialment tancat. Consisteix en tancar una part dels seus 
continguts, els de més transcendència i qualitat, a canvi de la 
subscripció o d’un registre. Els continguts de mera actualitat 

i menor exclusivitat, per tant, queden oberts a qualsevol lec-
tor. És el cas d’El Confidencial, El Mundo o El Periódico, entre 
d’altres. Aquest model és el més freqüent a l’estat espanyol.
3.- Límit de lectures. Permet un nombre limitat de lectures, 
sense importar el tipus de contingut, i quan se sobrepassa se 
sol·licita la subscripció. A Espanya tenim casos com els d’El 
País o El Español, que limiten el nombre de notícies que es pot 
llegir en obert cada mes. 
4.- Dinàmic. Hi ha mitjans que combinen diversos tipus de 
murs de pagament. Poden optar per obrir uns articles i tancar 
altres alhora que, mitjançant un algoritme, fan un retrat robot 
de cada lector i la seva recurrència per decidir en quin moment 
l’animen a subscriure. 
5.- Suport o avantatges. En altres mitjans la subscripció no passa 
per tancar articles pels quals es demana un pagament, sinó per 
establir un vincle de suport per part dels seus lectors. A Espanya 
hi ha diversos casos: El Diario, Público, Libertad Digital, El Salto o 
La Marea ofereixen als seus lectors subscriure’s a canvi d’eliminar 
la publicitat o d’obtenir avantatges addicionals (continguts d’altres 
mitjans, accés a esdeveniments, revistes en paper...).

La fórmula de pagament no és senzilla. Els ingredients gairebé 
tothom els té clars, però de la idea a l’execució sovint hi ha 
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una gran diferència. I és en aquest salt on tots els mitjans de 
comunicació espanyols es jugaran aquest any i el que ve la 
subscripció dels seus possibles lectors. 

La més gran associació de diaris 
d’EUA acusa Google de mantenir una 
posició dominant 
News Media Alliance, organisme que uneix  al voltant de 2.000 
diaris dels EUA i el Canadà, acaba de publicar un  informe  en 
el qual detalla les que considera pràctiques abusives de Google 
sobre els editors. Aquest estudi es basa en entrevistes i consul-
tes realitzades a membres de l’associació durant més d’un any 
i conclou que el cercador exerceix  una posició dominant sobre 
el sector que impedeix una relació equilibrada amb els mitjans.

En concret, aquesta associació creu que Google  ha imposat 
el format AMP en perjudici dels editors, ja que al desenvolupa-
ment tècnic obligat per no perdre trànsit mòbil li suma el fet que 
manté als lectors en l’ecosistema del cercador. Al seu parer, 
això impedeix l’establiment de relacions directes amb els lec-
tors i empitjora la seva monetització en la mesura que aquests 

no acaben generant impressions publicitàries en els webs dels 
mitjans o no tenen accés fàcil a la subscripció a aquestes ma-
teixes publicacions.

News Media Alliance esmenta igualment que es força el permís 
per utilitzar el contingut en qualsevol producte de l’empresa, 
segons estableixen els termes d’ús. I això al seu torn genera-
litza la satisfacció d’usuaris casuals en entorns com l’aplicació 
de Google News  a costa de la generació de lectors reals per a 
aquests mitjans. També parla de Discover, una  font creixent de 
trànsit  per als mitjans, per la qual el cercador no ha negociat en 
cap cas una llicència concreta d’ús d’articles.

I finalment apunta la tendència de Google a crear  cada vegada 
més respostes directes a les recerques, el que disminueix les 
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opcions que els usuaris acabin entrant als webs dels mitjans. 
Aquí la por de l’associació americano-canadenca se centra en 
que el cercador es vagi convertint en un mitjà en si mateix al 
mostrar informació en formats enriquits i visuals, i això pugui 
crear una  desavantatge creixent per als editors. (Font i infogra-
fia: News Media Alliance)

El fracàs del Cànon AEDE

Al juliol es compliran sis anys de la promulgació de la Llei de 
Propietat Intel·lectual que incloïa, entre els seus punts més con-
trovertits, l’article 32.2 que establia que els editors tenien el “dret 
irrenunciable” de cobrar als agregadors de continguts a Internet 
per  la indexació de les seves articles. Han passat sis anys en 
què Internet ha crescut exponencialment, els mitjans s’han multi-
plicat, el seu tràfic creix sense parar i els seus articles continuen 
sent el contingut més demandat dels motors de cerca. Un perío-
de en el qual, però, la recaptació d’aquesta taxa ha estat un com-
plet fracàs des que va començar a operar formalment el 2015.

Les fonts consultades per Invertia que han tingut coneixement 
dels ingressos que està tenint el Cànon AEDE -també conegut 

com la primera taxa Google- indiquen que en aquest període 
s’han recaptat gairebé 10.000 euros a l’any, uns 60.000 des que 
està en funcionament. Una quantitat insignificant si es compara 
amb els 80 milions d’euros anuals  que AEDE esperava cobrar 
quan es va aprovar la taxa el juliol de 2014. Què ha passat? Les 
fonts consultades per aquest diari indiquen que, efectivament, 
el recaudador (Cedro) ha cursat religiosament totes les factu-
res des de fa sis anys, però cap agregador llevat de  Upday, el 
primer i únic que va arribar a un acord amb el gestor de drets, 
ha pagat religiosament les seves quotes. La resta d’agregadors 
que segueixen a Espanya rebutgen regularment fer front als 
pagaments. (Font: Invertia)

La finalització del segon dividend 
digital es posposa fins al 31 d’octubre

El Consell de Ministres va aprovar dimarts establir el 31 
d’octubre com a nova data límit per al canvi de freqüències de 
la TDT en el marc del segon dividend digital. Fa tres mesos el 
Govern espanyol va comunicar a la Comissió Europea que no 
podria completar el procés en la data prevista, el 30 de juny, 
per la relantització de les actuacions a causa de l’estat d’alarma 
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decretat per la pandèmia de la Covid-10. Per altra banda, les 
emissions en simulcast a través de les noves freqüències i les 
antigues es mantindran fins al 30 de setembre.

Aquest ajornament implica que les operadores de telecomuni-
cacions no tindran a la seva disposició en el termini previst la 
franja entre les freqüències 694 i 790 MHz de l’espectre ra-
dioelèctric per impulsar el desenvolupament de la banda ampla 
i la cinquena generació de comunicacions mòbils, de manera 
que la seva licitació s’ha ajornat al primer trimestre de 2021.

La primera fase del procés va finalitzar a principis de març amb 
l’apagada de les antigues freqüències de TDT en diferents mu-
nicipis de tot l’Estat. La segona fase, alterada pel coronavirus, 
és per a les àrees geogràfiques que tenen una dependència 
tecnològica d’altres que ja han fet el procés en la primera. 
(Font: Comunicació 21)

Dénia.com compleix deu anys

El 23 de juny de 2010, en plena crisi econòmica, va néixer el 
primer mitjà digital purament local per fer arribar als veïns la 

informació més propera de Dénia. Premsa de proximitat amb un 
fort compromís per cobrir tota l’actualitat i inquietuds de la capi-
tal de la Marina Alta, segons l’editora.  Durant aquest període, 
Dénia.com ha estat a l’abast de qualsevol que volgués conèixer 
tot allò que passava al municipi. 

El mitjà ha estat cobrint des de primera línia cada campanya 
electoral i eleccions, tots els plens de l’Ajuntament, els progra-
mes culturals de la ciutat, els esdeveniments esportius... També 
les festes patronals, les Falles i Moros i Cristians, fins i tot una 
nevada al nivell de la mar. Sense oblidar la informació a priori 
menys important i que els veïns demostraven que era de gran 
interès.

Des de fa 2 anys, Dénia.com compta amb una traducció simul-
tània del seu contingut en nou idiomes per facilitar la compren-
sió de tot el que passa a la localitat a les persones la llengua na-
tural dels quals no és el castellà ni valencià. (Font: Denia.com)
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La majoria aclaparadora dels mitjans 
ha vist com queia el preu mitjà del 
CPM
Per Puro Marketing

Per als mitjans de comunicació, moltes coses han passat en les 
últimes setmanes. Els pressupostos publicitaris s’han congelat, 
el que ha tingut un dramàtic impacte en com generen ingressos 
i en com mantenen la seva rendibilitat, però a més també han 
estat veient com la publicitat programàtica els feia perdre diners 
pel bloqueig de paraules clau i com en general els preus dels 
anuncis es desplomaven.

Segons apunten des de Digiday, que acaba de presentar les 
conclusions d’un estudi propi sobre el tema estudi de paga-

ment, per cert), la situació no està sol marcada per les dades 
del coronavirus i pel seu efecte general en la publicitat.

La crisi social que ha seguit a la crisi sanitària (i aquí hi entren tam-
bé, segons Digiday, les protestes antiracistes i com els anunciants 
estan reaccionant a aquest context, bloquejant tota keyword que 
es pugui vincular a aquest contingut tal com abans van fer amb 
el coronavirus) i el fet que s’estigui registrant una crisi econòmica 
tenen un impacte directe en els preus de la publicitat. Són els tres 
punts que fan que els preus mitjans s’hagin desplomat.

Una caiguda en el preu del CPM
En general, es podria dir que la publicitat està caient. El 74% 
dels executius publicitaris amb els quals ha parlat Digiday reco-
neix que els preus han caigut. En la publicitat programàtica, la 
forquilla de la davallada és bastant àmplia. Els preus han baixat 
entre un 10 i un 20% en el CPM.

