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Els anunciants augmentaran la 
inversió publicitària el 2020, però es 
redueixen les audiències
Per Reason Why

Els anunciants augmentaran la seva inversió publicitària global 
un 4,3% el 2020, però les audiències ofertes pels mitjans de 
comunicació es reduiran un 1,6%, provocant un creixement del 
6,1% en els preus dels mitjans. Aquestes són les previsions 
de l’Advertising Expenditure Forecasts de Zenith corresponent 
a aquest mes de desembre i que està a la venda al preu de 
585,29 euros.

Previsions publicitàries.- Segons l’informe, la demanda pu-
blicitària ha augmentat constantment al llarg d’aquesta dècada. 
Per mantenir la quota de mercat, les grans marques han de 
mantenir la imatge de marca entre els seus clients i els compra-
dors potencials, el que requereix campanyes regulars de cons-
trucció de marca d’abast massiu.

El mateix passa amb les marques més petites que busquen fer 
créixer el seu negoci. Mentrestant, les petites empreses, que 
poden no haver invertit en publicitat anteriorment, han optat 
per la publicitat personalitzada en plataformes digitals i impul-
sat una nova demanda en el mercat. La inversió publicitària ha 
crescut un 5,1% de mitjana des de 2010.

No obstant això, les audiències massives tradicionals estan 
disminuint: primer els mitjans impresos, i ara la televisió en 
els mercats clau. Gran part de l’audiència perduda està reem-
plaçant el consum de televisió convencional per plataformes 
de continguts audiovisuals sense anuncis com Netflix, Amazon 
Prime Video, HBO i, eventualment, Disney+, reduint les audièn-
cies disponibles i creant més fragmentació.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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D’altra banda, l’ús de adblockers implica que algunes audièn-
cies tinguin una baixa exposició a la publicitat digital. Aquest 
creixement de la demanda i la caiguda de l’oferta està incre-
mentant els preus ràpidament. L’oferta d’audiències s’ha reduït 
un 1,3% anual de mitjana des de 2010, segons l’estudi exclusiu 
de Zenith, mentre que la inflació dels mitjans ha arribat a un 
6,5% anual de mitjana.

El proper any és un any “quadriennal”, que es beneficia dels 
Jocs Olímpics d’Estiu, la UEFA Euro 2020 i les eleccions presi-
dencials dels EUA, que tenen lloc cada quatre anys. S’espera 
que aquests incentius a la inversió publicitària sumin 7.500 mi-
lions de dòlars al mercat publicitari mundial. En circumstàncies 
normals, el creixement de la inversió publicitària el 2020 estaria 
fàcilment per sobre de la taxa de creixement d’aquest any.

No obstant això, el creixement previst del 4,3% per al pròxim 
any sobrepassa per molt poc el creixement estimat del 4,2% 
per a 2019. La disputa comercial entre Estats Units i la Xina 
està alterant les economies de tot el món, interrompent les ca-
denes d’intermediació i desviant el comerç i la inversió. Això 
fa que disminueixi el creixement i augmenti la incertesa, fent 
que els anunciants siguin més cautelosos a l’hora d’elaborar els 

seus pressupostos. Zenith estima que aquest entorn econòmic 
tan negatiu li costarà al mercat publicitari global un 1,1% de 
creixement en 2020. Sense aquesta circumstància, el mercat 
augmentaria un 5,4%.

Segons l’última edició de Zenith Vigía, de novembre de 2019, a 
Espanya es preveu un creixement del 0,4% de la inversió publi-
citària el 2019 i del ‘0,7% el 2020. No s’espera un gran creixe-
ment però tampoc la tan temuda recessió. El lleuger creixement 
procedeix principalment, com en anys anteriors, de l’increment 
de la inversió en mitjans digitals. Els índexs de percepció del 
consumidor es mantenen, si bé és veritat que hi ha certa incer-
tesa respecte del que va a succeir en 2020.

Els preus estan pujant en premsa i les revistes impreses, però 
no prou ràpid com per compensar la persistent i ràpida dismi-
nució de lectors. La inversió publicitària en diaris es reduirà un 
4,5% anual fins l’any 2022, i en revistes un 8,1% anual. (Info-
grafia: Zenith Media)
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CALENDARI DE PROPERS ESDEVENIMENTS 2019
IDEES, NEGOCIS, PERSONES

OCTUBRE
SMART CITY EXPO KYOTO
03 - 04/10   
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Kyoto (Japó)

BAUM FESTIVAL / BARCELONA 
TATTOO EXPO
04 - 06/10   
Festival Internacional d'Art i 
Moviment Urbà / Convenció 
Internacional del Tatuatge de 
Barcelona

SALÓ NÀUTIC INTERNACIONAL 
DE BARCELONA
09 - 13/10

CARAVANING
12 - 20/10   
Saló Internacional del Caravaning

PISCINA & WELLNESS 
BARCELONA
15 - 18/10    
Saló Internacional de la Piscina, 
Wellness i Instal·lacions 
Aquàtiques

BARCELONA MEETING POINT
16 - 19/10    
Saló Immobiliari Internacional

SEC'19
17 - 19/10    
Congrés de la Societat Espanyola 
de Cardiologia sobre Malalties 
Cardiovasculars

AUTO RETRO 
18 - 20/10    
Exposició de Cotxes i 
Motocicletes de Col·lecció

UEG WEEK
19 - 23/10    
Setmana de la Gastroenterologia

COSMETORIUM
23 - 24/10   
Exposició i Congrés per a la 
Creació i Fabricació de 
Productes Cosmètics i de Cura 
Personal

INDUSTRY FROM NEEDS TO 
SOLUTIONS
29 - 31/10
Fòrum Global de Manufactura 
Additiva i Avançada

IoT SOLUTIONS WORLD 
CONGRESS
29 - 31/10    
Congrés Internacional sobre 
Solucions IoT per a la Indústria

SMART CITY EXPO DOHA
30 - 31/10
Congrés sobre Ciutats 
Intel·ligents a Doha (Qatar)

MANGA BARCELONA
31/10 - 03/11    
Saló del Manga i l'Anime de 
Barcelona

NOVEMBRE
EXPOMINER
08 - 10/11   
Saló Internacional de Minerals, 
Fòssils i Joieria

FÒRUM GASTRONÒMIC 
BARCELONA
18 - 20/11   
Esdeveniment per a 
Professionals del Món de la 
Gastronomia

SMART CITY EXPO WORLD 
CONGRESS
19 - 21/11   
Cimera Internacional sobre 
Ciutats Intel·ligents

SMART MOBILITY CONGRESS
19 - 21/11   
Saló i Congrés sobre la Mobilitat 
Urbana

IBTM WORLD
19 - 21/11   
Saló de la Indústria de Viatges de 
Negocis, Congressos i Incentius

