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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Què poden aprendre els diaris 
d’Amazon
Per Mary-Katharine Phillips, analista d’innovació mediàtica / 
Twipe Mobile Solutions

  
Amb la notícia d’aquesta setmana que Jeff Bezos està suposa-
dament en converses per comprar la CNN, després de comprar 
el Washington Post el 2013, sembla que el fundador d’Amazon 
està expandint el seu imperi mediàtic. Quines lliçons té la his-

tòria d’Amazon per als diaris, ja que també s’adapten als dis-
ruptors digitals? Avui explorem allò que Jeff Bezos pot ensenyar 
a les editores de notícies heretades.

Quan es va preguntar a Jeff Bezos per primera vegada perquè 
comprava el Washington Post, va respondre que no coneixia 
els diaris. No obstant això, Donald Graham, fill de la llegen-
dària editorial del Washington Post, Katharine Graham, va ex-
plicar que tenia alguna cosa encara més important: el domini 
d’Internet. Mentre la família Graham mirava el futur del Wash-
ington Post, veien una i altra vegada que la seva manca de 
coneixements tecnològics seria un desavantatge. Es van dirigir 
a líders tecnològics com Steve Jobs, Bill Gates i Mark Zucker-
berg, preguntant-los com adaptarien un diari a l’era digital. Però 
va ser la conversa amb Jeff Bezos la que va convèncer plena-
ment la família Graham, propietaris des de temps immemorials 
del Washington Post, per vendre.

“Ens va semblar que la propietat d’algú que tenia un coneixe-
ment immens del futur, de la tecnologia, de maneres de lliurar 
informació als lectors va comportar un gran avantatge”, va ex-
plicar Donald Graham, antic editor del The Washington Post.
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Aquesta decisió va sortir bé. Durant els primers tres anys de 
ser propietari del diari, Jeff Bezos va ser capaç de duplicar el 
trànsit web i convertir-se en rendible. Ha contractat “masses de 
talent tecnològic” i s’ha assegurat que el diari estigui actiu en 
plataformes emergents com Reddit i Tiktok. Jarrod Dicker, vice-
president de Commerical a The Post, fins i tot qualifica l’editora 
de “00% una empresa tecnològica”.

Com a empresari tecnològic, Jeff Bezos aporta dècades 
d’experiència i coneixement al The Washington Post. A Ama-
zon, tot es mesura i s’optimitza, amb un enfocament a aprofitar 
la tecnologia d’alt rendiment. En els darrers anys, algunes orga-
nitzacions de notícies heretades han adoptat el mateix enfoca-
ment, però no totes. Per exemple, a la cimera GEN 2018, Greg 
Barber, director de Newsroom Product al Washington Post, va 
preguntar al públic si estava satisfet amb la seva tecnologia de 
redacció. Gairebé ningú no va alçar la mà. Els editors amb èxit 
el 2020 i més enllà seran els que incorporin el digital en tot el 
que fan. Per ajudar primer a transformar la cultura en digital, 
podem mirar l’exemple de l’editor regional Ouest-France, que 
utilitza la seva edició només digital L’édition du Soir com a labo-
ratori d’innovació per a tota l’empresa.

El dia 2 no és una opció
Els primers dies de qualsevol inici, els fundadors ho gestionen 
tot. A mesura que l’organització creix, la complexitat també 
creix i corre el risc de convertir-se en una gran organització 
caracteritzada per la lentitud i la rigidesa. Per explicar-ho, Jeff 
Bezos va encunyar el model de “Dia 1 vs. Dia 2”. Perquè Ama-
zon tingui èxit, ha de romandre sempre el primer dia.

“El dia 2 és l’èxtasi. Seguit de la irrellevància. Seguit d’una 
decadència dolorosa i desgastant. Seguida de la mort. I per 
això sempre és el primer dia”, va escriure Jeff Bezos, fundador 
d’Amazon.

Això també ho veiem als mitjans de comunicació, ja que alguns 
grups editorials antics s’adapten lentament a l’entorn digital ac-
tual, mentre que les noves empreses de mitjans digitals rein-
venten el joc. Els diaris que van tenir èxit al començament de 
la transició digital van ser aquells que mantenien la mentalitat 
del primer dia. Fins i tot amb obligacions heretades, van po-
der innovar i mantenir-se per davant de la corba. El New York 
Times és un d’aquests diaris que destaca. Però només tenir 
butxaques profundes i un nom reconeixible per si sol no explica 
l’èxit. El 2012, quan Mark Thompson es va incorporar com a 
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conseller delegat, se li va donar llum verda per adoptar un canvi 
radical i fonamental. Va començar a canviar l’organització de 
seguida: en lloc d’elaborar el diari imprès i després actualitzar 
el lloc web amb aquestes històries, va capgirar el flux. En lloc 
de definir l’organització al voltant del seu mètode de lliurament, 
imprès, va treballar per definir The New York Times al voltant 
dels seus valors i missió. Això és similar al funcionament de The 
Telegraph: al centre hi ha el periodisme, el que han fet amb èxit 
durant més de 160 anys. Cap dels dos diaris es defineix per la 
distribució del seu periodisme.

Els clients feliços pagaran
A Amazon, Jeff Bezos no està satisfet amb satisfer les expec-
tatives dels clients. En lloc d’això, els vol “sorprendre”, amb la 
innovació un pas per davant de les expectatives. Aquesta ob-
sessió del client és essencial per a la mentalitat del primer dia.
“El primer que s’ha aconseguit amb èxit és la concentració ob-
sessiva i compulsiva en el client”, digué Jeff Bezos, fundador 
d’Amazon. Ara, centrar-se en l’audiència no és un principi nou 
per als diaris, però Jeff Bezos porta això al següent nivell a 
Amazon. Fins i tot comparteix la seva adreça de correu elec-
trònic, convidant els clients a escriure-li directament les seves 
preocupacions. Llegeix aquests correus electrònics i reenviarà 

el missatge al membre de l’equip corresponent juntament amb 
un sol “?”. A Amazon s’entén que si rebeu un “?” de Jeff Bezos, 
heu de deixar-ho tot i desenvolupar una solució que solucionarà 
definitivament el problema.

Aquesta és una lliçó que Jeff Bezos va portar també al Wash-
ington Post. Per fer les delícies dels lectors, és clau entendre 
on passen el seu temps i coincidir amb aquestes experiències 
de productes digitals. Molts lectors han crescut en un món di-
gital, de manera que esperen que la seva tecnologia funcioni 
sense retard. Creuen que haurien de poder accedir a les notí-
cies de forma còmoda i sense friccions. Veure pel·lícules a Net-
flix, transmetre música a Spotify, rebre actualitzacions d’amics 
a les xarxes socials: aquestes són les activitats en línia més 
habituals dels joves i no hi ha cap raó per la qual la lectura de 
notícies hagi de proporcionar una experiència diferent. Una ex-
periència de productes digitals de qualitat donarà lloc a lectors 
feliços, cosa que Jeff Bezos creu que satisfarà als subscriptors. 
Destaca la importància de demanar directament als lectors que 
paguin les subscripcions.

Aquesta indústria va passar 20 anys ensenyant a tothom al món 
que les notícies haurien de ser gratuïtes. La veritat és que els 
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lectors són més intel·ligents que això. Saben que el periodisme 
d’alta qualitat és car de produir i estan disposats a pagar-ho, 
però cal preguntar-los. “Hem ajustat el mur de pagament i, cada 
vegada que hem ajustat el mur de pagament, les subscripcions 
augmenten”,  ha dit el fundador d’Amazon. 
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Els diaris regionals espanyols 
aposten per la qualitat i la proximitat 
per als seus models de subscripció 
en línia
Per AMI
 

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) va organitzar la 
setmana passada el webinar “El model de subscripció en els 
mitjans locals”, en què diversos dels responsables de diaris 
regionals líders van posar sobre la taula diverses qüestions 
rellevants en la transformació digital del seu model de subscrip-
cions. Moderats per Ramón Alonso, director general d’AMI, van 
participar Alfonso Nogales, director d’Innovació Digital de Pren-

sa Ibèrica i Zeta; Tomás García, director d’Estratègia Digital de 
La Voz de Galícia; Pau Casals, director de Màrqueting i Produc-
te d’Ara; i Carmen Manrique, directora de Negoci d’El Correo. 

Diversificar continguts, afinar a les necessitats del lector, ajustar 
publicacions pel que fa a horaris i plataformes i apostar per un 
periodisme de qualitat són els quatre pilars en què s’ha basat el 
desenvolupament digital dels mitjans regionals a Espanya, com 
van explicar els ponents.

L’experiència d’Ara, diari amb 10 anys de vida i nadiu quant a 
comptar amb un model de subscripció des dels seus inicis, de-
mostra com l’èxit s’aconsegueix gràcies a l’adaptació dels con-
tinguts a les necessitats dels seus lectors. Segons Pau Casals, 
ha resultat fonamental “el no ser un reu de la dada, sinó mante-
nir la ment oberta, així com posar els usuaris en primer lloc i re-
conèixer que menys és més”. El diari català ha adaptat la seva 
forma de treballar i els seus responsables han comprovat com 
el que millor funciona és “el model de propensió alta, en què es 
produeix menys contingut, però més alineat amb l’audiència”.

Per la seva banda, Alfonso Nogales, de Prensa Ibèrica i Zeta, 
assenyalava que, per al primer acostament de les seves ca-
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pçaleres al model de subscripcions, el 2014, es va treballar 
en tres eixos: formar la redacció, canviar l’organització i usar 
noves eines. No obstant això, la major lliçó que han après en 
aquests anys és saber que “el lector demanda percebre el valor 
del producte”. “Teníem clar que fèiem bon periodisme en paper, 
de manera que només havíem de seguir aquesta mateixa línia 
de treball en digital”, explicava Nogales. Reconèixer les hores 
i les plataformes en què es produeixen els pics del consum de 
contingut, simplificar tarifes, oferir un sistema de subscripció 
ràpid i senzill i mantenir un churn rate sota van ser també claus 
a l’hora d’aconseguir l’èxit del seu model.

Ser d’utilitat determina l’èxit o el fracàs de el model
En el cas d’El Correo, el seu èxit ha residit a posar el focus en 
el contingut i el producte final. Carmen Manrique, directora de 
Negoci, destacava “la utilitat que tingui el producte final per a 
l’usuari serà determinant per assenyalar l’èxit o el fracàs”. Per a 
El Correu, que va arrencar el seu camí amb el model Premium 
fa ja cinc anys, l’any 2018 va marcar un punt d’inflexió, quan 
van realitzar diversos canvis que els van reportar una pujada 
de subscriptors del 44%: notícies esquitxades per la web, cinc 
notícies Premium, tarifa anual, nova app, newsletter personalit-
zades i la creació de més seccions.

La inclusió més recent en el model de pagament ha estat la de 
el diari La Voz de Galicia, que el va instaurar l’any passat d’una 
manera gradual i flexible. Per al seu director d’Estratègia Digital, 
Tomás García, “s’han fet passos petits en els quals es provava 
la reacció de l’audiència i s’ha posat en valor que el contingut 
bo genera interès”. Per a ells, el més important ha estat canviar 
els KPIs de la redacció, analitzar continguts, recuperar temàti-
ques abandonades com els continguts sobre integració laboral 
i tenir clar que el bon periodisme és clau. “L’imprescindible és 
tenir una oferta diferenciada”, explicava García.

Entre els aprenentatges que han deixat aquestes quatre ex-
periències durant el webinar organitzat per AMI, destaquen la 
importància de centrar-se en un producte periodístic en el seu 
conjunt i ser propers amb els lectors-subscriptors en línia, als 
quals facilitar-los el màxim possible el procés de la subscrip-
ció. A més, els ponents van coincidir en què qualsevol tipus de 
contingut pot funcionar, sempre que el seu tractament sigui de 
qualitat.

Com a conclusió, els ponents van assegurar que el futur s’albira 
“esperançador” i confien que l’evolució hagi de ser “positiva” 
si s’aconsegueix arribar a perfils no subscrits i saber el tipus 
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de contingut que necessiten, gràcies a la data i al funnel de 
conversió, al costat de aconseguir captar i fidelitzar usuaris i 
connectar els continguts amb les audiències. (Fotografia: Re-
vista Gerente)

El sector de la premsa perd 
175.800.000 d’euros només en 
inversió publicitària

Des del mes de març, 
moltes han estat les tru-
cades d’auxili que ha 
llançat el sector de la 
premsa reclamant aju-
des que mitiguessin els 
efectes econòmics que la 
pandèmia ha deixat en el sector. Premsa diària, revistes i domi-
nicals porten acumulant pèrdua de lectors, de difusió i per tant, 
d’ingressos des de fa anys, però aquest 2020 s’ha convertit en 
un especialment tràgic.

Ho confirmen les dades de l’últim estudi d’Infoadex (ja publi-
cades en aquest Butlletí de l’AMIC) en relació a les dades re-
captades fins al passat mes de setembre. La premsa escrita ha 
perdut un 32% dels ingressos publicitaris en un any, al que cal 
sumar el descens de l’45,5% de les revistes i el de l’59,1% dels 
dominicals.

Aquestes xifres es tradueixen en 175.800.000 menys que en el 
mateix període de l’any passat . El mercat publicitari es manté 
esquiu al que cal sumar la caiguda de fins al 80% de la facturació 
el passat mes d’abril, i que, tot i haver-se recuperat en un per-
centatge considerable, ha hagut d’assumir un descens de l’30%.

Noves vies per sanejar a al sector
Mentrestant, al sector busquen noves vies de desenvolupament 
que posen fi a la caiguda en picat que el sector ha arrosse-
gat durant els últims anys. A més de l’aposta per nous negocis 
aliens al periodisme que han posat en marxa algunes editores, 
no es descarten possibles fusions entre grups.

Ja ha passat altres vegades, a gran escala l’última gran opera-
ció va ser la compra de Grup Zeta per part de Prensa Ibèrica. 
Però no és l’única. La passada setmana, el Grup Henneo i el 
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Grup Joly van unificar les seves forces per crear una productora 
audiovisual a Andalusia.

De moment, no s’esperen grans operacions similars a curt o 
mitjà termini, però, si la crisi segueix afectant el sector, no es 
descarten noves sinergies que reactivin a el sector. (Font: Lau-
ra Bravo/Pr Noticias – fotografia: Ipmark)

Primers milions destinats al món 
cultural per la pandèmia

Per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de 
la COVID-19, el Govern de la Generalitat ha aprovat un primer 
paquet d’ajudes destinades al món cultural, amb un import de 
8,4 milions d’euros, que han d’aplicar-se de forma urgent per 
evitar que el sistema cultural català entri en fallida. Aquest pri-
mer paquet conté dues línies de subvencions per a persones, 
empreses i entitats del sector cultural afectades especialment 
per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

Una línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals, té per objecte compensar les despeses de funciona-

ment de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària 
provocada per la pandèmia. L’altra línia de subvencions, de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte com-
pensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats 
culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.

El Govern també ha aprovat una nova línia d’ajuts a professio-
nals i tècnics d’altres activitats culturals suspeses per la crisi 
sanitària per valor de 3,6 milions d’euros. Es podran acollir a 
aquest ajut de 750 euros aquells qui hagin tingut ingressos fins 
a 18.555 euros entre gener i setembre. Podeu ampliar la infor-
mació des d’aquest link. (Font: CPAC)

El CAC demana 
cura en la cobertura 
d’atemptats
Arran de l’atemptat terrorista de dilluns 
a Viena, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya ha recordat a professionals i 
mitjans que tenen a la seva disposició 
les Recomanacions sobre la cobertu-
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ra informativa d’actes terroristes. El document assenyala que 
convé evitar la intrusió en la privadesa de les víctimes i en la 
dels seus familiars, i proposa abstenir-se de difondre imatges 
de cossos de víctimes mortals si se les pot reconèixer o si la 
cruesa és excessiva.