De fet, de tots els enquestats, un 46% assegura que està “forta-
ment d’acord” amb la idea que els preus dels CPM estan caient. 
Els que no veuen aquest retrocés són un percentatge mínim. 
Un 16% es queda neutral i per tant només un 10% restant as-
segura que no està veient una caiguda de preus.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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A més de la caiguda del preu mitjà del CPM, els responsables 
de publicitat també s’estan trobant una dificultat generalitzada 
per vendre publicitat. Un 75% dels enquestats assegura que 
estan veient dificultats per vendre l’inventari. Un 18% es queda 
en una posició neutral (ni fàcil ni difícil), enfront d’un mínim 7% 
que no veu cap dificultat.

Menys anuncis per salvar les naus
Davant d’aquesta situació, alguns mitjans estan optant per una 
via diferent per pal·liar el problema. En comptes de baixar en-
cara més els seus preus i vendre en condicions ultra baixes, 
estan optant per reduir l’inventari. Així, es queden amb menys 
espai publicitari.

Aquesta estratègia va ser la que van seguir fa uns anys algu-
nes capçaleres de referència, per pal·liar la caiguda de preus 
general de la publicitat en línia. Van reduir espai publicitari i el 
van posar en valor.

El que es veritablement tràgic per als mitjans de comunicació 
és que durant aquests dies han estat vivint un creixement en 
trànsit. Un 24% reconeix que el trànsit va pujar en més d’un 
50%, un 7% entre un 41 i un 50% i un 8% entre un 31 i en un 

40%. Per a un 20% dels sites, el tràfic va pujar entre un 21 i un 
30% en front que per a un 14% ho va fer entre un 11 i un 20.

Sigui com sigui, les visites que registren aquests mitjans s’han 
disparat durant aquestes setmanes, el que és una oportunitat 
perduda per generar ingressos perquè els mitjans no poden ren-
dibilitzar amb uns preus baixos en publicitat. (Il·lustració: Digiday)

La inversió publicitària cau un -51,3% 
el mes de maig 

Durant el mes de maig de 2020, tercer mes de confinament per la 
crisi sanitària, la inversió publicitària ha arribat als 285.300.000 
d’euros, un 51,3% menys que en el període equivalent de l’any 
anterior quan el volum registrat va ser de 586.200.000 d’euros, 
segons nota que ens envia Infoadex.

Com recordatori incidir en que s’inclouen en aquestes dades 
aquells mitjans i suports no controlats directament per InfoAdex 
sobre la base de dades declaratives del mercat publicitari. Els mi-
tjans més afectats per aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digi-
tal, aquest últim per la inclusió de dades de motor i Xarxes Socials.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per volum 
d’inversió publicitària durant el mes de maig, ha experimentat un 
decrement del -31,3% enfront del mes de maig de 2019, obtenint 
160.100.000 d’euros. Dins de Digital el millor comportament el 
té Xarxes Socials, amb un descens del -16,9,0%, passant dels 
60.100.000 d’euros al mes de maig de 2019 als 49,9 milions del 
mes analitzat enguany. Search, decreix un -34,1% amb una in-
versió de 58,2 milions davant els 88,2 milions d’euros que va ob-
tenir en el mateix període de 2019. Websites, abans denominat 
Internet, que inclou Display i Video, tindria un descens una mica 
més gran, del -38,6%, passant d’una xifra de 84,7 milions d’euros 
a 52.100.000 en el cinquè mes de l’exercici actual.

El segon mitjà per volum seria Televisió, que aglutina una in-
versió publicitària de 77,7 milions d’euros, amb un -61,1% 
menys que els 199.800.000 d’euros del mateix període del 
2019. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
20.800.000, per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra puja al 
cinquè mes de l’exercici a 18,5 milions d’euros i suposa una cai-
guda del -52,7% sobre la xifra corresponent a l’any anterior. El 
mitjà Revistes decreix un -73,8% el seu volum d’inversió publi-
citària. Exterior, sisè mitjà per volum d’inversió, decreix la seva 
xifra un -95,1%. Suplements i dominicals, registra 0,1 milions 
d’euros i un descens del -95,8% respecte al mateix període del 
l’any anterior. Finalment, Cinema ha continuat sense activitat, 
donades les mesures adoptades durant la crisi sanitària durant 
el passat mes de maig.

Analitzant també l’evolució mes a mes en l’exercici actual, al 
mes de maig de 2020, tercer mes de confinament per la crisi sa-
nitària, la inversió publicitària hauria arribat 285.300.000 d’euros, 
fet que suposa un 17,4% més que el mes anterior, abril, quan 
la inversió va assolir una xifra de 243.100.000. Tots els mitjans 
incrementen la seva xifra d’inversió respecte a el mes anterior 
excepte el mitjà dominicals. El mitjà Diaris, la xifra del qual puja 
el cinquè mes de l’exercici a 18,5 milions d’euros, augmenta la 
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seva xifra en un 4,7%. En el cas de Revistes, la seva xifra suposa 
un increment del 12,4% sobre la xifra corresponent al mes ante-
rior. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Infoadex)

Segons GroupM, la publicitat global 
creixerà l’any vinent

  

L’estudi de GroupM This Year, Next Year ofereix previsions 
d’inversió en mitjans. En aquesta edició es detalla com el CO-
VID-19 ha transformat el mercat publicitari internacional, pas-

sant d’un creixement del 6,2% en 20219 a una caiguda de dos 
dígits aquest any. L’estudi inclou un pronòstic general de la in-
dústria i quatre àrees en detall, basat en els següents punts:

•  Hi haurà disminució de l’11,9% durant 2020 excloent la publi-
citat política dels EE. UU., seguida d’un creixement del ‘8.2% 
l’any que ve sobre una base comparable.
• Una disminució modesta donada l’escala de l’impacte de la 
pandèmia en el PIB mundial, que caurà de manera molt més 
significativa que en la crisi financera mundial de 2009.
• En aquest any, el PIB va disminuir un 1%. La publicitat global 
va caure un 11,2%.

No obstant això, hi ha notícies positives a l’horitzó. “Esperem 
que la publicitat global creixi el 2021 a dos dígits per a la meitat 
dels 10 principals mercats i en un sol dígit per a l’altra meitat”.

Extensions Digitals.- L’estudi introdueix estimacions del que 
anomenen ‘extensions digitals’, és a dir, la publicitat digital as-
sociada amb els mitjans tradicionals. Aquestes xifres es des-
glossen per mostrar el grau en què la publicitat tradicional i 
digital es superposen dins dels tipus de mitjans individuals. El 
2020, les extensions digitals de la televisió, la ràdio, la publicitat 
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impresa i exterior equivaldran a 31.000 milions de dòlars, o el 
13% de l’activitat publicitària total (en comparació dels 22.000 
milions de dòlars, o el 7% de fa cinc anys).

Les extensions digitals són més pronunciades a la publicitat ex-
terior, on representen 9.000 milions de dòlars aquest any, o el 
31% d’activitats totals de el sector exterior. Les extensions digi-
tals de la televisió tradicional equivalen a 12.000 milions aquest 
any, el 9% del total d’aquest mitjà.
 
Publicitat Digital.-  Disminuirà el 2,3% durant 2020 després 
de gairebé una dècada de creixement de dos dígits, superant 
el 20% mundial. Durant 2020, la publicitat digital tindrà una par-
ticipació del 52% dels mitjans capturats, en comparació amb 
el 48% el 2019 i el 44% el 2018. El creixement disminuirà una 
mica en el futur, agregant un 1% o un 2% cada any. Les esti-
macions actualitzades també separen el motor de la publicitat 
digital del que no és motor de, atribuint a aquesta categoria 
109.000 milions de dòlars en ingressos durant 2020, caient 
un 2,6%. Altres formes de publicitat digital que representen 
172.000 milions de dòlars (excloses les extensions digitals dels 
mitjans tradicionals) cauran menys o 0.6% aquest any.

Publicitat en Televisió.- S’espera que disminueixi un 17,6% 
el 2020, excloent la publicitat política nord-americana, abans 
de recuperar-se lleugerament per créixer un 5,9% l’any que ve. 
Les extensions digitals i els mitjans relacionats, inclosa la publi-
citat associada amb les propietaris de mitjans tradicionals que 
realitzen activitats de streaming com Hulu, Roku, etc., tindran 
un rendiment molt millor, amb un creixement positiu del 3.7% 
aquest any i del 11.3 % l’any que ve, el que suposa un 9% de la 
despesa total en televisió aquest any.
 
S’espera que el percentatge de publicitat en televisió, si en el 
concepte televisió incloem totes les seves extensions digitals, 
sigui del 27% durant 2020, per sota del 37% de fa aproxima-
dament 10 anys. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: 
GroupM)

NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi This Year, Next Year, de 
GropM. CLIQUEU AQUÍ  
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Cannes Lions i WARC llancen The 
Effectiveness Code, Llibre Blanc de 
Creativitat

Cannes Lions, que impulsa les millors pràctiques mundials en 
creativitat, juntament amb l’empresa germana WARC, l’autoritat 
global en efectivitat de màrqueting, ha publicat The Effective-
ness Code, un document que presenta els resultats d’un nou 
estudi important realitzat en el seu nom per els experts en efec-
tivitat de màrqueting James Hurman i Peter Field.

En 2019, Hurman i Field van realitzar un estudi global amb un 
comitè de líders internacionals de el món de l’estratègia i la pla-

nificació, que va revelar el consens que la indústria no tenia una 
“definició universal” i un “llenguatge compartit” d’efectivitat, el 
que limita la capacitat del que és la millor pràctica d’efectivitat. 
Es tracta d’una comparació de prop de 5,000 guanyadors de 
premis d’efectivitat i guanyadors des de 2011 fins al 2019, ob-
tinguts de la base de dades de Cannes Creative Effectiveness 
Lions (1,031 casos), la base de dades de WARC (3,616) i el 
banc de dades d’IPA (216), també van descobrir un nou principi 
d’efectivitat. 