NICEONE BARCELONA (N1B)
28/11 - 01/12   
Festival dels Videojocs i 
l´Entreteniment Digital

OCASIÓN
29/11 - 08/12   
El Saló del Vehicle Garantit

DESEMBRE
CRUISE SHIP INTERIORS EXPO 
EUROPE
04 - 05/12   
Fira Europea d'Interiors per a la 
Indústria de Creuers

LA CIUTAT DELS SOMNIS
27/12 - 04/01   
El nou Festival de la Infància

Consulti tota la informació i la relació completa de salons a www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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La resurrecció de la premsa local als 
EUA
Per Irene Riart / Report.cat

Les dues empreses amb més capçaleres dels Estats Units, 
Gannett Co i GateHouse Media, han deixat de lluitar per domini 
de la premsa local del país i han decidit fusionar-se, segons 
va publicar la CNN. En confirmar-se l’operació, Gannet Co -la 
companyia més gran en quant a circulació de diaris als EUA- i 
GateHouse Media -el grup amb més nombre de capçaleres del 
país- estaran darrere d’un de cada sis diaris d’arreu dels Estats 
Units.

Gannett Co és el grup mediàtic amb més volum de circulació de 
diaris i, actualment, és propietària de 216 capçaleres en tot el 
país. La companyia està present a catorze estats, molts d’ells 
de la meitat est dels EUA i en zones rurals, i d’entre les seves 
capçaleres destaca USA Today, d’àmbit nacional i el tercer diari 
més gran en circulació del país. D’altra banda, GateHouse Me-
dia és propietari de 451 diaris i publicacions en 38 estats dels 
EUA. GateHouse, després de fer fallida el 2013, ha apostat en 
els darrers anys pel negoci de la premsa local i, sobretot, per la 
digitalització d’aquesta.

Un cop confirmada la fusió empresarial entre les dues com-
panyies mediàtiques, el grup controlarà més de 650 capçaleres 
arreu del país, fet que suposa un de cada sis diaris que es 
poden trobar actualment als quioscs. Aquesta operació, però, 
donarà a la premsa local nord-americana una forta estabilitat 
econòmica en els moments convulsos que viu el periodisme 
al país. Nicco Mele, director del Harvard Shorenstein Center, 
va explicar al The Wall Street Journal que, als Estats Units, 
s’estima que fins al 50% de la premsa en paper té risc de des-
aparèixer el 2021.

(...)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot i que els problemes econòmics no són una excepció de la 
premsa en paper, sí que han perjudicat al sector especialment 
després de la crisi econòmica. El 36% dels diaris més grans 
dels Estats Units han patit acomiadaments recents entre 2017 
i 2018, segons el Pew Research Center. Per exemple, el New 
York Daily Newsva acomiadar gairebé a la meitat del seu equip 
editorial el darrer estiu de 2018. La mateixa investigació informa 
que s’han perdut més de 33.000 llocs de treball en l’àmbit de la 
premsa en paper nord-americana entre 2008 i 2018.

El progressiu tancament de la premsa local ha causat l’aparició 
de deserts informatius en moltes zones, sobretot en àrees ru-
rals. Moltes comunitats es troben sense un mitjà de comunica-
ció de referència a escala local i, per tant, acaben consumint 
premsa d’àmbit nacional, sobretot canals de televisió privats. 
Aquest canvi d’hàbits canvia el focus de referència en el món 
de la política, del món local a nivell nacional, fet que accentua la 
polarització ideològica, segons informa Associated Press.

Així doncs, tal com explica AP, el món de la política local passa 
a un segon pla sense una premsa que n’informi regularment i, 
en conseqüència, baixa el nombre de participació política. Un 
altre efecte col·lateral és l’augment de la ineficiència dels go-

verns locals, ja que aquests no estan fiscalitzats per la premsa 
i ningú actua com a watchdogdel poder a la zona.

L’auge dels portals web.- Una altra de les conseqüències de 
la desaparició de la premsa local en paper és el creixement 
exponencial de nous portals web a escala local. Aquestes pàgi-
nes web suposen un nou nínxol de mercat, ja que satisfan les 
necessitats de les comunitats locals, però sense els costos d’un 
mitjà de comunicació regular. Aquestes noves webs obtenen 
beneficis de la publicitat online i veuen un creixement continu 
en el seu nombre d’usuaris.
(...)

Un altre exemple d’aquest nou nínxol de mercat són els llocs 
webs especialitzats. En els darrers anys han aparegut noves 
pàgines dedicades a un sector molt concret, com els esports o 
la cultura, però d’àmbit local. Aquests camps, que en la premsa 
en paper quedarien relegats a una simple secció, estan explo-
rant tot el seu potencial a Internet i els grups mediàtics i mitjans 
estan veient en ells una futura inversió. Alguns casos d’èxit són 
Dawgnation, de Cox Media Group, o GuideLive, de The Dallas 
Morning News.Malgrat que aquests nous portals web no poden 
substituir totes les capçaleres desaparegudes ni els periodis-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tes acomiadats, ajuden a les comunitats locals a mantenir-se 
informades.

Les dificultats de la premsa local nord-americana no han pas-
sat desapercebudes per ningú. El grup mediàtic McClatchy ha 
invertit fins a un bilió de dòlars en recuperar el periodisme local 
en zones on actualment es dona el fenomen de desert informa-
tiu, per exemple a través de The Local Media Consortium. Però 
les verdaderes incursions en el món del periodisme han vin-
gut per part dels gegants tecnològics, com Google i Facebook. 
Google i McClatchy van impulsar el projecte The Compass Ex-
periment, un laboratori d’innovació per al periodisme local per 
tal de crear nous models de negoci en zones on a dia d’avui no 
hi ha cap diari local.

D’altra banda, Facebook ha engegat el Facebook Journalism 
Project Community Network, juntament amb Lenfest Institute. 
Aquesta iniciativa es basa en connectar a les comunitats locals 
amb redaccions d’arreu del país, per tal de produir notícies que 
puguin servir als habitants per seguir informats sobre la seva 
zona. Facebook, però, va explicar que no tenia suficients notí-
cies i continguts per a desenvolupar el projecte plenament.

Tot i les noves iniciatives per ressuscitar la premsa local dels 
Estats Units, les inversions realitzades fins ara i els nous mi-
tjans de comunicació digitals no han demostrat encara que pu-
guin reemplaçar a tots els periodistes existents anteriorment ni 
aconseguir reviure el periodisme local al país. (Infografia: The 
Guardian)

Tiren endavant les bases de les 
subvencions per premsa en paper del 
2020
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalun-
ya ha publicat les bases reguladores de les Subvencions a pro-
jectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació 
per a empreses periodístiques privades editores  de premsa en 
suport paper.