En el cas de les víctimes supervivents, apunta que només 
s’haurien de prendre imatges o declaracions quan les persones 
afectades ho autoritzin expressament. En la resta de casos, cal 
tractar les imatges per tal d’evitar-ne la identificació.
L’ens regulador també indica que cal tenir una cura especial 
amb el tractament periodístic sobre els terroristes, per evitar 
donar-los protagonisme i que, des de la seva perspectiva, apa-
reguin com a herois. El tractament més adequat seria consi-
derar-los presumptes autors d’un delicte. El document també 
recorda que els actes terroristes els cometen individus i no paï-
sos, ètnies o religions.

Les recomanacions també diuen que el nivell de duresa de les 
imatges que rebi l’audiència ha d’estar justificat editorialment, 
en funció de si aporten elements informatius rellevants i no pas 
per la seva morbositat. El document recalca que la ciutadania 
té dret a no accedir a continguts violents, especialment durant 

l’horari protegit, i assenyala que sempre cal advertir prèviament 
de la naturalesa violenta de les imatges.

Més enllà –diu el comunicat- aquestes recomanacions tenen 
una vocació marcadament cívica: estimular l’exigència ciutada-
na davant els mitjans, així com la seva presa de consciència pel 
rol actiu (i interactiu) que desenvolupen. A més de receptors, els 
ciutadans connectats són generadors i redifusors de continguts 
audiovisuals sobre actes terroristes i, en conseqüència, aques-
tes recomanacions els poden ser útils. (Font i infografia: CAC) 
Consulta AQUÍ la guia.

El Diario de Ibiza acomiadarà 15 
treballadors

El Diario de Ibiza ha comunicat que té previst aplicar un expe-
dient de regulació d’ocupació que provocarà la reducció d’un 
30% de la plantilla. La mesura afectarà una quinzena de treba-
lladors d’un total de 49.

La negociació de l’ERO començarà el dilluns vinent, quan 
l’empresa comunicarà els professionals afectats, explica el Sin-
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dicat de Periodistes de les Illes Balears. “Lamentem el primer 
ERO a un mitjà de comunicació a les Balears d’ençà la pandè-
mia”, ha lamentat l’organització. A més, l’SPIB ha recordat al 
Govern balear i als partits de l’arc parlamentari que “per això 
demanàrem ajudes al sector”. El Sindicat ha alertat que “no es 
pot fer periodisme sense periodistes”.

Per la seva part, l’Associació de Periodistes de les Illes Balears 
ha lamentat que l’ERO del Diario de Ibiza és “un nou cop al pe-
riodisme”, ha donat suport a la redacció, i ha subratllat que “els 
periodistes som més necessaris que mai”. (Font: Comunicació 
21)

Viu Molins de Rei celebra el seu 10è 
aniversari

El mitjà local Viu Molins de Rei 
compleix 10 anys. Per celebrar-ho 
el diari ha decidit fer una sèrie de 
canvis. Per començar, el mitjà vol 
fer una modificació de la imatge 
corporativa de Viu Molins de Rei 

a la pàgina web i a les diferents xarxes socials on té presència 
per tal d’incorporar el 10è aniversari en el seu dia a dia. El nou 
logo és obra del dissenyador molinenc Xavi Paisal. L’objectiu 
del canvi és fer més fàcil el procés identificació dels socis a 
l’hora de llegir en exclusiva entrevistes, reportatges i informa-
cions amb un alt valor afegit.

A més, en els die vinents, el butlletí amb les últimes notícies 
se sotmetrà a una evolució. Tots els canvis seran comunicats 
en una trobada virtual amb els socis on esperen disposar de la 
seva opinió i valoració.

Tot plegat anirà acompanyat també d’una sèrie de continguts 
especials commemoratius que s’aniran publicant al llarg de 
l’any de manera periòdica si la crisi del coronavirus ho permet.

El diari va començar com una aventura feta per joves periodis-
tes en ple context de crisi econòmica. Amb el pas del temps, 
s’ha acabat convertint en el mitjà local de referència, amb 
44.231 visites durant el passat mes de setembre segons dades 
acreditades per OJD. (Font: Redacció AMIC – fotografia: Viu 
Molins de Rei)
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El Museu d’Història reivindica les 
Dones a les ones

El Museu d’Història de Catalunya acull l’exposició Dones a les 
ones, que presenta una visió panoràmica i històrica del mitjà 
posant en valor el treball de locutores, actrius, editores, tècni-
ques o periodistes. Comissariada per la periodista Elvira Altés, 
la mostra es pot visitar fins al 21 de febrer.

Dones a les ones ressegueix l’evolució del mitjà a Catalunya 
des de la seva posada en marxa fa gairebé un segle, destacant 
especialment la contribució de les dones. El recorregut s’inicia 
als 30, i passa per l’edició de programes adreçats al públic fe-
mení, el franquisme, la Transició, fins a com han evolucionat 
els informatius.

L’exposició també vol posar en relleu la lluita de les dones per 
obtenir el respecte professional, i per normalitzar i equiparar les 
condicions laborals i socials de la seva feina amb la dels seus 
companys. (Font: Comunicació 21)

Ràdio L’Escala rep la concessió 
definitiva com a emissora municipal

El Govern de la Generalitat de Catalunya en la reunió de el 3 
d’octubre, ha adoptat l’acord d’atorgar la concessió definitiva 
de ràdio municipal a l’ajuntament de l’Escala (Girona). Ràdio 
L’Escala emet en 107.6 MHz. (Font: Guia de la Ràdio)
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Com ajudar els editors a accelerar el 
creixement empresarial
PER Ben Monnie, director de Global Partnerships Solutions, 
News / bloc Google
 

Des del llançament de Google News Initiative el 2018, hem 
treballat amb organitzacions de notícies de totes les mides, ja 
que s’han adaptat als desafiaments d’un món cada vegada més 
digital, que ha afectat els seus models de negoci i el comporta-
ment dels consumidors. Programes com els nostres GNI Labs 

han ajudat els editors a afrontar reptes empresarials específics, 
com ara subscripcions digitals, publicitat i dades, mentre que 
eines com News Consumer Insights han ajudat a milers de re-
daccions a fer créixer el seu públic en línia. 

Durant aquest temps, hem après dels nostres socis que el canvi 
cap al digital no es produeix d’un dia per l’altre. Es necessiten 
mesos i fins i tot anys d’esforç per atreure i desenvolupar talent 
de mentalitat digital, adoptar un pensament basat en dades i 
construir una cultura basada en el públic. A través del RNB, 
volem donar suport als editors amb aquesta transició. 

Per això, recordem avui que disposem d’un programa global per 
ajudar els editors de notícies a navegar per la complexitat de 
la transformació digital. El Programa de creixement digital GNI  
és un programa gratuït dirigit a ajudar els editors de notícies de 
mida petita i mitjana de tot el món a desenvolupar les capacitats 
necessàries per accelerar el creixement dels seus negocis en 
línia. El programa s’informa de les lliçons apreses de projec-
tes i programes de RNB i es va construir en col·laboració amb 
experts de la indústria, incloses FT Strategies, FTI Consulting 
i Mather Economics, a més d’associacions de la indústria de 
notícies com INMA, Local Media Association i WAN-IFRA. 
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El programa de creixement digital del RNB se centra ara en cinc 
àrees temàtiques: ingressos per lectors, desenvolupament de 
públics, ingressos per publicitat, dades i producte. El nostre pla 
d’estudis inclou llibres de jocs plens d’exemples del món real, 
exercicis interactius per ajudar a resoldre problemes empresa-
rials, tallers per donar vida a aquestes lliçons i laboratoris per 
oferir assistència pràctica. Al principi, ens centrem en el nostre 
pilar d’Ingressos per a lectors, amb altres àrees temàtiques que 
vindran durant els propers mesos. Els editors participants po-
den preveure l’accés a:

• Un llibre de joc complet ofereix als editors estratègies i exem-
ples del món real per ajudar a construir i optimitzar un model 
d’ingressos per als lectors.

• Un conjunt d’exercicis interactius, inclòs un  exercici de mida 
d’oportunitats per ajudar els editors a estimar la seva potencial 
oportunitat d’ingressos per lectors, un diagnòstic de l’embut de 
conversió d’usuari per identificar àrees de millora en les mètri-
ques clau de rendiment dels ingressos del lector i un exercici 
d’establiment d’objectius per crear un pla per a lectors a llarg 
termini. creixement dels ingressos.

• Tallers dirigits per experts del sector que ofereixen recomana-
cions empresarials.

• GNI Labs que proporciona a un grup d’editors un suport per-
sonalitzat i un coaching personalitzat dels nostres socis de la 
indústria.

Els editors poden accedir als llibres i exercicis gratuïts en qual-
sevol moment al nostre centre en línia. Els tallers estan dispo-
nibles per ordre d’arribada, i els laboratoris estaran disponibles 
a la sol·licitud. Per inscriure-us visiteu la nostra pàgina del Pro-
grama de creixement digital GNI. 

Aquest programa es basa en la  nostra edició recentment llança-
da a Europa. Ara hem ampliat a deu idiomes: anglès, espanyol, 
portuguès, francès, italià, polonès, alemany, coreà, japonès i 
indonesi. I a mesura que el currículum evoluciona amb el pas 
del temps, introduirem sessions especialitzades per a editors, 
com ara la transformació impresa a digital i les startups digitals.

Google ha invertit durant molt de temps en donar suport a les 
organitzacions de notícies a mesura que adapten els seus mo-
dels de negoci a un panorama mediàtic en evolució. És per 
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això que compartir àmpliament les nostres conclusions amb la 
indústria de les notícies sempre ha estat una pedra angular de 
l’enfocament de Google News Initiative. A través del Programa 
de creixement digital del GNI, esperem treballar amb més em-
preses de notícies per pensar de manera diferent sobre el seu 
negoci digital, obrir noves oportunitats d’ingressos i construir un 
creixement sostenible en línia. (Infografia: Google News)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’informe Digital News 
Innovation Fund Impact Report. CLICAR AQUÍ  

Els editors disposen de dues guies 
gratuïtes sobre intel·ligència artificial

La consultora Prodigioso Volcan ha publicat recentment la guia 
“Intel·ligència artificial per a periodistes”, que pretén respondre 
a la pregunta de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar “a 
trobar i explicar millors històries”. El document “busca aclarir 
alguns dels conceptes bàsics sobre la tecnologia i la seva apli-
cació a periodistes i qualsevol altra persona amb curiositat pel 
tema i interès en incorporar-la a la seva feina diària”.

  
La Guia ens adverteix que “La incursió de la IA a les redaccions 
és motiu d’oportunitat. Al delegar en les màquines tasques re-
petitives i rutinàries (desgravar entrevistes, trobar patrons en 
milions de dades, moderar comentaris o escriure textos sobre 
resultats esportius), els periodistes guanyen temps per fer la 
feina de servei públic en què són realment valuosos.”

Es tracta d’un magnífic i complet document de 63 pàgines que 
ha estat elaborat en col·laboració per l’equip de Prodigioso Vol-
càn, per Karen De la Hoz, directora d’estratègia digital i Comu-
nitat de la Fundació Gabo, i per Florència Coelho, New Media 
Research a el diari argentí La Nación.
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D’altra banda, l’Oxford Internet Institute (OII) de la Universitat 
d’Oxford, en col·laboració amb Google, ha elaborat una guia 
d’introducció a la intel·ligència artificial que pot consultar-se 
aquí. Els seus responsables expliquen que l’objectiu de la guia 
“és desglossar un àmbit complex de la informàtica i explicar-se 
de manera senzilla perquè tothom pugui orientar-se i compren-
dre els conceptes bàsics”.
Així, la “Guia bàsica de la IA” ofereix “textos explicatius breus 
per ajudar a totes les persones a entendre què és la IA, com 
funciona i de quina manera està canviant el món que ens envol-
ta.” (Infografia: Digitalis)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la guia 
“Intel·ligència artificial per a periodistes”, de Prodigioso Volcán. 
CLICAR AQUÍ  (i posar aquí el PDF) i també La guia bàsica de 
la IA, que us podeu baixar des d’aquest enllaç. 

Radiografia de l’evolució dels mitjans 
esportius nascuts després de la crisi 
de 2008

 
L’estructura dels mitjans torna a afrontar moments d’angoixa 
i incertesa, accelerats per la incidència d’una pandèmia que 
amenaça amb allargar-se per un temps indefinit i que fa retro-
cedir al context de canvi estructural i de recerca de solucions 
que el sector va viure com a conseqüència de l’anterior gran 
crisi, la dels anys posteriors a 2008, segons un treball de José 
Luis Rojas, periodista y professor de la Universitat de Sevilla.

Si els anys més prolífics per al llançament de nous mitjans van 
ser 2008-2014 (gairebé la meitat va veure la llum entre 2012 i 
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2013, segons l’APM), des de llavors s’observa un alentiment 
en la posada en marxa d’aquest tipus d’iniciatives, potser per 
la consolidació aconseguida per alguns projectes o simplement 
perquè el mercat està més saturat i hi ha menys nínxols infor-
matius per atendre.

En l’actualitat segueixen actius 28 dels 65 projectes sobre infor-
mació esportiva creats des de llavors, el que representa el 43% 
del total, mentre que el 51% són mitjans que van tancar o van 
deixar de tenir activitat. Aquest article analitza l’evolució dels 
mitjans esportius creats en l’última dècada. (Font: MIP-Univer-
sitat Miguel Hernández – infografia: Fosbury)

NOTA: Trobareu el treball del professor José Luis Rojas en 
aquest link.

La meitat de les llars amb accés 
a internet fa servir plataformes de 
pagament per veure continguts 
audiovisuals

Enmig de la pandèmia -el treball de camp es va realitzar al maig 
i juny passats- el 49% de les llars espanyoles que tenien ac-
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cés a internet va utilitzar plataformes de pagament (com Netflix, 
HBO o Movistar TV) per veure continguts audiovisuals, inclo-
ses sèries de televisió, segons les dades del Panell de Llars 
CNMC, que Competència manté al costat de l’ens públic Red.
es. Aquest percentatge és dotze punts superior al què es regis-
trava en el mateix període de l’any passat.

elDiario.es llança un diari germà a 
Argentina

Al desembre neix elDiarioAR, un nou mitjà de comunicació amb 
seu a Buenos Aires, que aportarà a elDiario.es informació de pri-
mera mà d’Argentina i Amèrica Llatina. Des de dilluns passat, gran 
part de l’equip elDiario.es s’ha incorporat a la redacció de Buenos 
Aires. És un nou diari. No és una corresponsalia o una delegació.

Tot i això, la plantilla d’elDiarioAR és argentina. El projecte està 
impulsat, format i liderat per periodistes argentins, que com-
parteixen amb elDiario.es de Madrid uns principis i una mane-
ra d’entendre l’ofici. El director del diari argentí serà Guillermo 
Culell, un veterà periodista que ha dirigit grans diaris digitals a 
Argentina, Xile i Perú. Estarà acompanyat per Marcelo Franco 

com a editor general. Martín Sivak serà el director periodístic 
i Silvina Heguy directora d’estratègia. Afirmen els editors que 
és una redacció experimentada, d’una vintena de persones en 
plantilla.