Hurman i Field van descobrir que l’efectivitat del màrqueting 
està fortament influenciada pel “compromís creatiu” d’una cam-
panya, una mesura composta del pressupost dels mitjans, la 
durada i la quantitat de canals de mitjans aplicats. Aquestes 
troballes i la millor manera d’abordar-les es descriuen en El 
Codi de Efectivitat, un dels estudis més grans de l’efectivitat del 
màrqueting en els últims anys, produït per ajudar els clients i les 
agències a augmentar l’efectivitat de les campanyes.

The Creative Effectiveness Ladder descriu sis nivells principals 
en l’assoliment de l’efectivitat, des un mínim (nivell1) fins al més 
comercialment impactant (nivell 6). Per David Tiltman, VP Con-
tent, WARC: “L’escala d’efectivitat creativa és un gran pas en-
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davant per a la indústria. Amb un marc compartit per avaluar els 
efectes de les comunicacions, els especialistes en màrqueting 
i les agències poden planificar i comparar la seva feina de ma-
nera molt més consistent”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Warc)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC els ofereix el document The Effecti-
veness Code. CLIQUEU AQUÍ   

El retorn a la “normalitat” millora 
l’ocupació publicitària al juny

Segons una nota de premsa d’Arce Media, els mitjans impresos 
segueixen la tendència negativa viscuda en els mesos d’abril i 
maig. En el període analitzat, les revistes mensuals i les setma-
nals registren descensos superiors al 60% en insercions publi-
citàries, fins arribar a les 142 pàgines (-62,28%) i 903 pàgines 
(-69,11%), respectivament. En premsa i dominicals, la caiguda 
és de l’-44,19% (8.877 continguts comercials), tot i que el mes 
de maig va tancar amb una lleugera pujada.
 

Per sectors, tots moderen les seves caigudes amb diversos 
segments que presenten major ocupació que el 2019. En con-
cret, les àrees que han millorat els seus números a la prime-
ra quinzena de juny han estat Equips d’oficina, electrònica/
informàtica (+210,2%), Neteja (+138,9%), Objectes personals 
(+26,7% ), Materials de treball i agropecuari (+22%), Distribució 
i restauració (+15,5%) i Serveis públics i privats (+12,8%). (Font 
i gràfic: Ipmark)
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Subcontractar publicitat a tercers no 
eximeix de responsabilitat a l’anunciant

Així ho ha establert la Sala Tercera del contenciós administratiu 
del Tribunal Suprem. Segons la sentència externalitzar la publi-
citat no eximeix les empreses de la seva obligació d’evitar que 
rebin la seva publicitat els que no volen rebre-la amb una multa 
de 40.000 euros a Mutua Madrileña, per enviar anuncis a un 
client que havia rebutjat l’ús de les seves dades. Subcontractar 
a una empresa externa per a campanyes publicitàries no elimi-
na la responsabilitat de l’anunciant.

Un client de Mutua Madrileña Automobilista, amb tres pòlisses,  
constava inscrit a la  llista Robinson  -per no rebre publicitat-, 
des de gener de 2012, però va habilitar el 2011 a l’asseguradora 
a utilitzar les seves dades personals només en el que resultés 
imprescindible per al desenvolupament de la relació contrac-
tual. D’aquesta relació contractual quedaven exclosos tracta-
ments amb finalitats publicitàries o de prospecció comercial, 
segmentacions, estudis o campanyes publicitàries. Tot i dirigir-
se a la Mútua de manera “expressa i reiterada”, va seguir re-
bent comunicacions comercials.

El Suprem entén que la Mútua estava obligada “a procurar 
l’efectivitat de l’oposició al tractament de dades manifestat pel 
seu client, tot i la externalització de la seva activitat publicitària”. 
La sentència fixa com a criteri jurisprudencial que “quan una 
entitat responsable del tractament de dades personals, davant 
la qual s’exerceixi el dret d’oposició al tractament de dades per-
sonals per a activitats publicitàries, contracti amb una altra la 
publicitat dels seus productes i serveis, està obligada a adoptar 
les cauteles i mesures raonables per garantir l’efectivitat de el 
dret d’oposició”. Entre elles, la comunicació de les dades exclo-
ses de tractament publicitari a l’empresa amb la que contracti 
la prestació de serveis publicitaris. (Font: Programa Publicidad)

Com la qualitat del contingut i la 
publicitat de marca influeixen en els 
consumidors
Els consumidors mar-
quen les regles de joc en 
l’entorn digital. Per encer-
tar amb l’estratègia digital 
és important conèixer les 
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seves preferències pel que fa als factors que afecten a la per-
cepció que els consumidors tenen de les marques. La rellevàn-
cia que l’anunci tingui per a l’usuari així com l’entorn en què 
apareix, són algunes de les qüestions que han estat analitza-
des en l’estudi global The Ripple Effect.

IAS ha realitzat aquest estudi per determinar les percepcions 
dels consumidors sobre la rellevància de la publicitat i la qualitat 
del contingut online. Volien entendre com les marques són per-
cebudes en relació amb l’entorn on apareixen els seus anuncis. 
IAS revela l’efecte significatiu en la percepció dels consumi-
dors espanyols quan un anunci apareix al costat de determinat 
contingut d’alta o baixa qualitat. (Font: IAS – infografia: Efecto 
Ripple)

NOTA: El Butlletí us ofereix una amplia informació sobre tema 
descarregant-vos l’estudi. CLIQUEU AQUÍ 
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Cal mantenir l’increment de trànsit 
de les xarxes socials després de la 
pandèmia 
Per Laboratorio de Periodismo

El trànsit que Facebook ha enviat als diaris durant la pandèmia 
ha estat, en global, més gran que en altres ocasions. Segons 
un estudi dut a terme per Echobox i Chartbeat, l’increment s’ha 
degut a un canvi de pràctica dels editors pel que fa a les xarxes 
socials, “a l’involucrar les audiències socials de manera efectiva 
amb contingut excepcional dels seus periodistes”. Per països, 
Espanya ha estat el país més beneficiat , fins al punt que més 
del 70% dels mitjans han vist créixer el trànsit procedent de 
xarxes socials. 

Aquestes són les principals conclusions de l’estudi: 

1. El trànsit social va créixer un 45% de mitjana. Com es des-
taca en l’ informe recent de Echobox, la major part dels mitjans 
de comunicació van registrar pujades en el tràfic de les xarxes 
socials. De mitjana, en tots els casos estudiats, el tràfic social 
(visites diàries a la pàgina) va augmentar en un 45%. 

2. El compromís o “engagement” va aconseguir el seu punt 
màxim al març. L’estudi conclou que la interacció dels usuaris 
amb les publicacions a Facebook (la plataforma social que en-
cara genera la major part del trànsit als llocs web dels editors) 
va experimentar un pic agut i de curta durada al març.  

Com mantenir aquest trànsit 
L’estudi suggereix algunes idees, a la llum dels resultats, per-
què els editors mantinguin aquest trànsit procedent de xarxes: 

1. Comprendre i comparar patrons de trànsit. Per tenir una 
perspectiva de creixement, “ha de comprendre com s’han vist 
afectats els seus patrons de trànsit específics durant la pandè-
mia. Per exemple, vagi més enllà dels guanys en trànsit obser-
vant les geografies subjacents, les fonts de referència i els tipus 
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de contingut que generen la major quantitat de trànsit. Aquestes 
dades poden ajudar a identificar noves àrees de creixement i 
recolzar les estratègies per mantenir el creixement del trànsit 
en el futur”, indica l’estudi. 

2. Analitzi els patrons de participació de l’audiència. Si bé hi pot 
haver pics de trànsit més grans de certes fonts de referrers, és 
important separar la quantitat de la qualitat, apunta. “Si el seu 
objectiu és atraure més trànsit al seu lloc, identifiqui els tipus 
de contingut que més van destacar amb aquests augments. No 
obstant això, si el seu objectiu és encoratjar més visites de re-
torn i generar una major lleialtat, voldrà identificar el contingut 
que va generar més clics de qualitat i un major temps mitjà de 
participació”, indica la investigació. 

3. Connecteu els punts entre lectors i ingressos. L’estudi re-
comana als editors que es preguntin si hi va haver increment 
d’ingressos dels lectors a través de subscripcions o altres fonts. 
“Si és així -afegeix l’informe- hi ha canvis o factors que podrien 
haver dut a aquests guanys? Els tipus de contingut i les interac-
cions dels lectors que finalment van portar a les subscripcions 
poden parlar sobre futures oportunitats d’adquisició per al seu 
mitjà de comunicació”. 

4. Comparteixi dades en tots els departaments del seu mitjà 
de comunicació. “Veiem que els mitjans de comunicació es 
creixen davant l’adversitat cada dia per produir contingut d’alta 
qualitat”, apunta l’informe, i afegeix: “És important que continuï 
donant suport a la eficiència operativa dels seus equips, espe-
cialment quan la seva redacció pot continuar sent virtual o amb 
una força laboral reduïda. Una forma és aprofitar les dades per 
prendre decisions de manera més ràpida. Considerem que això 
és particularment útil en un entorn de xarxes socials, on les 
oportunitats per a la participació poden anar i venir ràpidament”. 
(il·lustració: revista TNE)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el llibre blanc Com ha 
afectat la COVID-19 al trànsit d’editors a tot el món?, d’Echobox. 
CLIQUEU AQUÍ  

Google Docs en espanyol tindrà 
autocorrecció i suggeriments 
gramaticals
Un dels grans avenços de Google pel que fa a l’ajuda a l’hora 
d’escriure és la implementació de Smart Compose, aquesta 
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intel·ligència artificial que ens ajuda a finalitzar frases i paraules 
al Gmail, on ja porta uns anys entre els usuaris. Avui, Google 
ha anunciat que Google Docs, o Documents de Google, rebrà 
suggeriments gramaticals i autocorrecció mentre escrivim en 
espanyol.