Segons el criteri del Govern, el suport a la premsa en suport de 
paper en llengua catalana i aranesa està enfocat, sobretot, cap 
a quatre aspectes fonamentals: l’enfortiment de l’estructura em-
presarial, l’elaboració de continguts en català o aranès de qua-
litat, l’exploració de noves vies d’ingressos i la inversió en tec-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fer
cada dia una banca 
socialment responsable

CaixaBank ajuda a millorar l’educació 
financera de més de 14.000 persones

A CaixaBank volem que la cultura financera arribi a tothom

I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre finances 
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa 
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva 
educació financera. I això és fer una banca socialment responsable.
 
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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nologia. Alhora, l’elaboració de continguts de qualitat requereix 
recuperar i professionalitzar les plantilles, mitjançant la creació 
de llocs de treball i l’aposta per periodistes ben formats, donant 
així continuïtat a la política que ja s’està fent des del Govern els 
darrers anys.

L’objecte, les persones destinatàries i les incompatibilitats les 
trobarem en les bases ja publicades en el DOG des d’aquest 
link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’audiència de ràdio a Catalunya cau 
lleugerament

A la baixada generalitzada de les ràdios estatals per tancar 
aquest 2019, -només se salva en positiu la Cadena SER- cal 
afegir un lleuger descens del 4% dels oients de ràdio a Cata-
lunya. Així i tot, hi ha casos aïllats que han tancat l’últim EGM 
d’aquest any a Catalunya amb un lleuger repunt. És el cas de 
Catalunya Ràdio; la cadena pública és de les poques que aco-
miaden 2019 amb números positius, amb 633.000 oients pro-
tagonitza una pujada de gairebé un 2% amb 11.000 fidels més. 

Tot i així no destrona RAC1. L’emissora privada del Grupo Godó 
segueix sent la més escoltada a Catalunya i ho fa gràcies all 
suport de 834.000 oients. Aquestes dades reflecteixen que en 
l’última onada de l’any l’emissora ha de suportar una caiguda 
de 28.000 oients, fet que suposa un 3,2% menys que en l’onada 
que vam conèixer al juny. Davant aquests números, la Cade-
na SER ha celebrat que el mes de desembre ha deixat a Ser 
Catalunya 345.000. A més, En el seu primer any de vida Aquí, 
amb Josep Cuní se situa en uns minsos 28.000 oients i creix en 
audiència a les 8 del matí en el que es denomina com el prime 
time radiofònic. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Razón posa en marxa un nou pla 
de baixes després de les retallades 
salarials
La Razón  ha posat en marxa un pla de baixes voluntàries a què 
els treballadors podien inscriure’s fins aquest dijous, segons 
fonts de el sector consultades per Vozpópuli. Els interessats 
rebran 20 dies per any treballat amb un límit d’indemnització 
d’un any, el mínim que exigeix la llei. Segons les mateixes fonts, 
aquest pla de baixes inclou un dret a veto per part de l’empresa, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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una pràctica habitual en processos de reestructuració que per-
met a l’empresa bloquejar algunes sortides. Aquesta decisió ha 
generat certa inquietud en la redacció per la por que alguns 
empleats puguin quedar ‘assenyalats’ si manifesten la seva dis-
posició a anar-se’n i finalment no poden fer-ho.

L’any passat ja es va fer un pla de baixes similar. Altres fonts 
consultades incideixen en el caràcter voluntari del pla i recorden 
que no es forçarà cap sortida ni es produirà cap rebaixa salarial. 
Aquest nou ajust se suma a la renovació del conveni col·lectiu 
que l’editora i el comitè d’empresa van negociar el passat mes 
de març. Després de l’aprovació, els treballadors amb salaris 
que assoleixin els 51.000 euros anuals els han vist reduïts un 
8%, mentre que les nòmines que superen aquesta xifra han 
estat ajustades un 10%. Els únics que no han vist afectats els 
seus sous són aquells que guanyen 31.500 euros o menys.

Aquests retalls es van aprovar amb efecte retroactiu des del 1 
de gener de 2019 i s’estenen fins al proper any. L’editora i el 
comitè també van acordar que si aquest any s’obté un benefici 
de més de 50.000 euros, l’excedent serà destinat íntegrament 
a recuperar la ”’tisorada” salarial. (Font: Vozpopuli)

Europa Press acomiada cinc 
treballadors

L’agència Europa Press ha acomiadat quatre treballadors, en 
aquesta ocasió de les àrees de Cor i Televisió, el que suposa 
la segona ordre d’acomiadament en menys de 15 dies.  Cal 
recordar que el mitjà va fulminar el passat 26 de novembre a 
una redactora de la delegació a Múrcia després que alertés de 
l’incompliment del Conveni.

Davant d’aquesta situació, el comitè d’empresa i els delegats 
de personal d’aquest grup empresarial -tots del Sindicat de Pe-
riodistes de Madrid (SPM-FeSP)- han traslladat a l’empresa el 
seu rebuig i malestar per aquests acomiadaments, així com la 
seva oposició que utilitzi la fórmula de l’acomiadament disci-
plinari per rescindir contractes. El Sindicat de Periodistes de 
Madrid argumenta que aquesta forma d’acomiadament deixa a 
les persones afectades sense indemnització.

Per la seva banda, Europa Press ha argumentat que 
l’acomiadament disciplinari és l’única eina que té per poder res-
cindir contractes, però per als representants dels treballadors 
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és un argument poc creïble. A més, el comitè i els delegats de 
personal es queixen que l’empresa no els ha informat d’aquests 
acomiadaments fins que s’han consumat, circumstància que ha 
impedit que puguin intervenir entre les parts. (Font: Prnoticias)

Neix la revista sobre infermeria Cures

El Sindicat d’Infermeria SATSE Ca-
talunya ha llançat la revista Cures, 
una publicació sobre infermeria de 
periodicitat semestral, amb edició 
impresa (amb un tiratge de 6.000 
exemplars) i digital. La iniciativa res-
pon a la voluntat de “crear una pla-
taforma per difondre i compartir les 
novetats de la professió, però també 
per trobar informació sobre tot allò 
que interessa a les infermeres: des 
de l’àmbit laboral, de seguretat o le-

gal”, explica Montse Peña, secretaria general autonòmica de 
SATSE Catalunya.