Segons el director d’elDiario.es, Ignacio Escolar, Argentina és 
només el primer pas. Volen, a poc a poc, portar la xarxa de 
elDiario.es a altres països llatinoamericans. Diu que volen tenir 
a prop a periodistes en un continent en el qual se senten units, 
i així millorar la seva informació internacional. Comptar amb re-
porters sobre el terreny, a banda i banda de l’Atlàntic, a criteri 
de Escolar vol dir construir entre tots el millor diari en espanyol 
del món: “el més lliure, el més honest, el més rigorós, el més 
creïble.” (Font: Meditàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Catosfera 2020 se celebra per 
primera vegada íntegrament en línia 

La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre 
les novetats tecnològiques i del món d’Internet i la comunicació 
a Catalunya, va arrencar ahir, dijous, la seva dotzena edició 
en format íntegrament virtual al llarg d’avui i demà. Arran de 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

les restriccions en el 
marc de la Covid-19 a 
Catalunya, l’associació 
Catosfera manté tota 
la programació pel se-
guiment dels debats en 
línia, amb la possibili-
tat d’interactuar amb les personalitats participants en viu. Les 
ponències intervindran des de l’Auditori Josep Irla de Girona, 
ciutat que acull la Catosfera des de fa sis anys, però sense pú-
blic i amb les mesures de seguretat i higiene pertinents. Tota la 
programació es podrà seguir en línia des de la pàgina web de 
la Catosfera i el canal de Youtube.

Les xerrades d’enguany presenten un programa divers que po-
sarà el focus en àmbits com el tractament de l’actualitat en clau 
d’humor i l’ús d’aquest registre a les xarxes socials, youtubers 
en defensa del català a la xarxa, el SEO, la identitat digital o 
l’impacte de la covid-19 en el periodisme.

La inauguració de la Catosfera serà avui, divendres, a dos 
quarts de set de la tarda, amb una taula rodona sobre comuni-
cació i humor que porta per títol: “Informar des de l’humor. Els 

límits de l’humor a la xarxa”, en la qual intervindran el periodista 
i guionista Jair Domínguez, la periodista i humorista Ana Polo, 
la guionista especialitzada en humor Júlia Cot, actualment al 
programa “Polònia”, i el director de la revista satírica d’humor El 
Jueves, Guille Martínez-Vela. La moderació de la taula anirà a 
càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora 
del programa “Popap” de Catalunya Ràdio.

Abans, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Puigneró i Ferrer; i el director de la Catosfera, 
Joan Camp, faran la inauguració institucional de la present edi-
ció marcada pel context de la pandèmia.

El matí de dissabte, 7 de novembre, comptarà amb una pro-
posta més especialitzada sobre posicionament web en català. 
L’auditori Josep Irla acollirà el SEODay, un matí de xerrades 
sobre diferents estratègies de posicionament SEO amb profes-
sionals de primer nivell com Marcos Herrera, Nando Llorella, 
Ivan García i Marc Cruells. També divendres, hi haurà una taula 
especialitzada en identitat digital, amb el títol de “Com construir 
la teva marca a Internet”, amb professionals com Leti Rodrí-
guez, Susana Pérez, Xevi Montoya i Anna Codina.
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Per últim, la taula “Periodisme en temps de covid-19. L’impacte 
de la pandèmia als mitjans de comunicació” de dissabte, a dos 
quarts de set, tancarà aquesta dotzena edició virtual de la Ca-
tosfera. Els periodistes Xavier Graset, director i presentador del 
programa “Més 324” del canal informatiu 3/24; Francesc Ca-
nosa, director del magazín La Mira; Nausícaa Hernández, pe-
riodista de la Televisió de Girona; i Roger Tugas, periodista de 
Nació Digital, reflexionaran sobre els impactes de la pandèmia 
en l’exercici i l’agenda setting del periodisme. Georgina Ferri, 
periodista i directora gerent del Diari ARA, moderarà la taula. El 
lector pot tenir accés a la programació en línia des d’aquest en-
llaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia. Catosfera)

El País llança una secció digital de 
Clima i Medi Ambient

En un moment en què l’actualitat informativa gira gairebé per 
complet al voltant de la pandèmia, des El País volen evitar 
que la crisi sanitària faci oblidar altres emergències de gran 
rellevància per a tothom. Per això, el passat 28 d’octubre va 
llançar una secció digital específica de Clima i Medi Ambient, 
renovant la seva aposta per aquests continguts. Aquesta secció 

s’ocuparà de la biodiversitat, de la qualitat de l’aire a les ciutats, 
de la gestió de l’aigua, de la contaminació per plàstics... Però, 
com s’incideix ja des del propi nom, es vol donar una impor-
tància especial a la crisi climàtica, un assumpte que desborda 
les implicacions ambientals per entrar en l’economia, la justícia 
social, la salut, l’alimentació, les relacions internacionals o gai-
rebé qualsevol àmbit de la societat. 

Un dels objectius de l’equip de Clima i Medi Ambient, segons el 
diari, serà apropar aquestes temàtiques al que importa a la gent, 
amb informació senzilla i útil. Amb aquest propòsit, Clima i medi 
ambient inclourà una subsecció anomenada Àrea d’Experts en 
què especialistes de múltiples disciplines explicaran de forma 
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didàctica assumptes complexos i una altra amb el nom de Vida 
Eco en la qual, a través de vídeos curts, es mostraran exemples 
pràctics del que poden fer els ciutadans per reduir la seva petja-
da ambiental. El propòsit d’aquesta secció digital és aprofitar to-
tes les possibilitats de formats i llenguatges d’Internet per oferir 
continguts més atractius i interessants. També es podran seguir 
els continguts de la secció des dels seus comptes en xarxes 
socials. De moment, a Twitter i Facebook. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: blogs.uned)

El Sitges Next 2020 completa el seu 
programa

La cinquena edició del Sitges Next ha donat a conèixer la pro-
gramació del festival d’innovació en comunicació, que se ce-
lebrarà en format virtual i gratuït els dies 26 i 27 de novembre 
(inicialment previst el 5 i el 6, i ajornat per la pandèmia).

El programa inclou una dotzena de ponències, casos, diàlegs 
i experiències sobre les noves tendències en comunicació. El 
certamen mantindrà un escenari –a l’Hotel Calipolis de Sitges– 
des d’on intervindran la majoria de ponents, mentre que el pú-

blic podrà seguir tots els continguts a distància a través de les 
pantalles. L’únic requisit és registrar-se prèviament al web.

Enguany el festival compta amb la participació de professio-
nals com Gabriele Palma (Casa SEAT), Gustavo Martínez 
(The Cyranos Group), Guido Rosales (Top Line Marketing), 
Danilo Lauria (AQP), Franco Martino (Ferrero), Nacho Padilla 
(Ajuntament de Barcelona), Eduard Voltas (Time Out), Xavier 
Verdaguer (Imagine Creative Center), Hugo Olivera (Full Ci-
cle Karma), José Maria Batalla (La Casa de Carlota), Quino 
Fernández (AticcoLab), Laia Zanon (Wildbytes), Anna Moragas 
(WoorldCoo),el Dr. Bonaventura Clotet (IrisCaixa), Manel Prat 
(Bonpreu), i les productores Canadá i Agosto.

La programació també s’enriqueix amb quatre ponències apor-
tades pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalun-
ya, a càrrec de Ferran Rodés (ISP), Sílvia Sivera (Universitat 
Oberta de Catalunya), Sílvia Hernández (professional indepen-
dent), i Jordi Pi i Àlex Marquina (Corporació Catalana de Mi-
tjans Audiovisuals). (Font: Comunicació 21)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Espanya serà el país que tanqui 2020 
amb la caiguda més gran en inversió 
publicitària
Per Puro Marketing
 

Espanya serà el mercat en què més caurà la inversió publici-
tària a tancament d’aquest any. Això és el que acaba de deixar 
clar l’últim estudi d’eMarketer sobre inversió publicitària i les 
seves previsions per al tancament de l’any.

En general, eMarketer preveu que el creixement del mercat 
global de la publicitat sigui negatiu. De mitjana, la inversió en 
publicitat caurà en un 4,5% a tot el món. Així i tot, molts països 
-i amb mercats publicitaris molt potents- estaran molt per sobre 
d’aquesta caiguda mitjana. I en el rànquing de països que es 
posicionen en aquesta situació Espanya és el mercat que pre-
senta el percentatge més elevat.

El mercat espanyol encapçala el rànquing dels deu països que 
es posicionen a la cua de creixement en inversió en publici-
tat. Les previsions de eMarketer apunten que Espanya tancarà 
2020 amb un -14% en inversió en publicitat en comparació 
amb l’any passat. Això porta a superar Itàlia (-13,3%) i l’Índia 
(-12,9%), els altres dos països en què més caurà la inversió.

També desploma la posició d’Espanya en el mercat global de la 
publicitat. Com apunten en l’anàlisi de eMarketer aquesta cai-
guda fa passar el mercat espanyol de la posició 30a que ocupa-
va entre els mercats que tracte eMarketer a la cua.

Els altres països que ocupen el top 10 dels que tancaran l’any amb 
pitjors dades són Perú (-12,2%), Argentina (-12,1%), Mèxic (12%), 
França (-11,8%) , Brasil (-11,6%), Indonèsia (-10,2%) i Tailàndia (-9,8%).
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Només la Xina tancarà 2020 amb un mínim creixement
Els països que queden fora d’aquest top 10 presenten millors 
resultats, però això no vol dir que vagin a créixer. Dels 37 mer-
cats publicitaris que eMarketer segueix a tot el món només un 
tancarà aquest any amb creixement en inversió publicitària i 
ho farà per la mínima. Serà la Xina, on la despesa publicitària 
creixerà en un 0,3%.

La resta dels mercats, inclòs el de Nova Zelanda i malgrat la 
seva òptima gestió de la crisi del coronavirus, tancaran 2020 
amb una caiguda en la inversió publicitària. Estats Units, per 
exemple, i tot i que les eleccions presidencials són un immens 
motor a la inversió publicitària, tancarà l’any amb un retrocés de 
la inversió en publicitat de l’4,1%.

Com apunten a eMarketer, han hagut d’ajustar les seves pre-
visions per a tancament de l’any i a la baixa perquè el se-
gon trimestre va ser molt dolent en general ( “pitjor del que 
s’esperava”) i perquè el creixement de casos en molts països 
fa que temin nous tancaments. El temen, apunten, per Regne 
Unit, Espanya i França. Aquest últim país, de fet, ja ha anunciat 
que tornarà a entrar en confinament. Ho farà fins al pròxim 1 de 
desembre.

El que això suposa en números
Què suposa això en termes de diners? És a dir, quants milers 
de milions de dòlars s’han evaporat de la inversió global en 
anuncis? Les dades de l’estudi apunten quantitats aclaparado-
res. Aquest any, s’hauran invertit en publicitat 614.030 milions 
de dòlars, menys que els 691.500 milions de dòlars amb què es 
va tancar la inversió publicitària el 2019.

Aquesta xifra no tornarà fins l’any que ve. eMarketer preveu 
que el 2021 es recuperi la inversió publicitària i es torni a les 
quantitats prèvies a la pandèmia. De fet, en 2021, eMarketer 
estima que, a nivell global, la inversió en publicitat digital crei-
xerà en un 16,4%. Serà molt més que el 7,9% que esperen que 
pugi la publicitat en mitjans tradicionals.

I, en certa manera, aquestes previsions de creixement no són 
l’única bona notícia dels comptes de la consultora. Encara que 
les dades puguin semblar aclaparadorament negatives, la veri-
tat és que la previsió per a tancament de l’any és millor que la 
que eMarketer manejava fa uns mesos. Al juny esperava una 
caiguda global del 4,9% en la inversió publicitària i no del 4,5% 
com ara estima. (Infografia: eMarketer)
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NOTA: El lector pot accedir al resum de l’estudi eMarketer des 
d’aquest link.

Patronal i sindicats pacten un 
augment salarial del 0,8% en las 
agències de Publicitat
Patronal i sindicats pacten un augment salarial del 0,8% en 
las agències de Publicidad, es tracta d’un augment inferior a 
l’acordat l’any passat, que va ser de l’1,2 %. quest acord en-
trarà en vigor a partir del l’1 de gener de 2020, tenint caràcter 
retroactiu des de la data.

En la reunió del conveni col·lectiu estatal per a les empreses de 
publicitat també es va decidir facultar l’UGT perquè s’encarregui 
dels consegüents tràmits de registre i sol·liciti la publicació de 
les esmentades taules, als seus efectes. 

Les dietes per desplaçament quedaran establertes per a l’any 
2020 en els següents imports:

Dieta amb pernocta (en territori nacional): 62,32 euros nets / 
dia. - Dieta sense pernocta (en territori nacional): 31,18 euros 
nets / dia. - Dieta internacional amb pernocta: 106,19 euros 
nets / dia. - Dieta internacional sense pernocta: 56,56 euros 
nets / dia. - Despeses de manutenció (menjars): 13,84 euros 
nets / dia. Despeses quilometratge: 0,218 euros per km. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: BOE núm. 291)

L’RD de la publicitat del joc en línia 
entra en vigor

El Congrés de Ministres ha aprovat el Reial Decret de Comu-
nicacions Comercials de l’Activitat del Joc (958/2020), que re-
gula la publicitat de les cases d’apostes privades en línia i jocs 
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d’atzar a Espanya, vigent des del 4 de novembre, data de la 
publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Loteries i Apos-
tes de l’Estat (SELAE) i l’ONCE, exemptes en el nou reglament.
 

Des del 21 de febrer, el projecte de RD, impulsat pel ministre 
de Consum, Alberto Garzón, ha anat evolucionant, fins l imitar 
el menys el 80% de les peces publicitàries actives en aquests 
moments i modificar el 99% de la legislació vigent, de 2011. la 
nova normativa s’ha desenvolupat en base als articles set i huit 
de la llei de fa nou anys, sobre publicitat, patrocini i promoció 
de l’activitat de el joc, així com la protecció de consumidors i 
polítiques de joc responsable.

A partir d’ara, els operadors hauran de complir amb la nova nor-
mativa de comunicacions comercials, sent l’import sancionador 

d’entre 100.000 i un milió d’euros , a més de la suspensió de la 
seva activitat a Espanya en un termini màxim de sis mesos. Des 
del 4 de novembre, no es podran signar nous treballs contraris 
a l’RD. Els projectes ja signats i que estiguin actius en aquest 
moment, tindran un termini d’adaptació fins a l’estiu de 2021, 
coincidint amb el final de la temporada esportiva , encara que 
els convenis privats entre clubs i operadors s’hagin tancat per 
més temps.

A més, les mesures de prohibició de bons promocions o regu-
lació de la publicitat a Internet tindran un període d’adaptació 
menor, i entraran en vigor l’1 de maig de 2021. En el cas de 
campanyes amb persones de notorietat pública, no podrà se-
guir emetent a partir d’l’1 d’abril de l’any vinent. La resta de 
contractes subscrits amb anterioritat, fins al 30 d’agost.

Algunes de les mesures destacades del Reial Decret:

• Es prohibeix la publicitat audiovisual fora de l’horari establert, 
de 01:00 a 05:00 hores de la matinada.

• Els clubs esportius no podran signar contractes de patrocini 
amb cases d’apostes que impliquin portar publicitat en sama-
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rretes i equipacions, ni tampoc utilitzar la marca per identificar 
una instal·lació. En retransmissions en directe, la publicitat en 
els estadis haurà acollir-se a el mateix horari.

• El contingut comercial a Internet queda relegat als portals dels 
operadors de joc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotogra-
fia: madridiario)

La publicitat digital repunta per sobre 
del que s’esperava en plataformes 
després el pitjor de la pandèmia
Els analistes es van quedar curts en les seves expectatives de 
recuperació d’ingressos publicitaris per als gegants tecnolò-
gics. Les presentacions concurrents de resultats de Facebook, 
Alphabet i Twitter van deixar xifres de facturació per sobre del 
previst en el tercer trimestre  i assenyalen una recuperació 
important de la planificació després dels mesos més durs de 
l’coronavirus.

En concret  Facebook  va superar la predicció del mercat en 
un 8,4% i va ingressar  21.470 milions de dòlars, i  Alphabet  

la va batre per un 7,5% fins a arribar als  46.170 milions. Però  
Twitter  va ser la gran sorpresa de la jornada amb un 20,7% de 
millora respecte a la xifra avançada per analistes, fins a arribar 
als  936 milions.