Les funcions s’ofereixen en idioma anglès des de fa un temps, 
però fins ara no hi havia notícies de l’arribada a l’espanyol. No 
és una novetat menor, ja que Google afirma que cada mes, 
Google Docs registra 2.000 milions de suggeriments grama-
ticals en anglès, una cosa que té aspecte d’incrementar molt 
quan puguin fer-ho servir molts dels 500 milions de persones 
que parlen espanyol.

Com el seu propi nom indica, els suggeriments gramaticals aju-
daran a l’usuari tractant de millorar la comprensió de les frases, 
donant-li coherència. Així, fent servir l’exemple que Google ha 
donat, si escrivim “Factures seran directament enviada”, Docs 
serà capaç d’entendre mitjançant aprenentatge automàtic que 
alguna cosa falla, i marcarà “Factura” i “enviada”, suggerint que 
la frase quedi així: “les factures seran directament enviades a 
les parts interessades”. 

El que de moment no fa Docs és suggerir canvis d’ordre, com 
seria posar “enviades directament”, encara que sí ofereix frases 
més adequades per context. (Font: Genbeta – infografia: Trakvia)

Un web ofereix una completa guia de 
mesures d’imatges, amb plantilles i 
totes les mides
Tots aquells que treballem habitualment amb xarxes socials 
com Facebook, Twitter, Instagram o YouTube necessitem, so-
bretot a l’hora de crear imatges o gràfics destinats a aquestes 
plataformes, conèixer les dimensions ideals segons on i com 
anem a publicar una creativitat. 
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SocialSizes.io és un web que de forma molt pràctica i visual 
ens proporciona totes les mides d’imatges i vídeos de les xar-
xes socials i plataformes més habituals: Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter, snapchat, YouTube, Pinterest, Twitch, Whats-
App, App Store , TikTok, ProductHunt, VK i Play Store. A més 
d’indicar-nos les mides, SocialSizes.io també ens proporciona 
les plantilles amb les dimensions adequades a cada plataforma 
per començar directament a crear.

Però no només això: SocialSizes.io, gràcies a la seva última 
actualització, també ens facilita plantilles per Sketch, Figma, 
Adobe XD i Photoshop amb què crear els dissenys que desit-
gem per a tots els llocs esmentats, en totes les mides que com-
prenen. Ni tan sols hem de crear la base. (Font: Genbeta).

Pulse, l’eina que reconstrueix rostres 
pixelats

Pulse és una eina de tractament d’imatges mitjançant Intel·ligència 
Artificial (IA) capaç de recuperar rostres borrosos o pixelats amb 
tot luxe de detalls. L’eina ha estat desenvolupada per un grup 
d’investigadors de la Universitat de Duke als Estats Units. 

Amb aquest tipus d’eines és possible recuperar imatges que 
s’han pixelat per protegir la identitat d’una persona. Basa el seu 
funcionament en una IA, però té dues particularitats que la dis-
tingeixen. La primera d’elles, és que és capaç de revelar cares 
de forma gairebé perfecta malgrat estar pixelades. Això es deu 
a la segona particularitat de l’eina, que és la forma en la que 
porta a terme aquest procés.

El procés que utilitza Pulse per recuperar les cares és diferent. 
En primer lloc, pren la imatge pixelada i la utilitza com a referèn-
cia per generar moltes cares en alta resolució que s’assemblen 
a l’original pixelat. Un cop ha generat una quantitat suficient 
de cares, els pixela i els compara amb l’original, provant totes 
les opcions que ha generat. El resultat són imatges amb més 
detalls i més realistes. 
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L’aplicació de la intel·ligència artificial per millorar imatges 
i vídeos és sens dubte un dels camps més interessants. Es 
poden aconseguir per exemple al·lucinants efectes 3D a partir 
d’imatges tradicionals. En smartphones és on més profit se li 
està traient últimament. Aquí està el mode Astrofotografia dels 
Google Pixel. (Font: Xataca i Trecebits

Twitter ja permet enviar “tweets de 
veu” de fins a 140 segons

Twitter acaba de sumar una nova funció a la seva aplicació: els 
tweets de veu. Com el seu propi nom indica, aquesta novetat 
permet als usuaris adjuntar als seus missatges de text notes 
de veu de fins a 140 segons. De moment només està disponi-
ble per a alguns usuaris d’iOS, però en les pròximes setmanes 
arribarà a tots els usuaris del sistema operatiu d’Apple. No hi 
ha informació sobre la seva arribada a Android, segons informa 
José García a Xataca.

No és la primera vegada que Twitter coqueteja amb els missat-
ges de veu, ja que fa alguns anys va llançar una funció similar 
en els directes de Periscope. La diferència és que aquest àudio 

s’emetia en temps real, mentre que els tweets de veu són més 
semblants a una nota de veu de WhatsApp. (Font: Xataca)
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

La nova normalitat confirma l’ús dels 
diaris a les cafeteries i als hotels
Per Redacció diari Hoy, de Badajoz

 
Els diaris formen, informen i entretenen, i a més no transmeten 
el coronavirus. La nova normalitat, que ha començat amb la fi 
de l’estat d’alarma i la fase 3, deixa en mà de les comunitats 
el què es pot fer o no a partir d’ara davant la crisi sanitària 
pel coronavirus i el conseller de Badajoz, José María Vergeles, 
va anunciar dilluns algunes de les mesures que implementar la 
Junta de Extremadura. Una d’elles és permetre l’ús dels diaris 
a les cafeteries i en les zones comunes dels hotels.

Fa uns dies, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va sortir 
a el pas dels rumors i va assegurar que el risc de contagiar-se 
tocant un diari de paper és “infinitament insignificant”. Per tant, 
el fet de compartir un diari, a casa, a la biblioteca o al bar, és 
una acció absolutament segura.

L’afirmació de l’OMS va en la línia de les evidències científi-
ques sobre la (no) relació entre els diaris i la Covid-19, que 
recullen que mai s’ha documentat la transmissió de la malaltia 
a través de paper de diari ni tampoc pel seu ús compartit, així 
com que la transmissió de virus a través de superfícies sugge-
reixen que les poroses tenen menys potència i durabilitat; que 
els diaris són encara més estèrils al virus causa de la tinta i 
a el procés d’impressió, i que els editors i la cadena logística 
han adoptat les precaucions de seguretat necessàries en les 
plantes d’impressió, el procés de distribució, els quioscos i els 
lliuraments a domicili.

L’OMS ha recordat que el contagi del coronavirus es produeix 
principalment per via aèria, i resulta gairebé impossible que 
succeeixi a través de superfícies poroses, com és el paper. 
El viròleg noruec George Lomonossof, un dels majors ex-
perts sobre el virus i que treballa en una vacuna en el Centre 
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d’Investigació microbiòtica John Innes, assegura que “els diaris 
són força estèrils causa de la forma en què s’imprimeixen i el 
procés de producció pel qual passen”.

La revista científica Journal of Hospital Infection, el National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases dels Estats Units i 
el John Innes Center insisteixen que “no hi ha hagut un incident 
documentat en el qual el virus Covid-19 hagi estat transmès per 
un diari, revista, carta impresa, o paquet imprès”.

El Govern d’Espanya va incloure els periòdics entre els serveis 
essencials; en aquests temps de pandèmia de “mentida news” 
sostenen el dret de la ciutadania a estar informada amb veraci-
tat i rigor. (Fotografia: Concepto)

Cal treballar perquè el català no es 
perdi i sigui la llengua comuna i de 
cohesió social
 
Aquesta setmana, la Plataforma per la Llengua ha presentat 
l’InformeCAT 2020, el recull de les 50 dades més rellevants so-
bre la llengua catalana. La principal conclusió és que el català 

és troba en situació d’emergència lingüística. Perquè ho diuen? 
Tres dades que ho demostren:
 
- L’ús social és baix: A Palma els parlants habituals de català 
són el 41,3 % de la població. A Barcelona i la seva àrea metro-
politana, el 35 %. Però a la ciutat de València menys del 15 % 
dels habitants usa el valencià habitualment!
 
- Entre el 2018 i el 2019 han pujat un 87 % les denúncies per 
discriminacions policials als catalanoparlants. A més, el català 
continua sota mínims en l’àmbit judicial. 
 
- El 51 % dels catalans creu que el català, el valencià i el ma-
llorquí són llengües diferents, i els joves són els que més ho 
pensen, lluny del que asseguren els filòlegs i els lingüistes.
 
Aquestes dades exigeixen que tothom, des de la societat civil 
fins a les institucions, i assumint alhora hàbits individuals, treballi 
a fons. Cal impulsar polítiques de foment de l’ús del català i dels 
drets dels parlants si volem que la nostra llengua continuï tenint 
vitalitat. Com a catalanoparlant, pots reduir aquesta tendència a 
la baixa si utilitzes la llengua en el teu dia a dia de forma decidida, 
desacomplexada i valenta. (Font: Plataforma per la Llengua)
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AMIC Valencians estrena web

 AMIC Valencians ha posat en marxa el seu web, el qual té 
l’objectiu de donar suport als mitjans associats a l’entitat i ser 
un referent per als professionals de la comunicació, les admi-
nistracions i el conjunt del sector dels mitjans del País Valen-
cià. El web de la secció valenciana de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació ofereix serveis per als associats 
com banc d’imatges, banc de continguts, control d’audiència, 
formació o butlletí setmanal. També informa sobre les últimes 
notícies de les capçaleres associades, així com de les últimes 
novetats de l’entitat.