Peña defensa que en el món de la infermeria hi ha dos tipus de 
publicacions: les científiques i les que difonen l’actualitat d’un 
col·legi o associació. I amb Cures s’ha volgut oferir “una ter-
cera tipologia, una revista que ompli un buit existent entre les 
publicacions professionals”. La nova revista professional es va 
presentar oficialment ahir, dijous, a l’Hospital Vall d’Hebron, de 
Barcelona, en un acte que va incloure un debat sobre comuni-
cació en salut i una sessió de coaching express per a inferme-
res. (Font i il·lustració: Comunicació 21)

Jaume Barrull i Andreu Merino 
guardonats al Premi Ramon Barnils
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El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha lliurat per cinquè 
any consecutiu els Premis Ramon Barnils de Periodisme 
d’Investigació, que compten amb el patrocini i la col·laboració 
de l’AMIC. Jaume Barrull ha estat el guanyador en categoria 
d’obra publicada als mitjans de proximitat amb “Boscos, la ges-
tió pendent”, publicat al diari Segre (amb un guardó de 1.500 
euros). El reportatge indaga en les causes socials, polítiques, 
econòmiques i culturals que hi ha al darrera de l’incendi que 
l’estiu passat va arrasar més de cinc mil hectàrees a les comar-
ques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

D’altra banda, Andreu Merino s’ha endut el premi a l’obra publi-
cada a mitjans d’àmbit nacional, de Nació Digital, per la investi-
gació sobre l’acció de grups organitzats que rebenten les portes 
de pisos buits de Barcelona per ocupar-los i vendre’n les claus 
a persones vulnerables en situació de necessitat.

Els premis d’enguany han comptat amb un jurat format per 
Mònica Lablanca, directora dels mitjans públics de Sant Cugat 
del Vallès (Cugat.cat); Isabel Serrano, representant de l’AMIC 
i coordinadora del diari 20minutos; Joan Maria Morros, degà 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Carme Ferré, profes-
sora de la Facultat de Periodisme de la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Agnès Marquès, professional en actiu a RAC1; 
Antoni Bassas, periodista del diari Ara i Ferran Casas, president 
del Grup de Periodistes Ramon Barnils. (Font: Redacció AMIC 
– foto: cugat.cat)

L’Ajuntament de Mataró treu a 
concurs el servei de “press clipping”

L’Ajuntament de Mataró ha obert el procés de licitació per ad-
judicar el servei de recull digital de les informacions publicades 
on es faci referència a la ciutat, en mitjans locals, nacionals i 
estatals. El pressupost base de licitació és d’11.900,83 euros 
(sense IVA) per un contracte de dos anys i es podrà prorrogar 
per dos anys addicionals, en una o vàries pròrrogues que, en 
tot cas, seran acordades per l’òrgan de contractació i serà obli-
gatòria per a l’empresari, sempre que s’avisi al contractista amb 
una antelació mínima de dos mesos a la finalització, d’acord 
amb el que disposa l’article 29 de la LCSP. Es pot ampliar la in-
formació des d’aquest link (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Digitalització a l’empresa i temps 
invertit en la gestió de documents en 
paper
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Davant el creixement exponencial del volum de treball i l’enorme 
quantitat de dades que els departaments de màrqueting han de 
fer davant, Kyocera Document Solutions ha aprofundit en el seu 
estudi La digitalització empresarial a Europa sobre les princi-
pals prioritats i punts dèbils que hi ha aquí per portar a terme 
una transformació efectiva digital. No hi ha conclusió?: “Tot en 
la vostra empresa és contingut” Saber com administrar correc-
tament serà la clau per ampliar l’eficiència empresarial per tota 
la cadena de valor.

La gestió de contingut empresarial és una necessitat essencial 
en el diari operatiu de qualsevol organització -sense importar el 
sector o el sector, però més sensible en un mitjà de comunica-
ció-. Tanmateix, no totes han aprofitat de la mateixa forma els 
avantatges que la digitalització i l’automatització puguin aportar, 
diferència que es fa molt més notable entre els diferents depar-
taments d’una mateixa empresa editora. 

A l’apropar el focus en els programes de màrqueting, aquests 
han identificat el temps invertit en processar grans quantitats de 
documentació en paper com el seu més gran repte. Altres in-
convenients que es poden identificar i que afecten la eficiència 
son: la dificultat de gestionar diferents còpies i versions entre 
servidors i ordinadors, la manca d’espai per emmagatzemar 
documents o el conflicte que generen els formats documentals 
diferents o incompatibles.

L’estudi de Kyocera també ha analitzat quines són les seves 
prioritats departamentals: millorar la col·laboració amb el de-
partament de vendes, llançar productes al llarg del temps i 
tenir un procediment fiable per a l’actualització de preus son, 
per aquesta ordre, les opcions més destacades. Els autors de 
l’estudi afirmen que les empreses han de comprendre que, sigui 
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quina sigui la seva activitat, el seu valor real rau en el contingut 
que gestiona i en la forma com es maneguen aquestes dades; 
fer que la informació flueixi de manera més eficient significa 
proporcionar l’engranatge que impulsarà des de dins tot el ne-
goci. (Il·lustració: Economia Digital)

NOTA:  El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi La digitalització 
empresarial a Europa –exercici 2019- CLICAR AQUÍ  

IAB Europe publica la primera 
edició del seu llibre d’estratègies de 
transformació digital
 
IAB Europe, l’associació de 
la indústria a nivell europeu 
líder per a l’ecosistema de 
la publicitat digital, ha pu-
blicat aquesta setmana la 
primera edició del seu llibre 
d’estratègies de transforma-
ció digital. L’IAB Europe transformació digital Playbook 2019 és 

el resultat d’un gran entusiasme al mercat per a l’orientació i 
millors pràctiques sobre l’aplicació d’aquest concepte transfor-
mador.

El llibre d’estratègies aprofita l’experiència i el saber fer 
d’alguns dels majors experts corporatius en el camp dels mem-
bres nacionals digitals i IAB Europa. Les seves aportacions i 
comentaris, tot dins d’un repositori interactiu, proporcionen una 
perspectiva multidimensional per entendre i implementar pro-
jectes reeixits de transformació digital, incloent la tecnologia i la 
innovació, les dades, sinó també - i potser el més important de 
tot - el factor humà.

El Playbook s’actualitzarà i perfeccionarà regularment de ma-
nera que reflecteixi els darrers canvis i novetats que afectin la 
transformació digital. Les futures edicions també s’ampliaran a 
la llista de col·laboradors per incloure les bones pràctiques i 
estudis de cas evolucionats d’arreu d’Europa. El llibre de trans-
formació digital no pretén ser l’única solució per assolir l’èxit en 
aquest procés transformador. És una porta d’entrada als apre-
nentatges i accions d’organitzacions d’una infinitat d’àmbits 
(des de la publicitat digital fins a la comptabilitat) que compar-
teixen la seva experiència d’haver passat i conquerit la majo-
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endesa.com

QUINA ÉS 
L’ENERGIA DEL 
TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I   
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim 
una energia que ens impulsa a avançar i construir 
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot 
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho. 
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

What’s your power? 

AMIC_188x122_Endesa_Genérica2018_CAT_v2.indd   1 22/10/18   17:14
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ria d’oportunitats i reptes de “ser digital”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: ibc.global)

NOTA: El Butlletí us ofereix aquest recurs gratuït d’IAB Europe 
CLICANT AQUÍ. 