Per a cadascuna de les empreses aquests resultats suposen 
una fita rellevant respecte al segon trimestre per diferents mo-
tius: Alphabet havia registrat el primer declivi d’ingressos de la 
seva història per l’impacte negatiu del coronavirus en sectors 
que tradicionalment fan un ús intensiu de publicitat en recer-
ques, com el dels viatges; Twitter havia facturat  un 23% menys  
per la combinació de la pandèmia i els disturbis racials als EUA; 
i Facebook  havia suportat millor que els seus rivals  la caiguda 
publicitari, en part gràcies a la  inversió massiva  en anuncis 
polítics de cara a les eleccions, però a les portes d’un  boicot 
publicitari que finalment no ha tingut impacte aparent sobre els 
seus comptes.

D’altra banda, Amazon també va presentar comptes alhora i va 
consignar un 51% d’increment en la seva categoria d’”altres”, 
que inclou els seus ingressos publicitaris. Tot i que els 5.600 
milions d’aquest segment suposen un percentatge modest dels 
96.100 milions que va facturar en el segon trimestre, apuntalen 
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igualment la tendència a l’alça d’aquest negoci per a l’empresa 
de Jeff Bezos i contribueixen a reflectir la millora del mercat de 
la publicitat en línia. Tot això a l’espera de veure com evolucio-
na la pandèmia a la recta final de l’any, amb nous confinaments 
confirmats en diferents països i altres en estudi.(Font: Dircomfi-
dencial)

BCMA Spain llança la primera guia 
legal sobre branded content

L’Associació Espanyola de Branded Content (BCMA Spain) i el 
despatx d’advocats Écija han presentat la primera edició de la 
Guia legal sobre branded content en espanyol, que clarifica el 
marc legal d’aquesta disciplina de comunicació i facilita pautes i 

directrius que atorguen seguretat jurídica en la creació, produc-
ció i difusió d’aquests continguts. Segons han explicat des de 
l’associació, aquesta guia aspira a cobrir la llacuna legal que hi 
ha al voltant del branded content, una fórmula de comunicació 
que en els últims anys ha anat guanyant part del pressupost 
dels anunciants. De fet, des de 2017, la inversió en branded 
content ha crescut un 41%, d’acord a les dades publicades per 
Scopen. 

La guia defineix el que és el branded content, posant-la en re-
lleu amb altres fórmules publicitàries com el contingut patroci-
nat per evitar així conductes com la publicitat encoberta. I diu: 
“El branded content es distingeix per ser un contingut produït o 
coproduït per una marca, mitjançant formats d’entreteniment, 
informació i/o utilitat, per tal de comunicar els seus valors i con-
nectar amb una audiència que, al trobar el contingut rellevant, 
dedica el seu atenció voluntàriament”  

Durant la presentació, les dues organitzacions han destacat 
que Espanya lidera la regulació en aquest àmbit, ja que no-
més s’han localitzat puntualitzacions aïllades sobre el concep-
te de branded content al Regne Unit. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Ecija). Consulta la guia AQUÍ
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Funciona el màrqueting dels 
influencers?

Acaba de publicar-se el segon estudi d’anunciants amb in-
fluents de SocialPubli 2020; S’han enquestat 200 anunciants 
professionals dels camps de les xarxes socials, la publicitat i 
els mitjans de comunicació, el màrqueting i les relacions públi-
ques de més de 15 països d’Amèrica del Nord, Amèrica Llatina 
i Europa.

Després de preguntar als anunciants, se’ls van demanar les 
seves opinions i experiències sobre el màrqueting d’influència, 
obtenint les seves opinions sobre l’eficàcia del màrqueting 
d’influència a les xarxes socials, el retorn de la inversió (ROI) 
l’ús d’influencers en les seves estratègies i els majors reptes 
d’aquest tipus de màrqueting. Els anunciants també van com-
partir allò que buscaven en un influencer, el nombre òptim de 
seguidors que volen que tinguin els influencers i els mètodes 
per contactar-hi.

En aquest estudi, es va trobar que el 42% dels anunciants pen-
sen que Influencer Marketing ofereix el millor rendiment de la 
inversió en comparació amb els anuncis de pagament a les xar-
xes socials, SEO i màrqueting per correu electrònic. El 89,2% 
dels anunciants considera que el màrqueting d’influències és 
molt eficaç, cosa que representa un augment del 5,2% en com-
paració amb l’estudi de l’any passat. (Font: Mediuàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Marketeros)
NOTA: El Butlletú us ofereix l’estudi d’anunciants amb influents 
de SocialPubli 2020. CLICAR AQUÍ  
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Informe Consum Internet vs. televisió
L’Informe de Consum Internet vs. televisió del mes de setembre 
2020, de Barlovento, ens diu que el temps de navegació a In-
ternet és de 174 minuts per persona de 18 i més anys al dia, un 
descens de 8 minuts pel que fa a el mes de setembre de l’any 
passat. El màxim de visitants únics ha estat de 32.300.000.

Cada persona dedica una mitjana de 45 minuts al dia a veure 
continguts audiovisuals a Internet (+ 6 minuts que al setem-
bre del 2019), amb una mitjana de 13 vídeos per persona al 
dia (+2 vídeos que al setembre 2019). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’Informe 
Consum Internet vs. televisió | setembre 2020, de Barlovento. 
CLICAR AQUÍ  
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L’automatització pot permetre 
als periodistes centrar-se en el 
reporterisme
Per Sergio Spagnuolo / Xarxa Internacional de Periodistes

L’agost passat vaig decidir contractar un periodista per produir 
contingut per a un projecte. Aquesta persona anava a ajudar-
me amb publicacions en xarxes socials, butlletins i informes 
per brindar a altres periodistes coneixements científics provi-
nents de les xarxes socials. Després d’unes setmanes, després 
d’haver treballat en el pressupost i els objectius que tenia en 

ment, vaig canviar tot el pla i vaig contractar a dos desenvolu-
padors a temps parcial per crear un bot de Twitter i un sistema 
de lliurament d’informes automatitzat.

D’un sol cop, vaig resoldre dos problemes: alimentar el timeline 
de Twitter del meu projecte i oferir contingut de butlletí als usua-
ris. Després del llançament, no van necessitar mans humanes 
per tocar aquests dos fluxos de contingut. Va ser un escenari 
clàssic en què l’automatització literalment va robar la feina d’un 
periodista. Després de tot, per què necessitaria a algú que pro-
dueixi contingut que els meus algoritmes ja m’havien facilitat 
gairebé de forma gratuïta? A més, el pla inicial era contractar 
un periodista per un temps limitat, mentre que l’automatització 
durarà tot el temps que jo vulgui.

Mentre aprofundia en el desenvolupament d’aquests produc-
tes automatitzats, sempre sorgia una pregunta: necessitem es-
tratègia i pensament, necessitem ... un periodista. Quin és el 
sentit de publicar contingut sense una estratègia? Llavors, a 
més d’això, vaig contractar a un community manager perquè 
manegués  el vaixell per un temps, i ara estem navegant amb 
bots i humans.

NOVES EINES
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L’automatització en el periodisme és una cosa que segueix des-
pertant qüestionaments. No només pel seu potencial per eli-
minar tasques humanes, sinó també perquè les màquines no 
són els millors periodistes. Els periodistes podrien (i haurien 
de) desconfiar dels efectes d’automatitzar cada aspecte d’una 
redacció, com Microsoft va intentar fer amb MSN, però la lliçó 
que vaig prendre d’aquesta experiència és que l’automatització 
és una gran aliada, no una solució independent.

L’automatització de tasques repetitives i la creació de contingut 
simple poden tenir un lloc molt útil dins del periodisme i, pos-
siblement, pot conduir a millors llocs de treball en la indústria. 
Pensa en un ascensorista; amb notables excepcions, ara ja no 
necessitem persones que pressionin els botons de l’ascensor 
per nosaltres. Es tracta d’una realitat.

Això em porta a 2012, quan treballava per Reuters a Brasil. La 
meva funció era llegir documents corporatius i redactar titulars 
ràpids i simples basats en ells. Bàsicament repetia el que deien 
els documents. Si una empresa que cotitza en borsa anunciés 
informes financers, una recompra d’accions o un nou produc-
te, publicaria d’un a quatre paràgrafs i deixaria que el reporter 
d’aquesta indústria s’encarregués de la resta. Era un treball me-

cànic, repetitiu i avorrit. Va tenir importància en aquest moment 
per a l’empresa i per als lectors, però la feina no involucrava 
cap estratègia, cap informe real ni presa de decisions. Per què 
un periodista necessitaria fer això? Pregunta justa, amb una 
resposta predictible: llevat d’excepcions, la majoria dels bots 
són capaços de fer-ho ara.

Un informe de març de 2019 de l’Institute for Information Law va 
citar “preocupacions sobre l’exposició selectiva i l’accés selec-
tiu a la informació, els efectes perjudicials en l’esfera pública, 
els algoritmes de recomanació mal dissenyats i la concentració 
de l’atenció en unes poques plataformes en detriment d’un més 
ampli i florent mercat de mitjans”.

“Sense dubte, també hi ha el risc que es desenvolupin tecno-
logies impulsades per intel·ligència artificial per explotar les 
vulnerabilitats dels usuaris, per manipular, erosionar la priva-
citat, institucionalitzar la vigilància intel·lectual i crear, intencio-
nadament o no, noves desigualtats digitals”, va assenyalar el 
informe.

No obstant això, hi ha una manera de pensar en el lloc de 
l’automatització en les redaccions (incloses les més petites) 
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que no porta al fet que els periodistes perdin la seva feina i que 
no suposen que el programari s’hagi de fer una tasca periodís-
tica. Si els periodistes redirigeixen els seus recursos a la feina 
que més importa, com investigacions i anàlisis reals, podem 
deixar les tasques repetitives, avorrides i mesquines als bots.

Reuters, Bloomberg i la majoria de les agències de notícies ja 
ho fan. Forbes i The Guardian també. Una gran història del New 
York Times fa servir exactament aquesta estratègia de fer que 
l’automatització faci tasques de poca importància. El Washing-
ton Post fins i tot va guanyar un premi per un bot seu.

Ara que tenim eines cada vegada més poderoses, com GPT-
3 d’OpenAi, un model de llenguatge prometedor que utilitza 
intel·ligència artificial per generar text automatitzat similar a 
l’humà, l’automatització sona encara més prometedora que mai 
per al periodisme. Hauríem d’estudiar-la i situar-la al nostre fa-
vor.

Hi ha una discussió contínua entre aquells que veuen 
l’automatització com un enemic que conduirà al caos i a l’atur 
massiu, i aquells que la veuen de manera diferent. Però hi ha 
una cosa en què tots estan d’acord: està succeint d’una forma o 

una altra en nombroses indústries alhora -el periodisme inclòs- 
, i depèn de nosaltres convertir-la en un aliat. Preservant els 
treballs periodístics, podem augmentar la productivitat en les 
nostres redaccions. Només necessitem una estratègia (huma-
na) adequada. (Infografia: Digital Transformes)

WhatsApp et posa més fàcil trobar i 
esborrar fotos i vídeos del mòbil amb 
el seu nou gestor d’emmagatzematge
“Necessito espai en el 
meu telèfon, com esborro 
els memes i els GIFs que 
ja no vull? I vídeos dupli-
cats o reenviats?” Enviem 
i reenviem tantes fotos i 
vídeos a través de Whats-
App que sovint gestionar 
aquests continguts per esborrar quan ja no els fem servir es 
converteix en un problema. A  WhatsApp ho saben, i ara han 
creat una nova eina de gestió de l’emmagatzematge que per-
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met trobar fitxers que han estat reenviats sovint i també fitxers 
de grans dimensions.
 
La característica està disponible a “Configuració” -> “Dades i 
emmagatzematge” -> “Administrar emmagatzematge”, i ens 
permetrà accedir a un resum en què podrem comprovar quanta 
capacitat ocupen els continguts multimèdia que tenim guardats 
per l’ús de WhatsApp. A partir d’aquí l’eina permet fer una anàli-
si d’aquests continguts per a esborrar-los de forma manual, 
però també proposa accessos ràpids a la selecció i esborrat 
d’aquelles fotos, GIFs, memes i vídeos que hem reenviat mol-
tes vegades .

També hi ha un apartat especial per als continguts que ocupen 
més de 5 MB, sovint vídeos que potser ja no necessitem tenir 
guardats i que d’aquesta manera permetran alleujar la càrrega 
en el nostre mòbil. Aquesta útil eina està començant a desple-
gar-se en una nova actualització de WhatsApp, i pot ser que 
efectivament es converteixi en una aliada important per ajudar-
nos a anar esborrant continguts al mòbil que ja no necessitem 
tenir-hi. (Font i infografia: Xataca)

Un web per dissenyar patrons amb 
variacions infinites i descarregar-los 
en SVG, JPEG o PNG

PatternPad és una de les webs més genials i útils dels últims 
temps. Hi havia eines similars per a crear patrons, però eren de 
pagament o em posaven moltes limitacions a l’hora de desca-
rregar el meu disseny. A PatternPad pots crear quants dissenys 
de patrons vulguis i pots descarregar-los tots en format vecto-
rial SVG, a PNG, o a JPGE. L’editor t’ofereix moltes opcions 
d’exemple que pots personalitzar amb alt nivell de detall. És un 
excel·lent recurs de disseny gratuït.

Ja sigui que vulguis fer servir un patró per afegir al teu web, a 
una presentació, o qualsevol disseny que necessitis, aquesta 
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eina t’ofereix moltíssimes possibilitats. És fàcil d’usar i només 
necessites una pestanya de el navegador. L’editor et permet 
personalitzar la paleta de colors, pots triar cada color de forma 
manual amb el selector, o pots navegar entre una selecció de 
paletes predissenyades. També pots personalitzar la quantitat 
de columnes i files de el patró.

Hi ha una dotzena d’estils predefinits per als patrons, però si no 
us agrada cap, pots ajustar-ho amb diverses opcions de per-
sonalització que permeten canviar la densitat de les formes, el 
tipus de formes, la mida de l’espai entre elles, el percentatge de 
repetició i més. A l’acabar pots descarregar el teu patró d’una 
mida en píxels tan gran com se’t passi. Per defecte se’t ofereix 
un SVG en 1000px d’ample, però tens l’opció d’augmentar-lo o 
reduir-lo i de canviar el format. (Font i infografia: Genbeta)

Polar, un gestor gratuït de documents 
en el núvol que ens permet ordenar-
los, visualitzar-los i anotar-los
Podríem definir Polar com l’aplicació ideal per a tots aquells 
usuaris que han de lidiar amb un gran nombre de documents 

en PDF, llibres electrònics i articles en general, comptant amb 
versions d’escriptori (per a Windows, Mac i Linux) i web. Els 
seus creadors, d’altra banda, opten per definir-lo com “un re-
positori avançat de gestió de documents i coneixements per 
a estudiants, professionals de el coneixement i autodidactes”.

Quan obrim l’aplicació, el primer que trobarem serà l’apartat 
‘Documents’, que agrupa en un sol lloc totes les nostres lectu-
res (tant els documents PDF i EPUB, com les pàgines web cap-
turades mitjançant la seva corresponent extensió). A la barra 
lateral, podrem trobar tant les carpetes com les etiquetes que 
relacionem amb els documents, i que ens permetran ordenar i 
categoritzar els documents.

Quan obrim amb un doble clic algun dels documents que hàgim 
pujat a aquest repositori, Polar obrirà el seu propi visor inte-
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grat , que a més de permetre’ns llegir i buscar còmodament el 
seu contingut. A més, aquest visor també ens facilitarà ressaltar 
fragments i afegir anotacions a partir dels mateixos, podent fins 
i tot convertir algunes d’elles en targetes de pregunta/resposta.