Els objectius prioritaris de l’AMIC Valencians, format per una 
seixantena de mitjans, són defensar els interessos dels asso-
ciats i del conjunt de premsa, representar els associats davant 
de les administracions, promoure iniciatives en benefici de la 
premsa, dignificar el col·lectiu, facilitar la planificació de publi-
citat, i intercanviar coneixements i informació entre els seus 
membres. (Font: Comunicació 21 – infografia: amicval.media)

Mediapro aplica la intel·ligència 
artificial en els resums de futbol

El Grup Mediapro ha posat en marxa la plataforma tecnològica 
AIProclips, que mitjançant la intel·ligència artificial permet ge-
nerar resums de futbol automàticament, tenint en compte les 
especificitats d’un partit i valorant criteris que fins ara només 
podia tenir en compte un realitzador professional. L’usuari, sigui 
broadcaster, aficionat, mitjà de comunicació o patrocinador, úni-
cament ha d’establir uns criteris (millors jugades, actuació d’un 
determinat futbolista, tipus de jugada) perquè AIProclips generi 
automàticament el clip desitjat.
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Durant més d’un any, l’equip d’innovació de Mediapro ha desen-
volupat i optimitzat la nova eina, i ha entrenat una combinació 
de tres algoritmes, amb el suport d’experts en IA d’IBM, perquè 
AIProclips pugui valorar aspectes més subjectius.

Mediapro ressalta que AIProclips complementa l’edició estàn-
dard de resums i obre possibilitats a què els mitjans els gene-
rin més adaptats als seus mercats i audiències. La plataforma 
treballa en temps real (near-live) analitzant i classificant totes 
les jugades dels partits, i triga uns set minuts a processar els 
continguts perquè els usuaris puguin crear resums a mida. El 
primer usuari d’AIProclips serà LaLiga, competició de la qual 
s’han ja processat centenars de partits de la present tempora-
da. (Font: Comunicació 21)

El 3r Congrés Internacional de 
Recerca en Comunicació se celebra 
de manera virtual
La Societat Catalana de Comunicació organitza aquest diven-
dres la tercera edició del Congrés Internacional de Recerca en 
Comunicació, que finalment tindrà lloc de forma virtual per la 

pandèmia del coronavirus. La filial de l’Institut d’Estudis Cata-
lans pretén remarcar el seu “compromís amb la ciència i la re-
cerca en comunicació en les circumstàncies excepcionals que 
estem vivint”. En el marc del Congrés, la SCC també celebrarà 
la 30 conferència anual.

La conferència inaugural del Congrés Internacional de Recerca 
en Comunicació serà Una comunicació responsable i de quali-
tat sense perspectiva de gènere? (9.10 h), a càrrec de Dolors 
Palau Sampio, vicedegana de la Universitat de València. Pos-
teriorment hi haurà la presentació de comunicacions agrupades 
en set sessions temàtiques: Cinema (10.15 h); Gènere i mitjans 
de servei públic (11.30 h); Covid-19 i comunicació científica 
(12.45 h); Comunicació política (14.45 h); Publicitat, màrqueting 
i relacions publiques (16 h); Història del periodisme (17.15 h), 
i Formats emergents i noves narratives audiovisuals (18.30 h). 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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L’Open Creatiu de les agències de 
Catalunya obre inscripcions

L’Associació Empresa-
rial de Publicitat posa en 
marxa la tercera edició 
del Festival de Creativitat 
Publicitària Open Creatiu 
dirigit a agències i profes-
sionals de tot Catalunya, 
on cada any les agències 
participants s’inscriuen 
gratuïtament els seus mi-

llors treballs. Amb l’Open Creatiu, l’Associació Empresarial de 
Publicitat pretén donar visibilitat a totes aquelles campanyes 
que, moltes d’elles, per ser de proximitat i realitzades per agèn-
cies de diferents localitats, no tenen l’oportunitat de mostrar-se 
a al gran públic.

La data límit per presentar les peces a concurs en aquesta 3a 
edició de l’Open Creatiu, és el dia 24 de juliol, i el festival tindrà 
lloc a l’octubre, en aquesta ocasió de forma online a causa de 

la situació actual provocada pel Covid-19. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: El Publicista)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Dilluns 
29 de juny i 6 de juliol (de 15.00h a 18.00h) - L’objectiu d’aquest 
curs, dirigit per Enrique San Juan, és aprendre l’essencial per 
a la producció de podcasts de qualitat que generin audiència, 
fidelitat, repetició, subscripcions i una oportunitat de negoci o 
laboral per a periodistes, ja sigui en l’àmbit personal o com a 
part d’una organització. Es combinarà l’explicació dels concep-
tes per part del professor a través de webinars en directe i la 
realització d’una pràctica per part de l’alumnat.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- On line. 
Del dilluns 15 de juny al dimecres 15 de juliol (12 hores) - Inter-
net permet treure molt més suc a les històries periodístiques. 
Els reportatges de premsa escrita o els comunicats de premsa 
tradicionals poden convertir-se en històries amb una narrativa 
innovadora dirigida a un nou públic que demanda una nova ma-
nera d’explicar. Amb Nereida Carrillo coneixerem i aplicarem 
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instruments que podem utilitzar per fer un reportatge multimè-
dia, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per 
a internet o cronologies interactives.

Com gestionar els Riscos Reputacionals.- On line. Del di-
vendres 19 de juny al 17 de juliol (10 hores) - La transparència 
radical ha fet que les organitzacions s’obrin a una nova realitat 
marcada per l’escrutini públic de totes les seves accions i comu-
nicacions, així com les dels seus líders. També l’aparició crei-
xent d’estratègies que busquen el despretigi de persones, em-
preses i institucions, a partir de la generació de fake news han 
augmentat l’aparició de riscos purament reputacionals. Ricardo 
Gómez ens ensenyarà quins riscos poden produir realment un 
dany, com avaluar-los i mitigar-los.

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del divendres 12 
de juny al divendres 10 de juliol (6 hores). Aquest curs, a cà-
rrec de Jordi Flamarich, ensenya tècniques, nous formats, estils 
periodístics i continguts adaptats tant a la reduïda mida de la 
pantalla d’un mòbil com a la forma en què l’audiència accedeix i 
redistribueix la informació a través de les xarxes socials.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- On line. Del 
dimecres 1 al divendres 24 de juliol (6 hores) - En aquest taller 
teòric i pràctic, creat per Ana Salvá, es donaran les pautes ne-
cessàries i s’explicaran els conceptes claus per fer un reportat-
ge escrit i cada participant desenvoluparà un treball, acompan-
yat d’una tutoria personalitzada i una avaluació final. 

Aprèn a utilitzar el vídeo en directe per a xarxes socials.- 
On line. Divendres 3 i 10 de juliol (de 10.00h a 13.00h) - El ví-
deo en directe és un dels formats de moda a les xarxes socials. 
Permet connectar i interactuar en temps real amb audiències a 
Twitter, Periscope, Facebook, Instagram, YouTube i Linkedin. 
Apropiat per a marques, projectes, individus i institucions, exi-
geix del professional de la comunicació el coneixement i el do-
mini de noves aptituds tècniques i expressives que cobrirem de 
manera pràctica en aquest taller dirigit per Enrique San Juan. 

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dilluns 
6 al dijous 30 de juliol (10 hores) - En aquest curs, impartit 
per Pilar Yépez, es partirà del concepte i funcionament d’un 
buscador, analizant com funciona la cerca i els resultats per 
després treballar el posicionament. El programa es centra en 
l’elaboració de la longtail i en el SEO intern. 
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Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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El valor dels mitjans per als 
anunciants
Per Ami.info

La transformació digital és ara o mai. És la porta que ha d’obrir-
se perquè el sector de la publicitat digital pugui remuntar el mal 
moment patit a causa de la crisi sanitària. Això sí, sense perdre 
mai de vista el valor de les marques tradicionals.

El món de la publicitat digital ha patit un revés a causa del con-
finament viscut a tot el món per la pandèmia de coronavirus. La 

tendència ascendent de la qual gaudia es va veure col·lapsada 
al mes de març, encara que poc a poc comença la seva recu-
peració. Aquesta és el panorama que es va dibuixar aquest di-
marts, dia 23, al webinar “Publicitat digital: tota crisi porta noves 
oportunitats” organitzat per AMI i WAN IFRA.

“Vivim en una contradicció”, explicava Enrique Yarza, presi-
dent de Media Hotline. El confinament ens ha deixat uns nivells 
d’audiències rècord que han disparat el consum de tots els mi-
tjans, tant tradicionals com digitals, però, la part comercial s’ha 
desplomat.

Mostra d’això és que els ingressos programàtics de Godó Stra-
tegies han caigut un 45%, reflex de la situació que s’està vi-
vint a Espanya, estat més castigat en qüestió d’inversió digital 
d’Europa, tal com explicava el seu director digital, Christian Co-
chs. De fet, el mercat espanyol va patir una caiguda del 57% a 
l’abril i el 59% al maig sumant un dèficit en el primer semestre 
del 2020 del 34%, segons les dades que va oferir Yarza.

També és el cas del diari colombià El Tiempo, que ha vist min-
vada la seva venda programàtica a 20 punts. El seu gerent de 
l’Àrea Digital, Diego Vallejo, assegurava que, tot i aquest pano-
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rama desolador, els mitjans han sabut reaccionar i compensar 
aquesta caiguda amb la venda directa recolzada en vídeos, 
streaming i branded content.

La crisi ha fet que s’hagin de prendre decisions ràpides i en-
certades per reconduir els negocis com poden ser la revisió del 
“floor price” i la quantitat d’Ad Units, l’optimització de l’inventari, 
el negoci un a un amb trading desk i principals clients, compro-
vació dels temps de càrrega dels portals, re-negociació amb les 
fonts de demanda i AdServers, evasió d’anunciants oportunis-
tes de baixa qualitat o anàlisis dels acords d’ingressos garan-
tits, entre d’altres.

Totes aquestes accions han deixat lliçons apreses que seran 
molt útils també en el futur com que les audiències valoren les 
marques periodístiques amb més credibilitat i contingut seriós, 
que les marques necessiten de brand content, que la data és un 
actiu fonamental, que s’ha de diversificar l’ingrés digital o que 
cal accelerar el digital i canviar el focus de l’equip comercial.