El 20% dels espanyols s’implantaria 
un xip per substituir el mòbil

Les principals desavantatges de tenir un xip serien, segons 
l’opinió dels espanyols, problemes de salut per tenir un cos es-
trany a l’organisme (59%), haver de cedir dades personals a 
tercers (57%) i no poder desconnectar digitalment (53%). Els 
avantatges serien estar sempre localitzable (31%) i no haver de 
portar dispositius físics sobre (30%).

Ara mateix, més de 4.000 persones a Suècia s’han implantat 
un dispositiu electrònic en el cos per tal de facilitar la seva vida 
diària, moltes vegades com a substitutiu d’alguna funció de 
l’Smartphone: pagar en botigues, accedir a la feina o validar 
un bitllet de tren, entre altres, deixant clar que l’Smartphone és 
gairebé una extensió més del nostre cos.

De fet, el 20% dels espanyols es mostra favorable a implantar-
se un xip en el cos per disposar de forma immediata de les 
funcions de l’Smartphone. En aquest sentit, poder emmagatze-
mar milers de dades (46%), tenir una càmera de visió integrada 
(31%) i comptar amb un GPS (27%) són les funcionalitats pre-
ferides pels ciutadans per instal·lar-les en el seu cos, segons al-
gunes de les principals conclusions que s’extreuen de l’informe 
“I després dels Smartphone, què? Ciutadà Cyborg”, realitzat 
per l’asseguradora Línea Directa, amb l’objectiu d’analitzar qui-
na serà la següent revolució digital després de l’Smartphone. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: El Mundo Finan-
ciero)

NOTA: El Butlletí us ofereix ampliar aquesta informació en un 
vídeo que uns podeu baixar AQUÍ.

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_2191.pdf
https://youtu.be/4m65wG0jJxU


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Le Monde vol tancar l’any amb 
230.000 subscriptors digitals

Le Monde hauria de tenir 230.000 subscriptors purament digital 
el 2019 contra els 180.000 de fa un any, i s’espera un lleuger 
augment en les vendes, diu el seu president, Louis Dreyfus, en 
una entrevista al mateix diari. “Això representa el major volum 
de subscriptors en línia a França entre els mitjans de comunica-
ció en general, mentre que la nostra quota mensual és significa-
tivament més alta”, va apuntar, tot afegint que “la mitjana de la 
cistella de la línia d’abonat s’ha duplicat des de 2011”.

El diari està ara apuntant cap a un milió de subscriptors digi-
tals purs en 2025 gràcies a un enriquiment de la seva empresa 
editorial, nous preus i presència a l’estranger. A nivell interna-
cional, que genera gairebé el 25% de el trànsit en línia i una 
mica menys de 15% de la cartera digital d’abonat d’acord amb 
el gerent, el grup que inclou el llançament d’ofertes de serveis 
premium al mòbil com a part del seu “món Àfrica”. També vol 
revisar la seva oferta de tarifes, “hi haurà novetats relacionades 
tant a la pràctica de diversos comptes i l’oferta editorial a dife-
renciar millor els nivells de tarifes subscripcions”.

En la circulació total de pagament del diari francès (paper + digi-
tal) va arribar gairebé als 335.000 exemplars diaris a l’octubre, 
un 15% més respecte a octubre del 2018, segons les últimes 
dades de l’APLV. Pel 2019, el grup espera una facturació que 
superaria lleugerament els 305 milions d’euros i un benefici 
operatiu estable “en l’ordre de més de 6 milions d’euros.” (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Més de dos milions d’internautes 
espanyols usen un altaveu intel·ligent

La consultora de co-
municació Prodigio-
so Volcan i l’institut 
d’investigació de mer-
cats SEIM signen 
l’informe “Com sona la 
teva marca? Estat de la 
veu i l’àudio a Espanya” en què s’analitza com, quan i on fan 
servir els internautes espanyols els nous dispositius de veu, 
així com el full de ruta per implantar una estratègia de veu em-
presarial d’èxit. L’estudi, realitzat a partir de 1.053 entrevistes 
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en línia, revela que el perfil de l’usuari espanyol de l’altaveu 
intel·ligent és el d’un home, d’entre 25 i 44 anys, amb un nivell 
socioeconòmic mitjà-alt.

La irrupció de les interfícies de veu comença a canviar per com-
plet la forma d’interactuar dels usuaris amb els dispositius i les 
marques i empreses. Poc més d’un any després de l’arribada a 
Espanya de altaveus intel·ligents com Google Home -juliol de 
2018- i Amazon Trobo -finals d’octubre de 2018-, més de dos mi-
lions d’espanyols utilitza de forma habitual algun tipus d’altaveu 
intel·ligent. Aquesta xifra suposa el 6,2% de la població internau-
ta d’Espanya, el total supera els 34 milions de persones.
  
Digitalment més actius que la mitjana, la majoria dels usuaris 
fan servir els altaveus per a tasques senzilles com escoltar 
música (90,3% dels usuaris d’altaveus intel·ligents), saber el 
temps (84,1%), fer preguntes generals (70, 8%), i conèixer les 
notícies (66,4%). Mentre realitzen tasques de la llar (72,6%) i 
al despertar-se o abans de sortir de casa (46,9%) són els mo-
ments preferits per a això.
 
Pel que fa a la penetració per regions, Madrid (un 27,4% dels 
usuaris), Andalusia (17,7%) i Catalunya (16,8%) són les comu-

nitats amb major percentatge d’usuaris d’altaveus intel·ligents 
amb un ús regular/freqüent. (Font i infografia: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix gratis l’estudi “Sabes 
como suena tu marca? La voz, una revolución”. CLIQUEU AQUÍ  

Publicades les bases de les 
subvencions per a premsa digital del 
2020
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Cata-
lunya ha publicat les bases reguladores de les Subvencions a 
projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunica-
ció per a empreses periodístiques privades editores de prem-
sa digital. El Govern motiva el suport “des de l’aparença física 
dels mitjans en el mitjà digital a la creació de maneres noves 
de crear i oferir continguts, el món digital dibuixa un panorama 
nou. Per això mateix, cal adaptar a aquesta realitat canviant 
la regulació de les subvencions adreçades a aquests mitjans, 
més i quan la darrera modificació de les bases tingué lloc l’any 
2012. En particular, s’ha dut a terme una ampliació de l’objecte 
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de les bases, amb la inclusió de nous supòsits, i s’ha incorporat 
l’aposta per l’enfortiment del procés de professionalització de 
les empreses de mitjans digitals.