El següent apartat de l’aplicació el trobarem a la pestanya de 
‘Anotacions’: Bàsicament, ens permet mantenir classificats 
(recorrent de nou a carpetes i etiquetes) els comentaris per a 
posteriors comprovacions i edicions dels mateixos. Una icona 
situat a la dreta de la interfície ens permetrà descarregar-nos 
en bloc totes les anotacions que hàgim anat creant, tant en for-
mat Markdown com JSON. A més d’això, Polar permet mostrar 
el progrés de lectura de cada document, així com reprendre la 
lectura en el punt en què el vam abandonar l’última vegada. 
(Font: Marcos Merino/ Think It – infografia: Genbeta)
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Una nova associació vol crear una 
cultura de producte en les redaccions 
de tot el món
Per Julio Lubianco / Knight Center for Journalism

Quina hauria de ser la primera acció d’una associació creada 
per reunir als professionals de producte de les redaccions de 
tot el món? Per als que treballen en aquesta àrea, la resposta 
és clara: escoltar els clients -que en aquest cas són potencials 
socis-, quines són les seves necessitats i buscar satisfer-les de 
la millor manera possible.

Això és el que està fent l’acabada de crear News Product Allian-
ce (NPA), que té com a objectiu promoure i accelerar la cultu-

ra de producte a les redaccions de tot el món: una enquesta 
a les parts interessades que s’inscriuen a través del site de 
l’associació, posta en marxa a finals de setembre.

“Reuneixes a molts professionals de producte i no es prendrà 
cap decisió sense tenir primer les dades de l’usuari”, va dir a 
LatAm Journalism Review Marc Túlio Pires, qui dirigeix Google 
News Lab al Brasil i qui forma part del comitè gestor interí d’NPA. 
“La primera cosa que fas és escoltar el teu usuari, en una mena 
de recorregut auditiu per dissenyar els pròxims passos”.

L’enfocament orientat al producte s’ha tornat prominent en em-
preses de tecnologia, com Google, i avui s’utilitza en diversos 
sectors de l’economia. “La gestió de productes és una funció 
central en la indústria de tecnologia, i juga un paper essencial 
en intervenir l’experiència de l’usuari i les necessitats comer-
cials, però la seva adopció a les sales de redacció ha estat més 
limitada”, estableix el comunicat de NPA.

“Hi ha una qüestió que és la separació de l’Església de l’Estat 
(editorial i comercial, en l’argot de les redaccions), un principi 
estructural que ha servit bé al periodisme durant molt de temps, 
però si ens fixem en les empreses que estan tenint èxit en la 
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transició digital, la majoria té una estratègia de producte sòlida”, 
va dir Pires. “No vol dir que el periodista s’hagi de convertir en 
venedor, però certs llocs han de ser híbrids per connectar les 
parts dins d’una organització”.

Això és el que fa Luciana Cardoso en Estadão, un dels tres prin-
cipals diaris amb cobertura nacional al Brasil, com a directora 
d’estratègies digitals. Segons ella, un dels punts de partida és 
identificar qui és el professional amb funcions de gerència de 
producte en l’organització -probablement ja existeixi, però amb 
un altre nom-.

“Em vaig unir a Estadão el 2011 en l’àrea de projectes i més 
tard vam començar a fer servir la terminologia ‘producte’ per 
descriure la nostra feina”, va dir Cardoso a LJR. Ella també 
està en el comitè gestor interí. “Encara hi ha molta gent (a les 
organitzacions de premsa) que treballa com a producte i no ho 
sap. Aquesta és una dificultat que tinc a trobar col·legues per 
intercanviar idees i avançar en la disciplina”.

Amb la NPA, l’objectiu és crear una comunitat global de profes-
sionals de producte periodístic per intercanviar experiències i 
aprenentatges que resultin en una major sostenibilitat financera 

per a la indústria periodística. Una de les conclusions inicials de 
la investigació, que encara està recopilant dades, és que hi ha 
una recerca de major coneixement en aquesta àrea.

“Ja preveiem que (aquesta demanda) seria fort. I ho vam provar”, 
va dir Cardoso. Va explicar com s’està utilitzant l’enfocament de 
producte per construir l’associació en si: “Hem de saber què 
és el que li importa a aquest usuari final (l’associat) i treure les 
nostres creences i mirar les dades. En cas contrari, naixem amb 
un producte definit per la nostra experiència”.

Segons Pires, més que discutir el paper i acompliment dels 
professionals de la gerència de producte en les redaccions, la 
NPA busca un canvi de mentalitat i visió, amb un enfocament en 
l’audiència: “Tota redacció s’ha d’enfocar en el lector, no apre-
nem a l’escola de periodisme com identificar les necessitats de 
l’usuari i transformar solucions en productes útils pels quals 
està disposat a pagar”. una sala de redacció orientada cap al 
producte podria obrir noves fonts d’ingressos per al periodisme.

Una de les primeres iniciatives de NPA, a través de Google 
News Initiative, News Catalyst i J +, de la Facultat de Post-
grau en Periodisme Craig Newmark, New York City University 
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(CUNY, per les sigles en anglès), és el entrenament immersiu 
en gerència de producte per redaccions petites localitzades al 
continent americà. Les inscripcions estan obertes fins al 11 de 
novembre.

Per a obtenir més informació, el lector es pot comunicar amb: 
hello@newsproduct.org. Newsproduct.org. (Font: LatAm Jour-
nalism Review – infografia: Latam)

NOTA: El lector d’El Butlletí pot accedir a la nota de premsa de 
NPA en aquest enllaç.

Com la COVID-19 està canviant les 
redaccions

Com està transformant la pandèmia les redaccions de tot el 
món? Aquesta és la pregunta al centre de Changing news-
rooms 2020, un nou informe l’autor principal de la qual és la 
cap de desenvolupament de lideratge de Changing, Federica 
Cherubini. L’informe es basa en una enquesta a 136 executius 
superiors de 38 països diferents. Aquests són alguns dels seus 
principals descobriments: 

a) En el treball remot: Moltes redaccions han adoptat el treball 
remot sobre la pandèmia. Al voltant del 55% dels executius en-
questats afirma que treballar des de casa els fa més eficients 
i un 34% afirma que els fa més creatius. Tot i això, només un 
11% afirma que va facilitar la construcció i el manteniment de 
relacions amb els seus col·legues. 

b) En oficines més petites. Malgrat aquests reptes, la majoria 
dels executius enquestats no volen abandonar completament 
el treball a distància quan acabi la pandèmia. Fins al 75% vol 
tornar a l’oficina amb menys freqüència que abans de la CO-
VID-19 i gairebé la meitat afirma que les seves empreses tenen 
previst reduir l’espai d’oficines. 

c) En la millora de la diversitat. La majoria dels enquestats 
afirmen que el seu punt de recollida recull dades de diversitat 
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sobre personal (64%) i lideratge (54%) i el 46% diu que té algú 
formalment responsable de la diversitat. Tot i això, només el 
36% té un pressupost per promocionar-lo.

d) Atreure talent. Molts executius de l’enquesta encara tenen 
dificultats per contractar companys. Menys d’una quarta part 
dels enquestats declaren confiar en reclutar i mantenir produc-
tes (23%), dades (21%) i talent tècnic (18%). (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Reuters Institute)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Changing News-
rooms 2020: Abordar la diversitat i fomentar el talent en un 
temps de canvi sense precedents. Editat pel Reuters Institute. 
CLICAR AQUÍ  

Els periodistes aproven però 
necessiten millorar el tractament de 
les notícies sobre infància vulnerable
Aldeas Infantiles SOS, en col·laboració amb la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) i el Consell 
General de l’Advocacia Espanyola, ha presentat aquesta set-

mana el seu cinquè informe anual sobre el tractament que els 
mitjans impresos i online atorguen a les informacions sobre in-
fància.

“La infància vulnerable en els mitjans de comunicació” mostra 
que el rigor i el respecte als drets dels nens i les nenes són 
prioritaris per a la major part dels professionals, però que enca-
ra queda feina per fer, sobretot pel que fa a la hora de protegir 
la identitat dels menors. Així mateix, al costat de temes habi-
tuals com l’assetjament o la migració, l’estudi mostra que han 
augmentat la seva visibilitat altres com la violència filioparen-
tal, l’educació alternativa, la gestació subrogada, les famílies 
d’acollida o l’addicció a el joc.
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En aquesta cinquena edició, la premsa espanyola retrocedeix 
16/10 en la seva puntuació respecte a l’any passat, aconseguint 
una nota mitjana de 3,88 sobre 5 enfront del 4,04 de l’informe de 
2018. És un lleu descens que adverteix que no s’ha de baixar la 
guàrdia a l’hora de redactar les notícies relacionades amb nens. 
I menys que mai, ara. Amb tot, els professionals segueixen 
prioritzant el rigor i aplicant un enfocament de drets. D’aquesta 
manera, un 75% de les informacions analitzades han donat un 
tractament positiu a la infància, un 11% ho ha tingut millorable i 
un 14%, negatiu. Els punts de millora es localitzen a la protecció 
de la identitat i la contextualització dels fets. Segons l’informe, 
cada vegada és més exhaustiu el procés de documentació, es 
donen més noms ficticis i s’utilitza menys als nens i nenes com 
a fonts d’informació, però se segueixen oferint dades i imatges 
que permeten la seva identificació.

Com passava l’any passat, l’assetjament escolar i els nens mi-
grants no acompanyats han estat els temes més recurrents, 
però també han augmentat la seva presència altres com les 
famílies d’acollida o els menors que aposten, i s’han incorporat 
l’educació alternativa, la gestació subrogada i la violència filio-
parental.

Tres nous criteris d’avaluació.- L’examen de les informacions 
inclou la valoració de titular, el cos de la notícia i les imatges o 
el contingut audiovisual que les acompanyen. A més, l’estudi 
incorpora cada any l’anàlisi de tres criteris recollits en el Codi 
ètic periodístic per a la infància vulnerable, una guia elaborada 
el 2014 per Llars Infantils SOS i la FAPE que inclou recoma-
nacions perquè els professionals dels mitjans anteposin en les 
seves informacions el rigor i respecte cap als menors. Per a la 
valoració de les notícies incloses en l’informe, s’han tingut en 
compte els següents tres criteris: la contextualització dels fets 
noticiables, el respecte a la identitat dels nens i nenes, i el ni-
vell d’alarmisme i magnificació de la informació. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: apmalaga)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe La 
infància vulnerable en els mitjans de comunicació. CLIQUEU 
AQUÍ  
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Una guia de referència sobre l’ús 
dels mitjans de comunicació dels 
consumidors a 42 països

S’ha fet públic el The Global Media Intelligence Report 2020, la 
guia de referència sobre l’ús dels mitjans de comunicació dels 
consumidors a 42 països. La 10a edició del Global Media Inte-

lligence Report és una col·laboració continuada amb Starcom i 
col·laboració amb GlobalWebIndex

El Global Media Intelligence Report és una recopilació concisa 
però detallada de dades i estadístiques sobre l’ús tradicional i 
digital dels usuaris d’Internet en 42 mercats clau a tot el món. 
Una de les troballes més sorprenents d’aquest any va ser que 
molts aspectes de la propietat del dispositiu i la interacció amb 
mitjans específics van canviar poc o gens, en diversos països. 
Podríem haver esperat que la pandèmia del coronavirus alte-
rés radicalment el comportament dels mitjans, però això no va 
passar en la seva major part. El temps dedicat a la televisió, 
el vídeo digital i la transmissió de música va augmentar entre 
la majoria de les poblacions enquestades, però aquests incre-
ments sovint van ser incrementals i no es poden rastrejar com-
pletament a períodes de bloqueig nacional, per exemple.

A continuació, es detallen les principals tendències que configu-
ren el panorama mediàtic d’aquest any:

La propietat d’ordinadors i/o tauletes continua disminuint a 
molts països. Els telèfons intel·ligents ja són el principal dispo-
sitiu digital, i de vegades només, que posseeixen molts usuaris 
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d’Internet a tot el món. A mesura que els telèfons avançats con-
tinuen consolidant aquesta posició, poden aparèixer dispositius 
de pantalla més gran destinats a un paper secundari.

Entre el primer semestre de 2019 i el primer semestre de 2020, la 
propietat d’ordinadors de sobretaula, portàtils i/o tauletes va dis-
minuir de forma més intensa als mercats en desenvolupament, 
inclosos el Brasil, la Xina, Egipte i l’Índia, tots els països on s’ha 
centrat durant molt de temps en dispositius i serveis mòbils. Però 
la mateixa tendència va aparèixer en menor grau en diversos 
altres països, inclosos França, Rússia, Suècia i els Estats Units.

Dit això, la penetració de PC i tauletes continua sent cons-
tantment més elevada entre els usuaris d’internet més vells i 
benestants, un públic objectiu principal per a molts venedors. 
A més, molts consumidors han passat més temps amb PC des 
que va començar la pandèmia. 

Com a resultat, la publicitat en ordinadors de sobretaula i por-
tàtils encara contribuirà significativament a la despesa en pu-
blicitat digital en general. I la despesa en publicitat digital, a 
diferència de les despeses en mitjans tradicionals, augmentarà 
aquest any malgrat l’impacte massiu de la pandèmia en el mer-

cat. eMarketer calcula que la despesa en publicitat digital a tot 
el món augmentarà un 2,4% aquest any, fins als 332.84 milions 
de dòlars, i representarà el 54,1% de la despesa total en publi-
citat en mitjans. (Font i infografia: eMarketer).NOTA: El Butlletí 
de l’AMIC us ofereix La 10a edició del Global Media Intelligence 
Report, elaborat per Starcom amb la col·laboració de Globa-
lWebIndex. CLICAR AQUÍ  

Mossos i Col·legi recorden als 
periodistes les mesures per treballar a 
la via pública amb les restriccions
Els Mossos d’Esquadra i el Col·legi de Periodistes de Catalunya 
recorden als professionals de la informació les mesures acorda-
des per treballar a la via pública durant les restriccions a la mobili-
tat aprovades pel Govern per reduir la transmissió de la Covid-19. 
L’objectiu, diuen, és garantir la llibertat de premsa i facilitar la tasca 
als policies que estiguin duent a terme les seves funcions.

En un comunicat conjunt, recorden que els professionals que 
necessitin desplaçar-se per la via pública entre les 22 i les 6 
hores, o hagin d’anar fora del seu municipi per motius laborals, 
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han de portar el certificat de declaració autoresponsable, a més 
d’un carnet que l’acrediti com a periodista, sigui el del Col·legi, 
del Sindicat de Periodistes o del mitjà i/o empresa on treballa. 
La mobilitat dins del territori català “serà possible, més enllà del 
tancament perimetral que ha entrat en vigor, sempre que estigui 
justificada i ben acreditada”, afegeixen. Les multes per trobar-
se al carrer sense justificació van dels 300 als 6.000 euros.

El Col·legi i els Mossos insisteixen en la necessitat que perio-
distes i fotoperiodistes vagin identificats amb els braçals i ar-
milles de premsa a la via pública, així com en mobilitzacions 
o concentracions al carrer. “És necessari també que els pro-
fessionals de la informació segueixin les indicacions policials, 
respectin les zones de seguretat i, en l’exercici de la seva feina 
i per garantir el màxim la seguretat de tots, procurin no dificultar 
la feina policial”, afegeixen. (Font: CPC)

Curs de Google i la Newmark 
Journalism School

Google, la Craig Newmark Journalism School y News Catalyts 
han preparat un nou curs sobre desenvolupament de produc-

tes digitals dirigits a petites redaccions (Product Immersion for 
Small Newsrooms).