Olga Britto, directora general d’AIB a Colòmbia, deia en aquest 
sentit que “les marques han de parlar de manera transparent i 
creïble en els mitjans de qualitat” perquè aquesta és la mane-

ra que el públic les entengui. Segons el seu punt de vista, la 
Covid19 “va venir a fer un canvi”, un canvi que es reflecteix en 
l’evolució de la publicitat en formats i ofertes.

Dit d’una altra manera, i en paraules d’Enrique Yarza, “els mo-
dels s’han de revisar per oferir més qualitat”. Oferir un producte 
millor és el secret per millorar no només els preus de mercat, 
sinó el mateix mercat. I la millor manera de fer-ho és sota la 
bandera de la transparència. (Infografia: creativa webrd.com)
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Periodisme de proximitat en temps 
de crisi: importància de les dades 
desagregades
Per Patricia Estévez Jiménez, periodista i col·laboradora do-
cent a la UOC / COMeIN

Els gràfics del desenvolupament de la pandèmia han pres una 
rellevància essencial. Des de l’inicial “aplanem la corba” fins 
al moment actual de desescalada, rares vegades l’expressió 
visual de les dades s’havien convertit en clau per entendre 
com se supera una crisi. Només durant el passat mes de març, 

l’accés a la comunicació de proximitat ha incrementat un 158% 
segons Comscore, però la informació visual desagregada no 
està sent un dels focus per manca de recursos. Els mitjans de 
proximitat són elements clau per a la sostenibilitat de la nostra 
democràcia i el dret a la informació. Ara més que mai, necessi-
taran el suport de la ciutadania a la qual serveixen.

Si alguna cosa ha portat la pandèmia de la COVID-19 als mi-
tjans de comunicació són visualitzacions de dades. És conegut 
el quadre de comandaments mundial amb actualització diària 
de la Facultat de Medicina de la Johns Hopkins University. 
També han estat omnipresents les peces que ens expliquen el 
creixement exponencial de la malaltia, com el gràfic del Wash-
ington Post o les corbes logarítmiques de casos acumulats d’El 
País, i la corba amb mitjana suavitzada a 7 dies del Financial Ti-
mes i la resta del seu treball amb dades, en obert aquests dies.

Però també s’han realitzat gràfics amb més detall. Els gràfics del 
col·lectiu Storydata en col·laboració amb Crític (per exemple, el 
que mostra l’afectació de la malaltia en municipis catalans o “Vuit 
gràfics sobre la desigualtat”), a Valencia Plaza, mostren la infor-
mació de la Comunitat Valenciana per província, i també l’han tre-
ballat a EiTB per al País Basc, per posar només alguns exemples.
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Segons Comscore, el consum de notícies locals a Espanya ha 
crescut un 158%, davant d’una pujada del 87% en el consum 
de mitjans generalistes i un 83% en notícies sobre salut. I això 
malgrat que l’estudi sobre desinformació en temps de coronavi-
rus del Reuters Institute xifra en només un 51% el nivell de con-
fiança en els mitjans de comunicació de l’Estat (el més baix dels 
sis països estudiats). Per molt que ens interessi la informació 
sobre el desenvolupament de la pandèmia en altres parts del 
món, o fins i tot en qualsevol comunitat autònoma, no podem 
enganyar-nos: el que més ens importa és el que passa al nos-
tre voltant, sobretot en aquest moment de desescalada en el 
qual les estadístiques són un dels elements clau per a prendre 
decisions. I per a informar, per sobre de la resta, els mitjans de 
proximitat tenen una importància essencial. 

Aquesta importància del mitjans de proximitat es troba a la ma-
teixa evolució del concepte, del qual Miquel de Moragas fa un 
repàs. Identifica el naixement del terme televisió de proximitat 
a la França de finals dels 80, relacionat amb una comunicació 
que no solament és local sinó que va més enllà: “proximitat 
significava ancorar la polisèmia del local amb les nocions de 
territori, identitat, però també de complicitat entre emissors i 
audiències i, molt important, com a marc competencial del nou 

sistema audiovisual democràtic” o, com explicava al llibre Tele-
visió de proximitat a Europa. Experiències de descentralització 
en l’era digital, al costat de Carmelo Garitaonandía i Bernat Ló-
pez, “té a veure amb la idea que entre l’emissora i els seus re-
ceptors existeix un escenari d’experiències compartides, cosa 
que, en definitiva, es veurà reflectida en els continguts de la 
programació.

En temps de crisis extremes com la que estem vivint, el pe-
riodisme de proximitat és el que millor entén la funció social 
del periodisme: el bé social que implica portar la informació es-
sencial, veraç i contrastada que la ciutadania necessita per a 
descodificar la realitat, per a conèixer el context, més enllà de 
la gran quantitat d’interaccions individuals que podem establir 
en el nostre dia a dia gràcies a les facilitats de la comunicació 
electrònica. Per a poder garantir el seu dret a la informació, al 
cap i a la fi.

I per entendre la realitat de la pandèmia en la zona on vivim, 
necessitem dades desagregades, cosa que està començant a 
prendre rellevància essencial amb la desescalada. L’evolució de 
la malaltia a les poblacions ha estat molt desigual per raons di-
ferents, i no només l’òbvia de la major concentració poblacional. 
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(...)
 
No penso, de tota manera, que la falta de cobertura hagi estat 
fruit d’un mal procedir periodístic, ni molt menys: és la manca 
fonamental de mans, de personal. (...) La clau és la importàn-
cia de la comunicació de proximitat per a entendre el que ens 
envolta i participar en les nostres societats (...)  Tots els mitjans 
de comunicació estan passant per mals moments en l’actualitat 
per la caiguda en picat de la publicitat i, previsiblement, ho pas-
saran pitjor al futur immediat a causa de la situació econòmica. 
Aquesta conjuntura és especialment greu per als mitjans de 
proximitat, segons alertava l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC), que integra 413 mitjans de comunicació, 
la “riquesa dels quals està en la diversitat i la proximitat”. 

Com deia el comunicat de l’AMIC, no podem oblidar-nos que 
“el benestar d’una democràcia de qualitat es basa en la llibertat 
de premsa i el dret a la informació lliure i plural. Els mitjans de 
proximitat, així ho garanteixen”. Així doncs, no hem de deixar de 
fer costat a aquests mitjans, amb els recursos al nostre abast, 
perquè puguin continuar creixent, i amb això, els nostres drets i 
la nostra democràcia. (Infografia: ComarcalCV)
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Belén Quellet: La necessària 
importància d’un Editor de 
Participació
Per Agustina Heb, Buenos Aires / Fundación Luca de Tena

L’editora de Comunitat i Participació de Red/Acción parla de 
les característiques i responsabilitats del seu paper, una es-
pecialitat que per ara pocs mitjans han incorporat. En aquesta 
entrevista, explica com la conversa entre l’equip periodístic i 
els lectors enriqueix el contingut del mitjà, elegit millor startup 
digital de notícies de l’Amèrica Llatina per WAN-IFRA.

La reconfiguració del model de negoci en molts mitjans de co-
municació obliga a estar molt més atent al què vol l’audiència. 
Si el de subscripcions és un model que permet pensar en la 
sostenibilitat econòmica d’alguns mitjans, saber quines neces-
sitats tenen aquests lectors és una necessitat que permet sa-
tisfer aquests interessos i convertir-se en un mitjà rellevant per 
a la seva comunitat.

En aquest context, en les redaccions que aposten per aquest 
model de negoci hi ha una figura emergent i molt interessant: 
la d’editor o editora de participació, alguna cosa així com una 
persona especialitzada en escoltar a l’audiència, establir una 
conversa amb ella i identificar en aquest diàleg oportunitats per-
què l’equip periodístic enriqueixi la seva feina.

Un mitjà que des del seu naixement, a l’abril de 2018, treballa 
profundament la participació dels lectors és Red/Acción, un mi-
tjà argentí que l’any passat va ser triat Millor Start-UP Digital de 
Notícies d’Amèrica Llatina per WAN-IFRA.

La responsable de liderar la conversa entre l’equip d’aquest 
mitjà i la seva audiència és l’editora de Comunitat i Participa-
ció, Belén Quellet. “Si un periodista voldria donar un primer pas 
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per generar una conversa prèvia al voltant d’una idea que té 
per produir un contingut, el principal consell per iniciar aquesta 
conversa és que, triï la forma que triï, ha de ser honest i estar 
disposat a escoltar”, proposa durant una entrevista amb el La-
boratorio de Periodismo.

Què és ser una editora de participació? Quin rol compleix?
Crec que podria definir-se com qui genera un procés d’integració 
entre cada periodista i l’audiència. Entre els nostres lectors hi 
ha un gran potencial, expertise i diversitat. I ells poden, i nosal-
tres estem trobant diverses maneres d’aconseguir-ho, tenir un 
paper que ens ajuda a millorar el periodisme que fem. Aquesta 
integració, que parteix de l’escolta, cobra molt sentit si tenim en 
compte que en Red/Acción parlem de fer un periodisme que a 
més de contar el món, també serveixi per canviar-lo.

En l’actualitat i en plena reconfiguració dels mitjans i els 
seus models de negoci, com de rellevant és per un mitjà 
comptar amb un editor o editora de participació?
Crec que la rellevància del paper està donada per la necessi-
tat urgent dels mitjans de vincular-se amb la seva audiència 
per produir continguts que justament l’audiència consideri relle-
vants. Si no sabem què volen els nostres lectors, què es pre-

gunten i volguessin trobar en el nostre mitjà, serà difícil fer-ho. 
A la reconfiguració dels models de negocis, l’audiència, qui ens 
llegeix, compleix un paper central. Llavors, què millor mane-
ra d’ampliar la nostra audiència que treballar en identificar què 
pensa, què busca, què necessita.