Les bases reguladores completes del procediment per a la con-
cessió de subvencions a projectes que fomentin i consolidin 
l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques 
privades editores de premsa. (Font: Gencat.cat)
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Els mitjans de comunicació i el vídeo 
en línia com a eix informatiu
Per Alejandro Urrestarazu, consultor senior d’AxiCom / Control 
Publicidad

La revolució digital en què ens veiem immersos ha canviat per 
complet la manera d’informar-nos. No hem canviat una mica 
les nostres ànsies de conèixer i que ens sorprenguin, però si la 
manera de consumir: volem les coses de manera més ràpida, 
senzilla i, sobretot, a conveniència.

L’aplicació de tecnologies disruptives com el 5G, l’internet de 
les coses o la intel·ligència artificial en els mitjans de comuni-
cació tenen com a objectiu desenvolupar un format, que, tot i 
conviure amb nosaltres des de fa temps revestit de diferents 
formes, es convertirà en l’eix des del qual pivotarà la informació 
en la pròxima dècada, el vídeo en línia. 

Un format que feiem servir cada vegada més i de manera im-
pensable fins fa uns pocs anys. Són ja nombrosos els estudis 
que indiquen el creixement del format vídeo digital. L’informe 
Online Video Forecast 2019 de Zenith (en venda, al preu de 95 
euros) assegura que consumirem una mitjana de 100 minuts 
diaris veient vídeo en línia en 2021. Són 84 minuts més que 
aquest any i la xifra equival a 25 dies seguits veient contingut en 
línia. Alguna vegada en la nostra història li hem dediquem tant 
de temps a un altre format? Sí, exacte, a el gran totem genera-
cional del nostre temps, la televisió. 

Però el temps passa per a tothom. Aquest mateix any ja s’espera 
que passem de mitjana el doble de temps veient contingut en 
línia que veient televisió convencional. Si ens centrem a Espan-
ya, YouTube acumula més de 10.000 milions de vídeos a el mes 
i el consum mitjà per usuari arriba als 1.180 minuts. Els grans 
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contractes musicals ja no depenen de quanta gent compra el 
teu disc, sinó dels milions de visualitzacions que aconsegueixis 
reunir, el Video Kill The Ràdio Star dels Buggles està més viu 
que mai. 

Els mitjans tradicionals ja s’han adonat d’aquest canvi de para-
digma i les plataformes de televisió en línia de cadenes nacio-
nals com Atresplayer i Mitele no paren de créixer en termes de 
consum. La versió digital dels grans de la premsa nacional com 
El País o El Mundo ja presenten la seva notícia de portada amb 
un vídeo, perquè tenen cada vegada més clar que sense Play 
no hi ha Click.

Si alguna cosa ha aconseguit la revolució digital en els mitjans 
de comunicació, ha estat eliminar diversos mantres que no vi-
vien acords a la realitat actual. Primer es van reduir la gran-
dària dels articles, després es va aplaudir la idea que la lectura 
diagonal no era tan mala idea per mantenir-se informat, i final-
ment es va afegir la inserció de petits materials audiovisuals 
per acompanyar el text. Evidentment mai desapareixerà el text 
de les nostres vides, però no per això hem de tancar el pas a 
nous formats.

D’altra banda, el fenomen Fake News també ha afectat a l’hora 
de triar els canals d’informació i a l’eterna recerca de la con-
fiança per part del consumidor. Actualment, tant la premsa tra-
dicional com online s’enfronten a un judici moral constant per 
part del lector a causa de la susceptibilitat provocada per les 
notícies falses. En aquest sentit, el vídeo encara no s’ha vist 
afectat per aquest fenomen ja que com a consumidors seguim 
confiant més en el que veiem per nosaltres mateixos que “el 
que ens expliquen altres”.

És més que evident que el vídeo ja no és una eina més per 
omplir seccions o atraure el públic jove, va molt més enllà. Si 
els consumidors transformen la seva manera d’informar-se o de 
crear-se opinió, si dediquen més temps al seu mòbil que a la 
tele, és elemental per als professionals de la comunicació que 
siguem capaços de mantenir el ritme i, sobretot, que siguem 
capaços d’adaptar-nos a una nova forma de comunicar que va 
definir els mitjans en la propera dècada. (Infografia: mip.umh)
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El preu de la publicitat digital creixerà 
el doble que la offline l’any que ve a 
Espanya

La publicitat digital és un negoci clarament en expansió a Es-
panya. Afegim que els anunciants estan transvasant els úl-
tims anys els seus pressupostos publicitaris des dels mitjans 
tradicionals als en línia. De fet, ja en 2020 la publicitat digital 

avançarà a la televisiva en inversió a Espanya. D’altra banda, 
els preus de la publicitat digital estan en plena tendència al-
cista, molt per sobre de la taxa registrada per la offline. Per 
a aquest any, un estudi de la Federació Mundial d’Anunciants 
(WFA) estima que els preus de la publicitat offline creixeran un 
1,7%; mentre que els de online s’incrementaran un 3,7%.

L’any que ve es mantindrà aquest règim de creixement en el 
cas de la publicitat tradicional. La digital, per la seva banda, 
frenarà lleugerament el seu ascens fins al 3,6%. A la part offli-
ne, lidera el creixement dels preus la televisió, que creixerà en-
guany i el que ve entre el 2,2% i el 2,4%. Per contra, la premsa 
veurà com els seus preus baixaran entre un  0,3% i un 0,4% , 
segons les projeccions de WFA. En el cas de la publicitat digi-
tal, presenta taxes de creixements importants el vídeo, amb un 
4,2% d’ascens previst per al 2020. El format display tindrà un 
creixement menor, de l’entorn de l’2,9%.

Si es comparen aquestes xifres amb les d’Europa, s’observa 
com l’increment dels preus de la publicitat tradicional a Espan-
ya (+1,7% el 2020) estarà molt per sota de la taxa marcada pels 
països del nostre entorn (+3,4%). No en va, a Europa els preus 
publicitaris de la televisió creixeran amb gran força (+4,7%), el 
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doble que a l’Estat espanyol. No obstant això, els preus de la 
publicitat digital a Europa (+3,4%) sí que hi seran lleugerament 
per sota que els que es registraran a Espanya (+3,6%).

Altres fonts de dades també indiquen que els preus publicitaris 
estan en franc ascens a Espanya. Segons l’Institut Nacional 
d’Estadística, els preus publicitaris es van incrementar l’any 
2018 un 5,8%; taxa molt per sobre de la majoria dels sectors 
d’activitat econòmica. (Font: Dircomfidencial)

Carat tornarà a gestionar la inversió 
que la Generalitat dedica anualment a 
la publicitat en premsa i ràdio
L’any passat i l’anterior aquesta mateixa agència, del grup 
Dentsu Aegis Network, es va fer amb aquest mateix contracte. 
En 2018 va manejar una inversió en premsa i ràdio superior als 
17 milions d’euros. Carat s’ha imposat a Havas Media Group i 
WaveMaker, que són les tres multinacionals que formen part de 
l’acord marc publicitari de la Generalitat de Catalunya des de 
l’any passat.