El curs és gratuït i es poden presentar candidatures per par-
ticipar en el mateix fins al proper 11 de novembre. Es tracta 
d’un programa en línia de vuit setmanes de durada que ajuda 
als mitjans participants a desenvolupar les seves habilitats de 
creació de productes. Els interessats trobaran més informació 
en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Cursos al Col·legi de Periodistes

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- On line. 
Del 28 d’octubre al 30 de novembre (12 hores) - El curs, dirigit 
per Nereida Carrillo, pretén que els participants puguin apren-
dre d’una manera molt pràctica com elaborar un reportatge mul-
timèdia. Coneixerem i aplicarem instruments que podem utilit-
zar, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per 
a internet o cronologies interactives. Els participants elaboraran 
un reportatge multimèdia amb l’orientació i el seguiment de la 
professora. Encara queden places disponibles!
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Màrqueting de continguts i contingut generat per l’usuari.- 
On line. Dijous 5 de novembre (de 10.00h a 13.00h) - Cada 
dia es publiquen comentaris parlant de productes i serveis que 
els usuaris han provat o volen comprar, a més de relacionar-
se d’alguna manera amb les marques que els agraden: això 
genera el que s’anomena contingut generat per l’usuari (UGC). 
El màrqueting de continguts és una via per incentivar-lo i així 
aconseguir més comentaris positius i guanyar visibilitat online. 
Eva Sanagustín ensenyarà tàctiques per aprofitar-lo.

Finances bàsiques gamificades.- On line. Del divendres 6 de 
novembre al 4 de desembre (10 hores) - Aquest curs, a càrrec 
d’Elisa Martínez, ofereix uns coneixements elementals per po-
der interpretar els números que ens dona el gestor, trucs i idees 
per reduir despeses, i sobretot, fer una bona planificació per no 
quedar-nos en números vermells. És un curs de finances onli-
ne totalment gamificat que podràs fer al teu ritme on trobaràs 
vídeos, exercicis, jocs, reptes i sorpreses. També hi haurà un 
xat intern amb la professora per poder fer preguntes, resoldre 
dubtes i/o compartir idees amb la resta de participants.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- On line. Del 
dilluns 9 de novembre al dimecres 9 de desembre (12 hores) - A 

través d’aquest curs, dissenyat per Mario Sorribas i Francesc 
Ponsa, els alumnes aprendran el concepte de “storytelling” en 
el context de la comunicació política, aplicaran tècniques narra-
tives en àmbits com el municipalisme o la candidatura política i 
adaptaran el relat a diferents canals i mitjans.

Introducció a la web 3.0, la web semàntica i les noves apli-
cacions.- On line. Dimarts 10, dijous 12 i divendres 13 de no-
vembre (de 10.00h a 12.30h) - Web 3.0 es el nom que es fa 
servir per descriure l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a 
través de diferents camins. Es considera un pas superior en la 
producció de continguts, amb totes les aplicacions i plataformes 
associades. En definitiva, una web més intel·ligent, estructura i 
amb informació rellevant i personalitzada. Aprèn a treure-li par-
tit de la mà de Pilar Yépez. 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dime-
cres 11 de novembre al divendres 11 de desembre (8 hores) 
- Aquesta formació, impartida per Jordi Flamarich, ensenyarà 
a elaborar vídeos de qualitat professional, dominant les aplica-
cions i tècniques adequades, Els alumnes també aprendran a 
exportar i compartir les peces que hagin editat.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Di-
mecres 18 i dimarts 24 de novembre (de 10.00h a 13.00h) - En 
aquest curs intensiu, dirigit per Enrique San Juan, obtindràs 
els coneixements necessaris per crear el teu propi podcast i 
l’hauràs de posar en pràctica de manera immediata. L’objectiu 
és aprendre l’essencial per a la producció de podcasts de qua-
litat 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.

Gestió avançada d’Intranets Corporatives.- On line. Del di-
marts 24 de novembre al dilluns 21 de desembre (8 hores) - Una 
intranet és una xarxa interna que permet compartir recursos, 
però també un espai cada vegada més important d’intercanvi i 
converses entre les persones dins de les organitzacions. Avui 
la clau es activar la comunitat interna de les companyies i que 
allotgin els espais de col·laboració, evolucionant a una intranet 
al núvol. Ricardo Gómez explicarà com es pot passar d’una in-
tranet a una xarxa social corporativa ‘integrated’ i com adaptar-
la per a mòbil i els alumnes podran fer una pràctica per redis-
senyar la seva pròpia intranet.

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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La reinvenció del periodisme
Per Laura Andrés Tallardà / La Vanguardia – Junior Report

Els mitjans de comunicació ens ajuden a entendre la comple-
xitat del món que ens envolta. Podem llegir, escoltar o veure el 
que passa al nostre voltant o molts quilòmetres de distància. 
Podem traslladar-nos a al lloc dels fets a través d’una pantalla, 
un paper o una ràdio, per així comprendre’ls millor.

Qualsevol societat necessita conèixer què passa en ella. Els 
grecs, trobadors de l’edat mitjana o els narradors africans, exer-
cien una funció fonamental de comunicació i informació. Do-
naven a conèixer les històries de forma oral i posteriorment a 
través de manuscrits.

En 1440 va néixer la impremta de Johannes Gutenberg, i això va 
marcar un punt d’inflexió en la manera de comunicar. Es conside-
ra que els primers periòdics setmanals es van començar a publi-
car a Alemanya a principis de segle XVII, encara que al segle XVI 
ja existien algunes publicacions que podrien arribar a considerar-
periòdiques. És a dir, que es publicaven amb regularitat.

Des de llavors, la comunicació i els mitjans han experimentat 
molts canvis. L’Era Digital (també coneguda com Era de la In-
formació) ha transformat la forma de comunicar i d’explicar les 
històries.

La informació de qualitat val diners
Internet va canviar la forma en què es consumeix la informació 
i va provocar una canvi profund en el model de negoci perio-
dístic. Per poder ser present a la xarxa, els grans mitjans van 
començar a oferir el seu contingut de forma gratuïta a través 
d’internet.

No calia comprar un diari o una revista perquè amb només fer 
un clic es podia accedir sense pagar ni un cèntim. No obstant 
això, es necessiten recursos per crear contingut i fer periodisme 
de qualitat.
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Els grans mitjans periodístics, fins aquell moment, confiaven en 
les compres d’exemplars i en la publicitat dels anunciants per po-
der assumir els costos de creació de contingut i difusió de la infor-
mació. Però la possibilitat d’accedir a informació gratuïta a través 
de la xarxa i la caiguda del preu de la publicitat digital van provocar 
que es comencés a replantejar el model econòmic del periodisme.

Nous models de negoci
Recentment, molts mitjans digitals han optat per la subscripció 
digital, en els quals es paga una quota per accedir-hi. De la ma-
teixa manera que es paga per veure una sèrie en Netflix, o per 
llegir un llibre, els mitjans reivindiquen la necessitat de pagar 
per la informació que ofereixen. D’aquesta manera es busquen 
alternatives per oferir informació de qualitat, que pugui haver 
estat treballada per un periodista.

En els últims anys també han aparegut projectes periodístics 
més petits, moltes vegades especialitzats en una temàtica 
concreta. Aquestes plataformes també estan buscant maneres 
de fer viable la seva producció. Algunes compten amb beques 
d’institucions públiques o donacions. Altres ofereixen quotes de 
subscripció als seus lectors, venen els articles de forma indivi-
dual, o llancen campanyes de micromecenatge.

De la mateixa manera que l’accés a la informació ha evolucio-
nat en les últimes dècades, també ho ha fet la indústria. Per 
això, cada projecte periodístic o empresa editorial busca mane-
res per garantir la seva continuïtat a la vegada que reivindica el 
valor de la informació.

Aquests nous models econòmics posen al lector en el centre. Si 
és el lector el que paga per la informació, el mitjà ja no depèn 
tant de les empreses anunciants o dels governs o institucions 
per poder sobreviure i fer la seva feina. En principi, aquest fet 
garantiria que tingués més independència.

George Orwell, periodista i escriptor, deia “Periodisme és publi-
car el que algú no vol que publiquis. Tota la resta són relacions 
públiques”, evidenciant la necessitat de defensar la indepen-
dència dels mitjans alhora que es desenvolupa l’esperit crític de 
cadascú. (Infografia: Forbes México)
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Periodisme encreuat... potser 
crucificat?
Per Carlos Castañosa, escriptor / Canarias Ahora

 
El periodisme és element clau en una estructura social on la 
població en democràcia té dret d’accés a informació veraç. Així 
definit en el mateix article de la Constitució que parla del dret a 
la llibertat d’expressió i d’informació.

L’exercici del periodisme gaudeix d’un component vocacional 
que no totes les professions gaudeixen. Quan el sentiment 
col·loca els emoluments percebuts pel treball en segon terme 

pel que fa a la satisfacció pel que està ben fet, fa del professio-
nal un privilegiat -així comparat en primera persona, en un àm-
bit completament diferent on una passió d’alta volada també va 
haver de patir en el seu dia els efectes adversatius de la ullada 
organitzada-. En tots dos casos, la bandera del deure complert 
oneja l’orgull dels seus principis, com a recompensa moral per 
l’esforç que condueix a l’èxit. 

En tota professió estatuïda en un codi ètic explícit, o intrínsec 
en absència de col·legi professional, s’articula la bondat de les 
seves activitats i es controlen possibles desviaments conduc-
tuals amb expressió de les sancions pertinents.

La teoria s’ofereix perfecta i gratificant. Però apareix el factor 
humà per desbaratar-la . No ja per la pròpia fragilitat inherent 
a la trista condició d’interessos mesquins per excessivament 
individuals, sinó per la incapacitat d’afrontar atacs exteriors que 
escometen amb poca pietat les bases del baluard que necessi-
ta voluntat i fermesa per ser defensat.

Des de la fosca percepció captada concretament arran de terra, 
els ciutadans normals ens sentim indefensos davant l’abusiva 
ingerència d’interessos polítics en els mitjans, tant impresos 
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com audiovisuals. D’entrada sembla gran indecència aprofitar 
la precarietat empresarial, laboral i professional d’algunes enti-
tats de tota la vida dedicades a la comunicació, llaurades en de-
mocràcia, vinculades a drets i llibertats de declaració universal, 
que van semblar trobar acomodament vocacional en el sacro-
sant exercici d’”informar, formar i entretenir” a una opinió públi-
ca molt sensible i vulnerable a manipulacions mediàtiques. Avui 
gestades, per desgràcia nostra, des d’altres poders que utilit-
zen al professional de periodisme com a via de difusió per idees 
i propaganda política que res tenen a veure amb a l’interès ge-
neral, i sí molt amb ambicions individuals o partidistes.

Fan mal testimonis de històrics professionals del periodisme 
que assumeixen com a inevitable beure a galet per mantenir 
llocs de treball en determinada redacció, i només publicar a fa-
vor de qui més paga i en contra de l’adversari polític de torn. 
És cert que es tracta d’una situació d’emergència amb caràc-
ter humanitari, com correspon a l’empobriment laboral gradual 
i progressiu. Quan la precarietat de recursos aboca a la ruïna i 
desemparament en la família del treballador, la qualitat profes-
sional no troba el merescut suport econòmic, no té més remei 
que acceptar un misèrrim mileurisme per dir o escriure el que 
li manin. 

Tot això en contra dels principis deontològics d’una professió 
que pateix de la intrusió d’estranys que un dia van trobar un 
micro en què van veure un filó de creixença personal, sense 
necessitat de titulació ni patrimoni moral en el pla formatiu. Són 
“comunicadors” que van de periodistes sense ser-ho, obsessio-
nats amb la primícia, l’exclusiva i amb els índexs d’audiència. 
Que envaeixen escenaris adaptats amb facilitat al “negoci” de 
la propaganda política mitjançant la publicitat institucional i sub-
vencions oficials pagades amb diners públics. És a dir: “amb 
els meus diners estic pagant a uns desaprensius subornats per 
altres perquè em menteixin...” 

En aquest fòrum disposem de casos flagrants. Algun fins i tot 
traslladat a la FAPE. Quan es planteja un problema, per do-
nar validesa a l’argument, convé proposar possibles solucions. 
Creiem que la supervivència de la professió més gratificant del 
món depèn de la creació definitiva d’un Col·legi Professional 
de Periodisme a nivell estatal. És difícil concebre, amb la que 
està caient, que no estigui ja configurat per articular els seus 
estatuts i donar forma a un codi deontològic acord amb la dig-
nitat i sensibilitat vocacional del periodisme veritable. Al mateix 
temps de protegir la professió de l’intrusisme organitzat en con-
tra d’uns principis ètics fonamentals.
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La gestió econòmica de les empreses afectes a la comunicació, 
és l’altra part vulnerable en termes de supervivència. No hi ha 
dubte que l’adaptació a les noves tecnologies està rebent la 
merescuda atenció d’experts en la matèria. La premsa conven-
cional està patint un deteriorament comercial alarmant. Ja gai-
rebé ningú compra el diari perquè les publicacions digitals són 
molt més còmodes i la fàcil divulgació en les xarxes de notícies, 
reportatges i entrevistes, resulta accessible i barata. Així, els 
diaris de sempre s’estan bolcant en digitalitzar. I els nous que 
sorgeixen, ja digitals, presenten certs avantatges operatives 
sobre els tradicionals. Encara que tots es nodreixen de la publi-
citat comercial, és insuficient per tirar endavant. I seguim en les 
mateixes; amb línies editorials en aparença ideològiques però 
amb el rerefons comentat de propaganda política ben pagada.

Som l’opinió pública”. El “poble sobirà” amb dret a la “veracitat”. 
Però no és gratis. Som nosaltres els que tenim la necessitat i 
obligació de rescatar el periodisme genuí. El que exerceix el 
dret a la lliure informació i està exempt de compromisos mes-
quins amb faccions tendencioses i propenses a la manipula-
ció corrupta dels diners públics. Salvem als qui ens mereixen 
perquè nosaltres els mereixem. Està a les nostres mans, però 
no sense esforç... un petit esforç. Tan simple com calcular el 

que abans gastàvem en comprar el diari habitual al llarg del 
mes, i donar-ho a la publicació que triem. Aquella o aquelles 
que ens ofereixin garantia de veracitat i qualitat periodística. I si 
aportem alguna cosa més, serà en benefici propi... (Infografia: 
blogthinkbig)
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Desinformació, fonts creïbles i veritat: 
compte amb el que llegeixes
Per inRevista / Cambio 16

Un estudi ha confirmat l’impacte massiu que causa la desinfor-
mació sobre la COVID-19 quan prové de fonts creïbles. Els in-
vestigadors han analitzat la vida digital de la notícia falsa sobre 
els efectes adversos de l’ús d’ibuprofè en pacients amb corona-
virus. Els resultats destaquen l’efectivitat de les fonts locals en 
la difusió i la lluita contra les notícies enganyoses. Així, recoma-
nen tenir una actitud crítica respecte a la informació que rebem 
i verificar en més d’una font.

Al març, quan començava la pandèmia del coronavirus a Euro-
pa, un tuit del ministre de Solidaritat i Salut francès, Olivier Vé-
ran, aconsellava als pacients de COVID-19 que no prenguessin 
ibuprofè, un fàrmac antiinflamatori amb propietats analgèsiques 
i antipirètiques. Fins i tot advertia que prendre’l  incrementava la 
mortalitat entre els malalts, tot i que no hi havia cap evidència 
científica que ho demostrés. Aquesta informació va donar lloc a 
una notícia falsa que es va estendre per diversos països.

Sergi Xaudiera, doctorand de la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), i Ana Sofía Cardenal, investigadora dels Estudis 
de Dret i Ciència Política, han analitzat el recorregut digital 
d’aquesta informació no verificada a través de Twitter a Aleman-
ya, França, Espanya, Països Baixos i Itàlia. Els resultats mos-
tren que l’impacte de la desinformació és massiu quan fonts de 
credibilitat participen en la propagació de la notícia. El treball, 
que analitza el cas de Catalunya, també destaca la importància 
dels canals locals per difondre o desactivar la desinformació. 
Segons les conclusions de l’estudi, els canals regionals i locals 
tenen un major impacte en cada territori.

La investigació, publicada a la revista The Harvard Kennedy 
School (HKS) Misinformation Review, de la Universitat de Har-
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vard, s’emmarca en la tesi doctoral de Sergi Xaudiera, que es-
tudia els casos de desinformació en situacions d’emergència.