En el teu cas puntual, quins valors li aporta a Red / Acción 
tenir una editora de participació?
Les converses que es generen amb la nostra audiència, en xar-
xes socials, en les nostres newsletters, en l’intercanvi personal 
amb els periodistes o en un grup de WhatsApp, per exemple, 
ens permeten produir continguts o enfocaments als que d’altra 
manera no haguéssim arribat. Aquestes converses també ens 
permeten arribar a noves preguntes; retroalimenten el procés 
de propostes de notes dels periodistes amb idees molt més 
connectades amb la realitat, que és la realitat de l’audiència. I 
ens empeny, en el millor dels sentits, a no deixar de pensar que 
el nostre periodisme té un propòsit.

Quins eren els teus desafiaments abans del coronavirus? 
Van canviar o en van sorgir de nous a partir de la pandèmia?
La pandèmia ens va fer més fàcil vincular-nos amb la vida 
quotidiana dels que ens llegeixen, perquè la pandèmia ho va 
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afectar tot i ens va afectar a tots. Els continguts, llavors, natu-
ralment tenien a veure amb el que passava al nostre voltant. 
Un clar exemple, la Guia Col·laborativa per viure en temps de 
coronavirus, on vam sumar preguntes suggerides per la nostra 
comunitat. Llavors, la pandèmia va reforçar el nostre repte de 
connectar i entaular una conversa: en un món totalment nou i 
amb una reconfiguració dels hàbits, la necessitat d’escoltar els 
lectors per saber quins eren aquests nous desafiaments es va 
tornar encara més central.

Quines són les eines a tenir en compte a l’hora d’entaular 
una conversa-escolta amb l’audiència?
La primera gran eina és estar disposat a escoltar, és una qües-
tió d’actitud: no ho sabem tot ni hem de saber-ho tot. Quan 
la comunitat se sent escoltada, el “mitjà de comunicació” 
s’humanitza i aquesta escolta forma part llavors dels recursos 
que tenim a mà per entendre millor el que està passant, i ens 
dóna eines per actuar. Si un periodista voldria donar un pri-
mer pas per generar una conversa prèvia al voltant d’una idea 
que té per produir un contingut, el principal consell per iniciar 
aquesta conversa és que, triï la forma que triï, ha de ser honest 
i estar disposat a escoltar. I escoltar encara aquelles idees, pre-
guntes o conceptes que l’audiència pot arribar a exposar i que 

poden fer que el periodista hagi de reenfocar la nota, o sumar-li 
perspectives. Moltes vegades el talent del periodista és con-
dició necessària però no suficient per a un periodisme proper 
i rellevant, sumar-li la conversa amb l’audiència pot aleshores 
potenciar el treball de periodista.

La conversa amb els membres té alguna característica es-
pecial?
L’especial, o essencial en realitat, és saber que tota conver-
sa enriqueix; apropa, parla de trobada, parla de diversitat i de 
respecte per aquesta diversitat. Requereix entendre que si el 
nostre treball és bo, serà millor si estem disposats a escoltar, el 
que no vol dir que estiguem sempre i tots d’acord. La conversa 
amb els membres es fa jerarquitzant la seva individualitat.

L’anada i tornada que s’entaula entre el mitjà i l’audiència varia 
segons els canals de comunicació? 
Sí, varia, com varien les nostres converses segons estiguem 
amb la persona, la coneguem més o menys, estiguem en un 
àmbit laboral o social. De la mateixa manera, també varien les 
converses segons la xarxa social, o el canal pel qual ens comu-
niquem. També segons l’edat. I això requereix que ens adaptem 
contínuament. (Foto: Rodrigo Mendoza, Red/Acción)
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Perquè és important que un diari 
entengui com funciona Google?
Per Pau R. Urquidi / La Vanguardia

Si vostè busca qualsevol notícia a Google, hi ha una alta proba-
bilitat que trobi una notícia de La Vanguardia en la primera posi-
ció. Si vostè busca a quina hora jugarà el Barça aquesta nit, se-
gurament trobarà una notícia de La Vanguardia que contesti a 
la seva pregunta. Aconseguir que Google seleccioni una notícia 
del nostre diari en primera posició és el que anomenem SEO 
o posicionament en cercadors. Sens dubte, el posicionament a 

Google és clau per entendre el lideratge de La Vanguardia dels 
darrers mesos. Per posar un exemple; si abans de l’era digital 
un lector d’Extremadura podia tenir dificultats per consultar el 
diari, ara no hi ha cap límit per arribar fins a la pantalla del seu 
telèfon mòbil.

Hi ha un consens en el mercat en què La Vanguardia aconse-
gueix ocupar les primeres posicions de Google per sobre de la 
seva competència de manera habitual. Vostè s’estarà pregun-
tant, i com s’aconsegueix estar en primera posició? La resposta 
és complexa i alhora senzilla. Resposta complexa: Google té 
en compte centenars de milers de variables, que milers i milers 
de professionals de tot el món tracten de desxifrar dia a dia. 
Seria l’equivalent a la febre de l’or, el gran secret dels negocis 
digitals de segle XXI. El cercador és una caixa negra plena de 
sorpreses indesxifrables per a l’ésser humà.

Resposta senzilla: Google té en compte centenars de milers de 
variables amb un únic objectiu; que la informació que apareix 
en la primera posició sigui la més rellevant, fiable, i completa 
per als lectors. Així que, si ens quedem amb la resposta sen-
zilla, La Vanguardia té el lideratge del posicionament Google 
perquè aconsegueix oferir la informació de la manera més com-
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pleta, fiable i senzilla per als seus lectors. En resum, Google 
considera que La Vanguardia sol tenir la millor i més compren-
sible informació dels mitjans a Espanya.

Pot Google, una màquina sense rostre i ànima, desxifrar quina 
informació és millor? Sí, pot. Òbviament no sap fer-ho com un 
humà, però la seva capacitat de computació es basa en una 
premissa molt senzilla: si és blanc i està en una ampolla de 
vidre, segurament és llet.

El cercador pot veure la quantitat de persones que entren en 
una notícia, calcular el temps que passen llegint-la, i saber si, 
un cop llegida, el lector s’ha interessat per una segona notícia 
dins d’aquesta web. Amb aquests paràmetres ja pot inferir que 
el que hi ha allà dins és bo. Si és blanc i està en una ampolla 
de vidre, sol ser llet.

S’haurà adonat que els titulars que troba en la nostra versió 
digital solen ser diferents als de la versió impresa. Això té una 
explicació molt senzilla que el nostre director adjunt, Enric Se-
rra, li agrada citar amb assiduïtat: imagini que la selecció de 
futbol argentina perd la final del Mundial. Si llegeix l’edició en 
paper podria trobar-se un titular de l’estil: “L’albiceleste plora”. 

Pel context de les pàgines en paper podria entendre a què fa 
referència, però si vostè està a Google i vol buscar el resultat 
del partit, segurament no introduirà en el cercador la paraula 
“albiceleste”; no seria intuïtiu. Això Google ho detecta i ens pro-
posa que fem servir paraules clau que els lectors estan bus-
cant, com ara “Mundial”, “Argentina” o “Messi”, de manera que 
el titular que en la versió digital trobarà serà alguna cosa com: 
“Argentina plora la derrota de la seva selecció al Mundial”.

Aquesta nova forma de titular és un aprenentatge que l’equip 
SEO trasllada als redactors diàriament. Analitzant una i altra 
vegada com funciona la ment humana en un entorn digital. Per 
això, el SEO té molt més de psicologia que de tecnologia (que 
també) ja que ens obliga a pensar diferent. És un procés adap-
tatiu que totes les capçaleres del món tenen damunt de la taula 
i que ens obliga a estar en millora contínua. (Infografia: Dinero)
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Es debilita la confiança en els mitjans 
i emergeix el periodisme local
Per Alfonso Vara Miguel / Digital News Report – Universitat de 
Navarra

En el Butlletí de l’AMIC número 354, de data 19 de juny, vam 
publicar el treball Sis de cada deu internautes a Espanya es-
tan totalment o molt interessats en la informació local, signat 
per Elsa Moreno, investigadora del capítol espanyol del Digital 
News Report 2020 i que també participa en l’informe. El tre-
ball que publiquem avui Es debilita la confiança en els mitjans 
i emergeix el periodisme local és degut a Alfonso Vara Miguel, 
igualment investigador del capítol espanyol del Digital News 
Report 2020, l’informe més complet que existeix sobre el con-
sum d’informació digital, està coordinat pel Reuters Institute for 
the Study of Journalism de la Universitat d’Oxford, i la infor-
mació relativa a Espanya ha estat realitzada per la Universitat 
de Navarra. L’estudi combina anàlisi qualitativa juntament amb 
enquestes a més de 80.000 persones de 40 països.

El Digital News Report 
2020 global mostra un 
increment tant de la des-
confiança en els mitjans 
com de la preocupació 
social per la proliferació 
de rumors. Espanya no 
és una excepció i només 
un 36% dels internautes 
espanyols declara con-
fiar habitualment en les 
notícies. Es tracta del ni-
vell més baix de credibi-

litat informativa des de 2015 (34%) i set punts menys que l’any 
passat. Ni tan sols la confiança en els propis mitjans que els 
enquestats consumeixen -habitualment més elevada- se salva 
d’aquest declivi i tot just un 42% confia en ells, 6 punts menys 
que en 2019. També els mitjans socials o els cercadors de no-
tícies perden credibilitat entre els usuaris espanyols: només un 
23% i un 32% es fien d’ells, respectivament.

Les dades de l’any 2020 són les pitjors dels últims cinc anys, 
i això que el punt de partida ja era de per si preocupant. Des 
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2017, la confiança en les notícies ha caigut 15 punts, passant 
del 51% al 36% el 2020. Pràcticament, el percentatge dels que 
declaren fiar-se habitualment de les notícies és similar al dels 
escèptics amb la informació publicada a Espanya.