L’únic criteri per elegir l’agència ha estat l’econòmic. La Gene-
ralitat atorgava una major puntuació a les firmes que proposes-
sin preus més baixos dels espais publicitaris de la premsa i de 
les emissores de ràdio. En el cas de la finalment guanyadora, 
Carat va oferir, per exemple, per a una pàgina imparell a color 
a La Vanguardia un preu de 17.710 euros, amb un descompte 
aplicat del 44%. Per a l’edició catalana d’El País, l’import pro-
posat per Carat per a un espai d’idèntiques característiques és 
de 4.740 euros, amb un descompte del 65%.

Pel que fa a ràdio, l’espai més car que figura en la proposta de Carat 
és el de RAC1 en la seva franja matutina (7-10 hores), amb un preu 
de 1.785 euros per a una menció de 20 segons, amb un descompte 
del 50%. En la proposta de Carat s’estableix una comissió d’agència 
del 0% tant per a la compra de mitjans impresos com de la ràdio.

En 2018, els mitjans impresos es van emportar el 40% de la in-
versió publicitària de la Generalitat, és a dir, 13 milions d’euros. 
A la ràdio es va dedicar el 14% (4,5 milions d’euros). Internet 
va rebre el 25% del pressupost total o, el que és el mateix, 8 
milions d’euros. En total, la Generalitat va dedicar a la publici-
tat institucional 32,4 milions d’euros. Els mitjans més benefi-
ciats en el repartiment publicitari de la Generalitat van ser La 
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Vanguardia (2,6 milions d’euros), El Punt Avui (1,3 milions) i El 
Periódico (1 milió), en el cas dels mitjans impresos; mentre que 
entre les ràdios va ser líder de forma molt destacada RAC1, 
amb 1,4 milions d’euros. (Font: Dircomfidencial)

L’enfonsament de la venda de cotxes 
llasta la publicitat 

La inversió publicitària en mitjans convencionals tancarà l’any 
2019 amb una caiguda d’entre l’1% i el 2%, segons les fonts 
del mercat consultades per El Español. Aquesta dada suposa 
una lleu millora després del retrocés del 3% en els primers nou 
mesos de l’any per l’impuls de la campanya de Nadal, tot i que 
insuficient per impedir que el sector tancament amb un retrocés 
per primera vegada des de 2013.

L’any ha estat marcat pel deteriorament de les xifres macro-
econòmiques i l’augment del pessimisme entre els anunciants. 
Una barreja de negatives notícies internacionals i locals suma-
des a la debilitat de sectors que en els últims anys han portat el 
pes de la inversió, generaran la primera caiguda en sis anys i un 
retrocés en la facturació fins als 5.400 a 5.500 milions d’euros.

Per sectors, la televisió ha estat la indústria més perjudicada i 
especialment Mediaset i Atresmedia. La caiguda de sectors em-
blemàtics com els cotxes, sumada a la inseguretat derivada de 
l’expedient de la CNMC, ha jugat en contra de les televisions. 
Per la seva banda, els diaris impresos seguiran sense aixecar 
el cap i cauran entre un 7% i un 8%, mentre que la Ràdio només 
millorarà entre un 2% i un 3%. La inversió digital serà novament 
el suport més puixant amb prop d’un 10% de millora. En aquest 
tipus d’inversió, Google i Facebook seguiran dominant tot i la 
escomesa dels altres mitjans -com diaris digitals o televisió- 
que intenten guanyar força sense massa èxit.

En el cas dels cotxes, la seva indústria travessa per una crisi 
agreujada per la penalització al dièsel i un creixement del co-
txe elèctric que encara no aconsegueix prendre el testimoni. 
D’aquesta manera, s’han reduït les vendes a Espanya en un 
5,7% fins a novembre, segons les dades de la patronal Anfac i 
com a conseqüència, les marques de cotxes han decidit frenar 
la seva inversió en publicitat. (Font: El Español)
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La pressió publicitària a la televisió es 
manté estable

La pressió publicitària a la televisió es manté estable al nov-
embre respecte a el mateix mes de l’any passat, segons es-
tableix l’informe de  Ymedia  “Novembre en 5 minuts”. Aquest 
mes s’ha tancat amb un total de 204.722 GRP ‘sa 20’ davant 
dels 205.661 de 2018, el que representa un lleuger descens 
del 0,4%. No obstant això, l’estudi reflecteix que, durant aquest 
període, la  pressió publicitària  televisiva s’ha incrementat en 
alguns  targets  rellevants, com Adults i Responsables de Com-
pra a la Llar, que han registrat augments del 0,7%. Pel que ate-
nent a aquestes dades, Ymedia parla d’una situació d’estabilitat 
respecte a l’exercici anterior.

Els dos grans grups televisius, Mediaset i Atresmedia, tanquen 
l’exercici amb dades dispars que augmenten la distància entre 
tots dos. Mediaset tanca el mes amb una pujada de l’4,8%, el 
que li permet arribar a una quota de pressió publicitària de l’ 
42,7% . Per contra, Atresmedia baixa un 1,9% i es queda amb 
un 36,7%. En l’acumulat anual, els dos grups pugen lleugera-
ment, i es reparteixen un 42,3% per a Mediaset i un el 37,7% 

Atresmedia. En total, per al target general d’individus de 4 i 
més anys, Mediaset va emetre 87.417 GRP ‘sa 20’ i Atresmedia 
75.108. Si ens aturem per cadenes, Tele 5 torna a aconseguir 
la primera posició, amb un 22,4% de quota i una pujada de 
l’10,6%; Antena 3 baixa un 6,7% i aconsegueix la segona posi-
ció de el rànquing amb una quota de l’17,1%; per la seva ban-
da, la Sexta manté les xifres de pressió de l’any passat, amb 
una quota del 9,5%, mentre que Cuatro es queda en el 7,7% 
amb un descens del 6,8%. (Font: Ipmark)

WARC identifica tres tendències clau 
en estratègies de màrqueting efectiu

 WARC, autoritat mundial de publi-
citat i efectivitat en mitjans, ha pu-
blicat el seu informe d’estratègia 
de contingut efectiu, tendències i 
claus en estratègies de branded 
content per anunciants, agències 
i editors, després de l’anàlisi de 
les campanyes més efectives, 
d’alguns països del món. Una anàlisi dels debats del jurat i me-
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tadades de les inscripcions seleccionades i guanyadores en la 
categoria d’Estratègia de contingut efectiu dels Premis WARC 
d’aquest any. Una recerca global de les causes de l’efectivitat 
en màrqueting per a la propera generació. L’informe identifica 
tres temes principals en estratègies de contingut que van ajudar 
a les marques a assolir els objectius comercials.