L’impacte de la desinformació és massiu quan fonts creïbles 
participen en la difusió de la notícia. “Fins ara, la majoria de 
les campanyes de desinformació estaven dirigides per usuaris 
corrents o mitjans partidistes, però la rellevància d’aquest cas 
està en el fet que són representants polítics com el ministre de 
Salut francès i mitjans de comunicació respectables els que fan 
de altaveu i amplifiquen l’audiència d’aquesta història”, explica 
l’investigador.

El detonant de la notícia enganyosa sobre l’ibuprofè va ser el 
missatge a Twitter del ministre francès, però els investigadors 
de les UOC han rastrejat la ruta pública de la història fins a un 
missatge de veu de WhatsApp a Alemanya. Després, a partir 
de l’empremta digital a la plataforma de microblogs, també han 
analitzat com la història es va perllongar durant dues setma-
nes des del país d’origen fins als usuaris dels Països Baixos, 
França i, finalment, Espanya i Itàlia. També, el paper que les 
fonts creïbles, com els representants polítics i els mitjans de 
comunicació respectats, van tenir com a promotors de la des-
informació.

La importància de les fonts oficials es veu en les diferències 
pel que fa a la difusió de la informació entre França i Aleman-
ya. “Tot i que el missatge es va originar al país germànic, no 
va tenir molt èxit: el missatge de veu va ser enviat a diversos 
usuaris, però com que no es va poder identificar l’autor, va per-
dre credibilitat, i la conversa global va consistir essencialment 
en desacreditar-lo i fer bromes sobre el tema”, destaquen els 
autors de la investigació. En canvi, a França, on el missatge va 
ser transmès per una font creïble, l’impacte de la desinformació 
va ser més gran en comparació amb els països estudiats i no 
hi ha gairebé converses en què es desmenteixi la informació.

De fet, el treball mostra que, després del tuit del ministre, altres 
fonts fiables, com els mitjans de comunicació, van reproduir la 
notícia sense fer cap comprovació, el que va contribuir al fet 
que es transmetés encara més la informació. “La desinformació 
transmesa per fonts veraces és especialment perillosa perquè, 
a l’ésser fonts de confiança, la gent té un grau de reflexió menor 
i tendeix a creure les recomanacions sense posar-les en dubte. 
A més, aquest tipus d’accions durant situacions d’emergència 
són especialment sensibles, ja que un tractament incorrecte pot 
tenir conseqüències irreversibles”, destaca l’investigador.
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Cal tenir una actitud crítica respecte a la informació que 
rebem i verificar en més d’una font
La resta dels territoris estudiats es troben entre aquests dos ca-
sos extrems i combinen missatges que reprodueixen la notícia 
enganyosa amb altres que neguen que sigui veritat. A Espanya 
i Itàlia, els mitjans de comunicació i els periodistes van ser els 
primers a denunciar la desinformació citant les declaracions del 
ministre francès per desacreditar-lo. El dia 18 de març, en tots 
els països aparèixer una segona onada, que no va trigar molt a 
ser rebutjada pels usuaris. No obstant això, a Itàlia la història va 
tornar a circular amb força entre el 20 i el 23 de març.

La trajectòria d’aquesta informació demostra la importància per 
als governs de tenir una presència activa a les xarxes socials. 
“Practicar l’escolta activa per detectar converses sobre la gestió 
de l’emergència permet poder actuar amb rapidesa quan la in-
formació no veraç obté un cert grau de visibilitat”, explica.

A més, els investigadors van veure que, tot i que òrgans su-
pragovernamentals com l’Organització Mundial de la Salut i 
l’Agència Europea de Medicaments descartaven la veracitat de 
la informació, la velocitat de la seva difusió no es va reduir fins 
que els canals oficials de cada regió la va desmentir. Segons 

els autors, això indica una forta dimensió regional a la difusió 
de la informació.

El cas de Catalunya
Per tal d’avaluar l’efecte de les fonts oficials de país per desa-
creditar les notícies falses, els investigadors van estudiar el cas 
de Catalunya. Els resultats mostren que la majoria dels usuaris 
catalans que van contribuir a la difusió de la informació no ve-
rificada no seguien fonts oficials en el moment de publicar-la. 
D’altra banda, la gran majoria de les persones que va compartir 
missatges que contribuïen a desacreditar la desinformació si 
seguia canals oficials.

“La desinformació cal combatre-la des de l’àmbit local, d’aquí 
l’enorme importància que a Catalunya tenen els mitjans de 
proximitat. Quan una narrativa falsa circula en una regió, els 
organismes locals han d’ajudar a verificar i desmentir la infor-
mació quan sigui necessari. Hem vist que seguir canals oficials 
locals té un efecte positiu, però quan aquests canals són els 
que promouen informació falsa, la informació acurada pot que-
dar invisibilitzada per als ciutadans d’aquest territori”, explica 
l’investigador.
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En aquest sentit, el paper de les xarxes socials és molt compli-
cat en casos com aquest. “Les plataformes socials (en aquest 
cas, Twitter) poden i han de fer més per evitar que circuli infor-
mació falsa en els seus ecosistemes, però el cas estudiat és 
especialment crític, ja que són canals creïbles i verificats per la 
plataforma que dissemina la informació no necessita”, destaca.

Davant situacions de desinformació com la de el cas de 
l’ibuprofè, els investigadors recomanen seguir fonts oficials, te-
nir una actitud crítica respecte a la informació que rebem i verifi-
car en més d’una font que, sempre que sigui possible, tingui un 
origen diferent i estigui allunyada geogràficament. A més, a es-
cala institucional plantegen un marc de ciberseguretat des d’un 
enfocament centrat en la informació i la comunicació. “Fins ara 
la ciberseguretat només s’ha tractat des d’un punt de vista tec-
nològic, però aquests casos demostren que l’amenaça té una 
dimensió que va més enllà de la tecnologia, en la qual també 
s’han d’estudiar els aspectes socials”, conclou Sergi Xaudiera. 
(Infografia: Maldita.es)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de Sergi Xaudiera i Ana 
Sofia Cardenal (UOC) titulat Ibuprofen Narratives in Five Euro-
pean Countries During the COVID-19 Pandemic. CLICAR AQUÍ  
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El Brown Institute està desenvolupant 
“murs de pagament intel·ligents” per 
a redaccions locals
Per Vignesh Ramachandran, cofundador de Red, White and 
Brown Media / Nieman Lab

Els murs de pagament no són cap novetat. Però utilitzar avanços 
en l’aprenentatge automàtic per fer els murs de pagament “més 
intel·ligents” podria ajudar a redaccions locals reduïdes i amb 
pocs recursos a augmentar el compromís dels lectors i, al seu 
torn, esperem que els ingressos.

Aquesta és la primera aposta del nou Local News Lab de The 
Brown Institute for Media Innovation, un equip interdisciplinari 
de periodistes, enginyers, científics de dades i dissenyadors. 
El nou equip s’està associant amb redaccions locals de petites 
i mitjanes capçaleres per ajudar-les a construir murs de paga-
ment més adaptables o “intel·ligents”; aprofitant l’aprenentatge 
automàtic, moltes redaccions més grans poden tenir recursos 
per explorar.

El quid de la idea és posar una pregunta davant del lector ade-
quat en el moment adequat. Tot i que és possible que moltes 
redaccions ja tinguin un mur de pagament mesurat, el laboratori 
intentarà fer un pas endavant: la tecnologia pot donar a alguns 
lectors més articles, a d’altres menys abans que se’ls demani 
que participin. L’objectiu és “trobar els lectors que estan madurs 
per subscriure’s i ajudar la redacció a convèncer-los del tot”, va 
dir Al Johri , cap d’enginyeria del laboratori.

“El nostre objectiu principal és ajudar realment a les redaccions 
de notícies locals a millorar els ingressos que obtenen dels lec-
tors”, va dir Johri, que anteriorment era científic de dades al The 
Washington Post, on treballava en un projecte que preveia la 
propensió d’un usuari a subscriure’s.
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El Local News Lab està reclutant activament redaccions de 
mida petita i mitjana com a “socis de desenvolupament” inicials 
que estiguin disposats a provar coses noves. Aquestes redac-
cions poden ser empreses sense ànim de lucre o amb ànim de 
lucre, i els seus models de negoci poden incloure subscripció, 
membresia o donació.

“Em fa il·lusió parlar de modelització de murs de pagament i de 
creació de continguts d’una manera que ajudi les redaccions 
locals a ser més sostenibles, però amb una mirada molt atenta 
a l’equitat i l’accés a la informació”, va dir Hannah Wise, de 
l’equip directiu del Lab. “Ho estem mirant des d’un objectiu que 
esperem que asseguri que les persones que necessiten infor-
mació obtinguin la que necessiten”.

L’equip està pensant en el “mur de pagament intel·ligent” a grans 
trets: es podria adaptar al comportament del lector o al contin-
gut. L’aprenentatge automàtic també pot suggerir a la redacció 
quines històries posar o no posar darrere d’un mur de pagament.

“Una encarnació d’un mur de pagament intel·ligent podria esti-
mar la vostra propensió a subscriure’s tenint en compte el vos-
tre historial de navegació o el que se sap sobre vosaltres, i des-

prés ajustar la mesura de manera més personalitzada, potser 
per donar-vos uns quants articles més o per publicar el mur de 
pagament abans segons quina sigui la vostra probabilitat de 
subscripció”, va dir Mark Hansen, director del Brown Institute 
de la Columbia Journalism School.

Part del repte d’implementar aquest tipus d’aprenentatge automàtic 
és que una redacció pot necessitar dades de comportament a nivell 
d’esdeveniments sobre el seu públic: quan un usuari arriba a un lloc 
web, en quins articles fa clic i quines interaccions té amb un mur de 
pagament existent ? L’equip del Local News Lab és conscient que, 
tot i que algunes redaccions ja disposen de la infraestructura digital 
per implementar aquests experiments, d’altres no. Per tant, estan 
pensant en maneres d’abordar diversos escenaris.

“Mentre parlem amb algunes d’aquestes redaccions, hem sen-
tit provar coses realment interessants. La capa d’aprenentatge 
automàtic simplement hi és per ajudar a optimitzar-ne una part 
o, potser, per codificar-la en codi, de manera que el model es 
pugui repetir en altres redaccions”, va dir Hansen.

És per això que el laboratori té previst obrir el codi que escriuen 
de codi obert, de manera que redaccions addicionals puguin 
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replicar-lo al llarg del camí. Wise, que anteriorment gestionava 
els laboratoris de notícies multifuncionals de CBC al Canadà, 
també planeja construir una comunitat al voltant del que fan 
amb els socis inicials de desenvolupament perquè puguin com-
partir els aprenentatges dels experiments amb altres persones.

“Quan sou una redacció local de petites i mitjanes capçaleres, 
de vegades no hi ha gaire temps ni espai per connectar-vos 
amb els vostres homòlegs d’altres organitzacions del país, així 
que esperem facilitar-ho”, va dir Wise.

A més de Wise i Johri, cada membre del Local News Lab té una 
connexió amb el periodisme i les notícies, inclosos els enginyers 
d’aprenentatge automàtic de BuzzFeed i The Wall Street Journal.

“Tothom té comprensió i respecte pel periodisme i com parlar 
amb els periodistes i on es troba l’ètica”, va dir Johri. “Com 
que mantenim converses amb redaccions, podem començar a 
la mateixa pàgina. No els farem suggeriments que quedin com-
pletament fora de lloc, que no volin amb els més alts”.

Una junta de representants d’11 organitzacions informatives 
també assessora el projecte, inclosos líders de The Philadel-

phia Inquirer, Newsday, The Post and Courier, The Tennessean, 
Detroit Free Press i Chicago Sun-Times.

Hansen preveu que de la mateixa manera que una redacció 
pugui tenir una estratègia editorial per informar sobre les elec-
cions o una estratègia de xarxes socials per difondre històries, 
les redaccions podrien tenir estratègies més sòlides al voltant 
de fomentar les conversions o la participació única al voltant 
del contingut, De manera que les estratègies de paret de pa-
gament es converteixin en coses que es pensen rutinàriament i 
s’ajusten bé al vostre contingut”.

“Portar ensenyaments de diferents disciplines ajuda realment 
a ampliar la creativitat en el camp”, va afegir Hansen. “Això 
s’aplica igualment a la manera en què trobem històries, expli-
quem històries i ara a la manera en què es circulen aquestes 
històries”.

Tot i que aquesta és la primera iniciativa del Local News Lab, 
l’equip espera que hi hagi futurs projectes amb programari de 
codi obert o sistemes fàcilment desplegables que puguin utilit-
zar redaccions petites i mitjanes.
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“Entenem la importància de les notícies locals per a la nostra 
democràcia en general, però també per a les organitzacions de 
notícies més grans: les notícies locals són des d’on realment 
parteixen les notícies”, va dir Johri.

Establert el 2012, l’Institut David i Helen Gurley Brown és una 
col·laboració entre la Universitat de Columbia i la Universitat de 
Stanford, dissenyada per fomentar i donar suport a nous esfor-
ços en innovació mediàtica. A Stanford, el focus principal és la 
tecnologia dels mitjans de comunicació, i l’Institut està ancorat 
a la School of Engineering. A Columbia, el focus principal és el 
contingut i l’Institut està ancorat a la Graduate School of Jour-
nalism. Podeu contactar en aquest link. (Infografia: Columbia 
Journalism School - Columbia University)
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Premsa local a Espanya: un model en 
qüestió
Per Luis Palacio / Cuadernos de Periodistas

 
Si es compara l’evolució en els darrers anys de les audiències 
agregades dels diaris nacionals i dels diaris líders a cada co-
munitat autònoma es pot veure que mentre els primers van per-
dre gairebé la meitat de la seva audiència (-49,5%), els segons 

“només” van perdre el 27%. En qualsevol cas, la premsa local 
espanyola ha patit un notable retrocés. A més, ha de superar 
abans o en paral·lel un repte encara més gran: la caiguda dels 
ingressos provocat per l’epidèmia de la COVID-19.

Durant el confinament provocat per l’epidèmia de la COVID-19, 
l’octogenària gijonesa Enedina Fernández deixava caure cada 
dia una cistella lligada amb una corda des del balcó de la ter-
cera planta en què viu. A baix, el seu quiosquer li posava un 
exemplar de La Nueva España a la cistella i recollia l’euro i 
trenta cèntims que costa el diari. Després, Enedina tirava de la 
corda per pujar el diari i es lliurava a la seva lectura.

L’escena, que amb tota seguretat s’ha repetit en altres llocs de 
l’estat aquests dies, és un reflex parcial de la realitat de la prem-
sa local a Espanya: de la fidelitat d’alguns compradors cap als 
seus diaris i els esforços dels quiosquers per mantenir-los, però 
també de l’envelliment dels lectors dels diaris en paper, parcial-
ment compensada pel desplaçament de les audiències cap als 
suports digitals.

Probablement, el cas de Enedina Fernández reflecteixi alguna 
cosa més. Per exemple, la importància de la ubicació geogràfi-
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ca. Si es considera l’índex de difusió a Espanya de diaris locals 
en paper per cada 100 habitants que hi havia el 2018 (últim any 
amb dades completes de l’Oficina de Justificació de la Difusió 
-OJD-), de les deu províncies amb un índex més alt, totes esta-
ven al nord, com l’Astúries de Enedina, a excepció d’una. Eren 
Guipúscoa (6,6), Navarra (6), Biscaia (5,9), La Corunya (5,9), 
Astúries (4,7), Girona (3,4), Lugo (3,4), Cantàbria (3,4), Ponte-
vedra (3,3) i Balears (3,3). Es tracta, en qualsevol cas, d’uns 
índexs modestos, encara que bastant més grans que els que 
ofereixen les províncies del rang inferior, en què onze no arri-
ben ni tan sols a un exemplar de diari local per 100 habitants.