Amb aquestes dades, Espanya es troba per sota de la mitjana 
de confiança dels 40 països analitzats en l’estudi -situada al 
38%-. Entre els diversos factors que influeixen en la pèrdua de 
credibilitat en els mitjans hi ha la celebració d’esdeveniments 
polítics o socials que polaritzen a la societat. Així ha passat 
amb les revoltes socials a Xile (-15 punts percentuals respecte 
a l’any anterior) i Hong Kong (-16 pp) i les eleccions al Regne 
Unit (-13 pp) o Mèxic (-11 pp). En el cas d’Espanya, durant 2019 
els espanyols van patir un clima de permanent confrontació 
electoral, amb la celebració d’eleccions generals a l’abril, que 
serien novament repetides al novembre. Entremig, van tornar 
a les urnes al maig per a les eleccions europees, municipals i 
autonòmiques. Aquesta contesa electoral s’ha caracteritzat per 
l’auge dels populismes d’esquerres i dretes, una major frag-
mentació política i la inestabilitat de govern.

Bretxa generacional: els joves, més desconfiats
Hi ha una gran desconfiança informativa entre els més joves. 

Les dades mostren una bretxa generacional entre els menors i 
els majors de 35 anys. Només un terç dels primers es fia dels 
mitjans d’informació enfront del 44% dels segons o un 41% dels 
majors de 55 anys. Com es pot veure en el següent gràfic, a 
major edat, més gran és la confiança en les notícies (i viceversa).

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

A més de l’edat, l’autoubicació política influeix també en el grau 
de confiança en les notícies. Aquells que se situen en els ex-
trems ideològics (dreta o esquerre) tot just confien habitualment 
en els mitjans (vegeu gràfica), enfront d’una major confiança en 
les posicions polítiques més moderades.

Al marge de les característiques sociodemogràfiques, les dades 
reflecteixen que tot i que la pèrdua de confiança afecta tots els 
canals, aquells enquestats que declaren informar-se a través dels 
mitjans més tradicionals (televisió, ràdio o diaris impresos) es fien 
més de les notícies (45 %) que els que opten per les edicions 
digitals dels diaris (39%), de les ràdios (30%), pels mitjans nadius 
digitals (29%) o les xarxes socials (25%). És a dir, aquells que 
es refien de les notícies, tendeixen a informar-se més per mitjans 
tradicionals - legacy media- que pels nous canals i mitjans online.

Aquestes dades són coherents amb el fet que un dels motius 
que sempre ha explicat l’auge de les xarxes socials com a ca-
nal informatiu és l’oportunitat que suposa per als més escèptics 
d’estar informats al marge dels canals més tradicionals, perce-
buts com a propers a l’establishment polític i econòmic de país. 
Aquells que han fugit dels mitjans tradicionals (majoritàriament 
joves) han trobat refugi a les xarxes socials i mostren un major 
grau d’escepticisme que aquells que segueixen informant a tra-
vés de les empreses de comunicació.

La marca i el periodisme de proximitat, importants per a la confiança
En línia amb aquesta relació entre confiança i mitjans tradicionals, 
les dades mostren que les principals marques espanyoles seguei-
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xen gaudint d’una notable confiança per part dels internautes, es-
pecialment les televisions (Antena 3, TVE, La Sexta) i els diaris 
d’àmbit local o regional, als que es dedica un apartat específic 
a l’informe d’aquest any. És important destacar que, en aquesta 
qüestió concreta, es demanava a l’enquestat que puntués el seu 
nivell de confiança particular en 14 marques preseleccionades 
pels investigadors (a més del genèric diari regional o local) i no per 
la totalitat de marques periodístiques existents al país.

Remarquem la proximitat: 
• Les notícies locals són rellevants per al públic de més de 45 
anys d’edat (69%), però només interessen a un de cada tres 
joves de 18 a 24 anys (34%).
•  El 73% dels usuaris s’informa en mitjans periodístics locals i 
el 50% també usa fonts no periodístiques (institucions, grups i 
persones locals).

No obstant això, algunes de les principals marques periodísti-
ques no són immunes al creixent clima de polarització ideològi-
ca. El seu grau de credibilitat està condicionat en bona mesura 
per la ubicació política dels enquestats. Això és particularment 
visible en mitjans com La Sexta o Cadena Ser, que gaudei-
xen de major confiança entre els usuaris d’esquerra/centre-
esquerra enfront dels dreta/centre dreta. A l’altre extrem i de 
forma més clara, la credibilitat de mitjans com El Mundo, ABC 
i COPE està estretament relacionada amb les idees polítiques 
de l’enquestat i creix a mesura que s’avança cap a la dreta.

Menció a part mereixen els diaris regionals o locals. No només 
són el tipus de mitjans que gaudeixen de major confiança per 
part dels usuaris espanyols (6,20 punts sobre 10), sinó que a 
penes hi ha diferències per raons polítiques: amb excepció dels 
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més extrems, són creïbles per a tothom, sense importar el color 
polític. Possiblement, el tipus de cobertura que solen fer els 
periòdics regionals i locals, més proper al ciutadà, més enfocats 
a la informació útil i menys polititzats contribueixen a la seva 
credibilitat entre els usuaris.

Escepticisme cap als mitjans socials i cercadors
A la pèrdua de confiança en les notícies en general l’ha acom-
panyat la caiguda en la credibilitat que els usuaris espanyols 
tenen en els anomenats mitjans socials com Twitter, Facebook, 
i en els cercadors de notícies com Google: només un 23% dels 
enquestats espanyols confia en els mitjans socials i un 32% ho 
fa en els cercadors. En el cas dels mitjans socials, és la xifra 
més baixa en els últims tres anys (-4 punts percentuals): enfront 
del 23% dels que es fien habitualment en les notícies publica-
des a les xarxes socials, més del 45% desconfia.

La pèrdua de credibilitat dels mitjans socials es dóna fins i 
tot entre aquells que declaren que són la seva principal font 
d’informació (majoritàriament joves). Si el 2019 el 38% dels me-
nors de 24 anys confiava en ells, un any després aquesta xifra 
ha caigut fins al 25%. En el cas dels usuaris de més edat, el seu 
gran escepticisme cap a aquest tipus de plataformes segueix 
en els nivells d’anys previs.

Finalment, la confiança en la informació distribuïda a través 
dels cercadors com Google també es troba en el seu nivell més 
baix dels tres últims anys. L’any 2017, el 38% dels internautes 
espanyols es fiava d’aquest tipus de plataformes d’informació 
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enfront d’un 27% que no se’n fiava. Dos anys més tard, els 
percentatges s’han invertit i el nombre d’usuaris que desconfia 
de les notícies que circulen a través dels cercadors és superior 
(33%) als que declaren fiar-se (32%). (Infografies: Digital News 
Report)
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Tambors de fusió a la premsa 
espanyola
Per Maria Gómez Silva / Finanzas.com

Francisco Paramés, l’inversor també conegut com el “Warren 
Buffet espanyol”, va sorprendre recentment a mercat al refor-
çar la seva aposta pels mitjans de comunicació nacionals. Va 
entrar al capital de Prisa i va incrementar la posició significativa 
que ja tenia a Vocento. Però, què ha vist Paramés en un negoci 
en plena reconversió?

Ell mateix ha citat tres arguments en l’últim balanç trimestral de 
Cobas AM (la seva gestora): una possible consolidació en el 
sector, el procés de digitalització en el qual estan immerses les 
dues empreses i una major eficiència de costos. “A llarg termini, 
aquesta crisi podria ajudar a accelerar aquestes palanques”, 
diu la missiva, informa la revista Inversión en el seu número 
d’aquesta setmana. 

Però, té raó “l’Oracle d’Omaha” espanyol?, s’acosta una con-
centració de mitjans a Espanya?, són Prisa i Vocento les com-
panyies amb més paperetes per fusionar?

Cal consolidació
Els experts coincideixen a assenyalar que una operació 
d’aquest tipus tindria tot el sentit doncs a Espanya conviuen 
actualment més mitjans dels que la població pot alimentar. “Cal 
consolidació en el sector. Hi ha una quantitat de diaris tremen-
da en un negoci que el 2007 generava 3.000 milions d’euros i, 
ara, al voltant de 1.000. A més, en aquest moment hi ha més 
mitjans que aleshores perquè cal sumar els diaris purament 
digitals”, explica Virginia Pérez, analista d’ Intermoney.
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Així mateix, els analistes coincideixen a assenyalar que les 
candidates més probables a una eventual fusió serien Vocento 
i Prisa perquè tenen els canals de comunicació oberts i diver-
sos fronts de col·laboració, al compartir la impremta, el quiosc 
digital i la plataforma de publicitat programàtica.

De fet, ambdues companyies ja van explorar una operació 
d’aquest tipus en el passat i no seria descartable que finalment 
donessin el pas.

Una de les raons que les converteix en un possible matx és 
el complementari de la seva oferta informativa. Prisa compta 
amb una capçalera esportiva i una altra econòmica (As i Cinco 
Días), que falten a la cartera de Vocento; mentre que aquesta 
última és forta en premsa regional, on Prisa fa més aigües.

Així mateix, encara que una fusió entre el diari ABC i El País 
queda totalment descartada a causa de la seva oposada orien-
tació ideològica, la veritat és que les seves audiències són 
completament diferents i podrien conviure en un mateix grup 
editorial a l’igual que passa actualment amb les cadenes de 
televisió Antena 3 i la Sexta a Atresmedia.

Una operació amb Unidad Editorial, en canvi, seria una traves-
sa més improbable, sembla, tot i que compta amb l’esportiu 
Marca i l’econòmic Expansión, comparteix menys llaços que 
Prisa i Vocento .

Finalment, una eventual fusió en l’àrea de les televisions en 
obert es complica perquè implicaria un nivell de concentració 
molt elevat, a què s’oposarien els reguladors. (Infografia: ABC)
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