Mercats provincials, no regionals
Però l’anàlisi d’aquests índexs llança més llum sobre la situació 
de la premsa local en paper a Espanya. Per començar, cada 
mercat és únic. I per cada mercat s’entén més el provincial o 
local que el regional.

En primer lloc, perquè no guarda relació la població de cada 
província -i, en teoria, la dimensió del seu mercat- amb la pene-
tració de la premsa. Només cal comprovar com, deixant de ban-
da Barcelona, províncies tan poblades com València, Sevilla, 
Alacant i Màlaga compten amb mercats periodístics molt limi-

tats, tant si s’atén als seus índexs de difusió per 100 habitants 
com al volum total de difusió d’exemplars en 2018.

En aquest sentit, cal aclarir que els càlculs s’han realitzat tenint 
en compte la difusió total de cada capçalera i no el seu repar-
timent a cada província i pot donar-se el cas d’algun diari que 
distribueixi una part dels seus exemplars en una altra demar-
cació; no obstant això, probablement, les diferències no serien 
molt acusades.

La segona característica del mercat de la premsa local es-
panyola és la pràctica inexistència de diaris regionals. Entre 
aquests destaca La Voz de Galicia, la qual des del seu mercat 
corunyès arriba a bona part de la comunitat gallega, encara que 
no pot evitar l’hegemonia de El Faro de Vigo, a Pontevedra, o 
d’El Progreso , a Lugo. I una cosa semblant li passa a La Van-
guardia a Catalunya o a l’Heraldo de Aragón.

Però en la major part de les autonomies multiprovincials, com 
succeeix a Andalusia, Castella i Lleó, País Valencià, País Basc 
o Canàries, l’habitual són els diaris provincials que dominen els 
seus mercats sense que altres interfereixin. És el cas d’Ideal de 
Granada i Sud de Màlaga, a Andalusia; El Norte de Castilla de 
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Valladolid i La Gaceta de Salamanca, a Castella i Lleó; Levante 
de València i Información d’Alacant, al País Valencià; El Correo 
y Diario Vasco, al País Basc, o La Província, de Las Palmas, i 
El Dia, de Tenerife, a les Canàries.

Aquest últim repàs posa al descobert una altra característica, 
la tercera, del mercat de la premsa local a Espanya: la impor-
tància de dos grups de comunicació especialitzats en aquests 
mitjans, Vocento i Prensa Ibèrica Media, doncs a ells pertanyen 
la major part de les capçaleres que s’acaben d’esmentar.

El primer d’ells, per volum de negoci i de difusió en paper, és 
Vocento. Els seus ingressos d’explotació en 2019 van ascen-
dir a 395 milions d’euros, dels quals el 57% procedien de la 
seva divisió de premsa regional/local. Mentrestant, les seves 
onze capçaleres en paper (excloent el nacional ABC ) sumaven 
221.000 exemplars en 2018.

En el cas de Prensa Ibérica, el volum de difusió de diaris en pa-
per ascendia aquell any a 137.000 exemplars. No obstant això, 
en 2019, el grup que presideix Francisco Javier Moll va absorbir 
Grupo Zeta, poc després d’haver pres la majoria d’El Dia, a Te-
nerife. I si es tenen en compte les difusions dels mitjans locals 

de tots dos en 2018, la difusió de Prensa Ibèrica situaria a la 
mateixa alçada que la de Vocento: 220.000.

Una mica més complicada és la comparació entre els dos grups en 
termes econòmics, ja que en el Registre Mercantil encara no estan 
disponibles els comptes de Prensa Ibèrica Media de 2018. Una es-
timació a partir de les dades fins al 2017 i els corresponents a Grup 
Zeta en 2018 i 2019 situaria els ingressos conjunts en el rang de 
280-300 milions d’euros; i, en aquest cas, una part d’aquests ingres-
sos s’han d’atribuir al negoci de revistes i d’arts gràfiques.

Sigui com sigui, el pes de tots dos grups en el sector de la 
premsa local a Espanya és innegable i algun d’ells lidera a 21 
de les 43 províncies en què hi ha premsa local/regional en pa-
per a Espanya. Però això, també, posa el focus en un fet abans 
enunciat. Al costat d’ells, hi ha una sèrie de diaris independents 
que defensen els seus mercats. I n’hi ha hegemònics en mer-
cats grans (com La Vanguardia, a Barcelona), mitjans (com He-
raldo, a Saragossa; La Voz de Galícia, a La Corunya; Última 
Hora, a les Balears, i Diario de Navarra ) i petits (com La Voz 
d’Almeria, La Gaceta de Salamanca o Segre, a Lleida). I això 
abunda en la idea que no existeix tal cosa com un mercat de la 
premsa local, sinó diferents mercats.
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Evolució en els darrers anys
Cal assenyalar que, en els últims anys, i sent en ambdós casos 
negativa, l’evolució de la premsa local ha estat millor que la de 
la premsa nacional. Si es compara l’evolució de les audiències 
agregades dels diaris nacionals i dels diaris líders a cada comu-
nitat autònoma es pot veure que mentre els primers van perdre 
gairebé la meitat de la seva audiència (-49,5%), els segons “no-
més” van perdre el 27%.

Entre les raons que explicarien el ràpid descens de l’audiència 
dels diaris nacionals es troba la retallada i desmantellament de 
les edicions que alguns d’ells mantenien fora de Madrid, el que, 
a el mateix temps, va suposar una pilota d’oxigen per a la prem-
sa local.

Aquesta premsa, en qualsevol cas, ha sofert un notable retro-
cés en els últims anys. I per corroborar-ho, n’hi ha prou atenir-
se al comportament en cada província del diari líder i del segon, 
en aquells casos on n’hi ha. De nou, cal recordar que per a 
aquesta anàlisi s’utilitza la dada de difusió dels diaris en paper 
a cada província, dada que, per ara, és el que millor reflecteix 
la importància del mitjà en l’àmbit provincial.

Així, de les 43 províncies en què s’edita almenys un diari lo-
cal controlat per OJD, en 24 d’elles hi ha un únic diari, encara 
que aquesta dada exigeix algunes matisacions. No està inclosa 
Madrid, per les característiques dels diaris que aquí s’editen. I 
entre les províncies incloses amb un únic diari es troben Sevilla, 
on circula un important edició del nacional ABC, i Saragossa, on 
es troba El Periódico de Aragón, però que no tenen controlada 
la seva difusió com capçaleres independents.

En aquestes 43 províncies en què hi ha algun diari controlat 
per OJD, la difusió dels diaris líders, els seus principals com-
petidors i aquells diaris que no tenen competència va ser de 
851.081 exemplars en 2018, un 25% inferior a la de quatre anys 
abans. 

Si es considera la difusió en aquelles províncies en què hi ha 
competència, s’aprecia el pes dels primers diaris amb 494.437 
exemplars, enfront de les 165.709 còpies dels seus competi-
dors. Hi ha alguns casos en què les diferències són molt im-
portants, com succeeix a La Corunya, on la difusió de La Voz 
de Galícia és 16 vegades més gran que la de La Opinión de La 
Corunya (encara que aquí cal considerar el caràcter regional 
del primer), o el del Diario Vasco i Ideal, que tenen, respectiva-
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ment, onze i vuit vegades més difusió que els seus principals 
competidors.

No obstant això, el major pes dels diaris líders no els està ser-
vint com un escut davant l’erosió que tota la premsa pateix. Així, 
el retrocés de la difusió d’aquests diaris entre 2014 i 2018 va 
ser del 25%, només una mica menor al què van patir els seus 
competidors (28%) i pràcticament idèntic al què van experimen-
tar aquells diaris locals que no tenen competència en els seus 
mercats (24 %).

La premsa local digital espanyola
Ara bé, l’anàlisi de la premsa local a Espanya resultaria incomplet 
si només es tinguessin en compte la difusió i les vendes dels diaris 
en paper. Com és sabut, s’obre pas una nova realitat en el món 
dels mitjans, i la premsa local no és una excepció: la digitalització.

El procés de digitalització de la premsa local revesteix unes 
característiques que el fan especial. Per començar, perquè 
des del punt de vista de la competència, la pugna per captar 
l’atenció del consumidor està exacerbada. I ho està perquè en 
aquest cas els diaris digitals no només s’enfronten a uns pocs 
competidors, similars pel que fa a projecció i, sovint, dimensió.

En l’àmbit digital, la competència és nombrosa, de molt dife-
rents mides i amb estratègies diverses. La premsa local es tro-
ba amb la competència dels diaris nacionals amb versions en 
paper, que es van bolcar cap al món digital amb molta més 
intensitat del que ho van fer els mitjans locals, recolzats en la 
seva major dimensió econòmica.
(...)

Cal considerar que, encara que no sigui en el pla informatiu, els 
diaris locals espanyols competeixen publicitàriament amb les 
plataformes tecnològiques (cercadors i xarxes socials). Aques-
tes, com en el cas de Google amb el seu programa Activa’t, por-
ten anys dirigint-se als anunciants locals, oferint-los cursos gra-
tuïts de màrqueting digital, i convertint-los en potencials usuaris 
dels seus models publicitaris. Uns models, dit sigui de passada, 
que no tenen limitació geogràfica alguna.

I és que aquesta és una altra de les característiques del món 
digital, que no coneix límits espacials. I per això, les dades 
d’usuaris únics o de el temps per usuari dels mitjans aquí con-
templats tampoc reflecteixen una audiència estrictament local, 
sinó la que recull cada un dels diaris, independentment d’on es 
trobin els seus lectors.
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En un primer acostament a la situació de la premsa digital local, 
en funció de les dades de trànsit mitjà el 2019 del mesurador 
comScore, destaca el fet del similar comportament en termes 
de lideratge dels diaris digitals en relació amb els diaris en 
paper. Així succeeix amb els majors tràfics de Lavanguardia.
com davant Elperiodico.com; Heraldo.es i Elperiodicodearagon.
com; Elcorreo.com i Deia.eus; Laverdad.es i Laopiniodemurcia.
es; Ultimahora.es i Diariodemallorca.es, o Diariodenavarra.
es i Noticiasdenavarra.com (el digital de Diario de Notícies). 
D’aquesta norma s’escapa el mercat de València, en el qual 
Lasprovincias.es supera Levante-emv.com, invertint la situació 
de les versions en paper i, probablement, pel major potencial 
del grup Vocento en l’àmbit digital.

En tots aquests casos, els nivells de trànsit són molt variats, i 
deixant a part el cas de Barcelona (que és més aviat el de Ca-
talunya), els números d’usuaris únics en el cas dels diaris líders 
oscil·len entre un milió sis milions.

En segon lloc, cal destacar el fet que un diari digital, com és 
Lavanguardia.com, ha depassat els límits de la comunitat cata-
lana, on es distribueix la major part de la seva edició en paper, 
per competir en igualtat de condicions amb els diaris estatals, 
com es desprèn de les seves gairebé 20,5 milions d’usuaris 
únics, nivells que només van atresorar l’any passat en el conjunt 
d’Espanya Elpais.com (20.828.000) i Elmundo.es (20.046.000).

En tercer lloc cal esmentar l’aparició d’una nova competència: 
els diaris nadius digitals locals que, si bé no desbanquen als mi-
tjans digitals dels convencionals, en alguns mercats tenen una 
presència destacable. És el cas de Elnacional.cat, a Catalunya 
(4,3 milions d’usuaris únics); Lavozdeasturias.es (1,2 milions); 
Salamanca24horas.com (0,8 milions); Valenciaplaza.com (0,7 
milions), i Cordopolis.es (0,5 milions).

(...)
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En qualsevol cas, la premsa local espanyola ha de superar 
abans o en paral·lel un repte encara més gran: la caiguda dels 
ingressos provocat per l’epidèmia de la COVID-19. Encara que 
a l’hora de redactar aquest article encara ens trobem dins el 
període de confinament provocat per la declaració de l’estat 
d’alarma, ja se sap que les vendes d’exemplars s’han desplo-
mat, a l’igual que ho ha fet la major part de la publicitat.

“En el cas de la publicitat”, exposa Enric Yarza, consultor i res-
ponsable de l’estudi i2p, “el retrocés ha estat més gran en el 
cas de la local, perquè el tancament d’establiments i comerços 
ha comportat la clausura de les seves campanyes de publicitat, 
que és una de les principals fonts d’ingressos dels diaris locals. 
Sembla lògic pensar que, després de la crisi, es recuperarà la 
inversió dels tres pilars d’aquesta publicitat: l’Administració pú-
blica, el sector immobiliari i el comerç i la distribució local, que 
necessitaran recuperar els seus mercats i, a més, no estan tan 
habituats a la publicitat digital. Així que, amb totes les precau-
cions, crec que la inversió tornarà, encara que no se sap el 
temps que trigarà a fer-ho”. (Infografies: Cuardernos de Perio-
distas)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el dossier sencer Prensa 
local: un model en cuestión. Notable retroceso de audiències 
agregades. CLICAR AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.amic.media/media/files/file_352_2654.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’informe sobre la llei europea de 
serveis digitals envia un missatge 
potencialment fatal
Per European Newspaper Association

En nom d’ENPA (European Newspaper Association); EMMA 
(European Magazine Media Association),  EPC (European Pu-
blishers Council), FEDMA (Federation of European Direct and 
Interactive Marketing), EGTA (Association of TV and radio sales 
houses), ZAW (alemany Advertising Federation), ens agradaria 
expressar les nostres fortes preocupacions sobre algunes parts 
clau de l’informe adoptat pel Parlament Europeu sobre la llei de 
serveis digitals del passat 20 d’octubre.

L’informe presenta diversos aspectes problemàtics i preocu-
pants i, lamentablement, és unilateral, ja que suggereix noves 
restriccions a la publicitat en línia que perjudicarien els sectors 
finançats per publicitat, com la premsa i els mitjans de comu-
nicació.

En lloc d’una prohibició generalitzada i temerària de la publicitat 
personalitzada, cal una legislació equilibrada que salvaguardi 
tant els drets fonamentals com la protecció dels ciutadans i la 
igualtat d’oportunitats competitives al món digital. Per tant, la 
regulació hauria d’orientar-se a les pràctiques de dades i a la 
monopolització dels ingressos publicitaris per part de les mega-
plataformes i garantir la sostenibilitat de serveis com la premsa 
i els mitjans de comunicació.

El finançament del sector de la premsa i els mitjans de comuni-
cació depèn dels ingressos derivats de la publicitat en línia. La 
publicitat és una font d’ingressos essencial per als editors en lí-
nia i els permet oferir contingut de forma gratuïta o a preus molt 
assequibles. Els editors tenen molta cura amb la privadesa dels 
seus lectors i només utilitzen les dades per proporcionar-los un 
accés convenient a la informació, un millor servei i contingut 
més rellevant, inclosa la publicitat.
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A aquest grup d’associacions de premsa li preocupa que qual-
sevol requisit o restricció addicional a la publicitat en línia posi 
en perill els ingressos per serveis en línia en un ecosistema 
digital ja fràgil i desequilibrat , dominat per un grapat de grans 
jugadors. Aquestes mega-plataformes poden obtenir els avan-
tatges dels models d’inici de sessió que els permeten accedir 
directament a una quantitat inigualable de dades d’usuari.

Finançar els mitjans amb publicitat basada en dades també en 
un exercici de drets fonamentals, ja que garanteix un periodis-
me lliure i independent. L’opció més desitjable és un equilibri 
entre el dret a la privadesa i el dret a proporcionar serveis be-
neficiosos per als usuaris, com ara un periodisme de qualitat.

Europa ha de trobar un enfocament holístic i coherent per res-
pondre al repte que s’alinea amb la legislació existent de la 
UE i que enforteix l’economia europea tenint en compte altres 
objectius polítics (estratègia de dades, IA, etc.). (Infografia: Carl 
Peabody CPA)
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