L’Informe de WARC destaca Tres temes clau:

1 El contingut necessita construir audiències a llarg termi-
ni.- El contingut ha de contemplar a llarg termini per atreure i 
mantenir l’atenció del públic. El contingut ha de ser vist com una 
inversió a llarg termini per a les marques per quan és un procés 
continu de construcció de atenció sostinguda per la seva marca. 
No es tracta d’arribar a una audiència, sinó de construir-ne una.

2 Les audiències més joves fan servir contingut de marca 
com autoexpressió.- El públic més jove fa servir continguts 
de marca adequats. El valor intrínsec d’un producte és menys 
del què recull la caixa però més gran del què pots dir sobre ell. 
El públic més jove està donant forma a altres perspectives de 
recerca d’amics, romanços amb propòsit, des de  la creació i la 
comunicació  que les marques poden millorar.

“Les coses” també poden ser una forma increïblement valuosa 
de connectar les marques amb les persones  i convertir-se sen-
se problemes en part de la seva conversa. A mesura que la pu-
blicitat avança cap a un model d’intercanvi de valors des d’una 
mentalitat predominant d’interrupció, el paper del contingut (a 
diferència de la publicitat) es torna molt més important. Hi ha 
una necessitat imperiosa de contingut amb el qual les persones 
vulguin participar, participar i contribuir. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia - 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a llegar aquest “Informe 
d’estratègia de contingut efectiu”. Només cal CLICAR AQUÍ  (i 
posar aquí el PDF)

Creix un 41% la inversió en Branded 
Content a Espanya en dos anys

Es tracta de la quarta edició de l’estudi Content Scope (2019) 
elaborat per BCMA Spain per a Scopen, per compartir i ana-
litzar els resultats amb els seus associats.  Nou de cada deu 
companyies afirmen que realitzen accions de Branded Content 
amb l’objectiu de generar engagement i millorar la imatge de 
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la marca. La principal barrera dels anunciants per realitzar ac-
cions de Branded Content és el cost que impliquen.

L’estudi, que fins ara es realitzava cada dos anys, passa a 
ser anual, entrevistant cada any, alternativament, a marques i 
agents. Entre els resultats destaca que nou de cada deu anun-
ciants entrevistats (92%) afirmen que realitzen accions de Bran-
ded Content en la seva companyia. A l’hora d’esmentar discipli-
nes de comunicació que realitzen, el Branded Content se situa 
en la tretzena posició. No obstant això, consideren que aquest 
tipus d’accions milloren la seva integració, “interrompent” cada 
vegada menys el dia a dia del consumidor.

Les decisions sobre les accions de Branded Content són pre-
ses, majoritàriament, pels directors de màrqueting (28%), tot i 

que aquest percentatge ha descendit en els últims anys a favor 
d’altres perfils com els directors de comunicació, els directors 
de mitjans i especialment, els product managers

La mitjana de la inversió destinada a Branded Content augmen-
ta un 41% respecte a 2017 (319.402 € Vs 226.728 € / anuals), i 
les accions que es realitzen són cada vegada de major import: 
pugen les accions amb pressupostos que superen els 100.000 i 
descendeixen les inferiors a 50.000 €. Generació d’engagement 
i millora de la imatge de marca, els grans beneficis.

Per Cristina Barbosa, presidenta del BCMA: “Les dades que 
llança l’estudi ens confirmen la consolidació del BC com a dis-
ciplina de comunicació que ve per quedar-se. La disciplina va 
madurant amb apostes fermes per la majoria dels anunciants. 
El mesurament és la clau per superar la barrera pressupostària 
ja que contribueix a demostrar l’impacte del BC en els negocis”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - il·lustració: BCMA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Con-
tent Scope (2019), que el podeu trobar gratuïtament AQUÍ 
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Summa Branding renova la marca de 
Loteries de Catalunya

El projecte contempla una nova estratègia i arquitectura de 
marca, el redisseny de la identitat corporativa i la creació d’un 
sistema visual que crea majors sinergies entre els diferents pro-
ductes. Així, Summa Branding es va adjudicar el passat mes de 
gener el concurs públic convocat Loteries de Catalunya per dur 
a terme el personalització de les seves marques. 

Durant aquests mesos, la consultora ha treballat en la definició 
d’un nou posicionament, l’optimització del conjunt de marques 
de l’entitat i el disseny d’una nova identitat visual, tant per a la 
marca Loteries de Catalunya com per als seus productes. Tot 

això amb l’objectiu d’enfortir la connexió de Loteries de Cata-
lunya amb el públic -especialment el segment jove- i convertir-
la en el referent del sector a Catalunya.

L’estratègia desenvolupada per Summa Branding gira al voltant 
de l’idea de ‘l’alegria de compartir’ , i es refereix tant a la il·lusió 
i els premis, com a la seva contribució a les causes socials a 
què Loteries de Catalunya dedica els seus ingressos. La con-
sultora ha aportat major coherència i sinergies entre el conjunt 
de jocs de Loteries de Catalunya per multiplicar el seu impacte 
i generar una experiència de marca coherent a nivell global. 
El naming, ara en plural (“Loteries”), persegueix que la marca 
corporativa actuï més clarament de paraigües per a totes les 
marques comercials: la Grossa, la 6/49, el Trio, l’Express i el 
Rasca Ràpid. (Font i gràfica: Control Publicidad)

Ferrocarrils de la Generalitat promou 
el civisme

Ogilvy Barcelona ha creat una nova campanya per Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb l’objectiu de pro-
moure els valors ètics i de convivència en el transport públic i 
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fomentar les conductes cíviques entre els usuaris. Sota el lema 
“Evolucionem. Fem civisme”, la imatge gràfica general és una 
adaptació de la il·lustració “La marxa del progrés”, que l’artista 
rus Rudolph Franz Zallinger va fer el 1965 per mostrar l’evolució 
humana. 

En la campanya, l’individu representatiu de cada etapa evoluti-
va fuma, llança papers a terra, molesta a altres usuaris amb la 
motxilla a l’esquena o escolta música sense auriculars, respec-
tivament. És a dir, comet actes incívics que es poden veure al 
tren i a les andanes. No obstant això, l’individu representatiu de 
l’etapa evolutiva actual és una usuària que està dreta i té, en 
una mà, la bossa per ocupar menys espai i, en l’altra, un mòbil 
del què escolta música amb uns auriculars. D’aquesta manera, 
actituds incíviques pertanyen al passat i que evolucionar signi-
fica respectar les instal·lacions del transport públic i als seus 
usuaris, i evitar comportaments que poden ser molestos per a 
la resta dels viatgers.

En la línia de la imatge gràfica general, aniran sortint altres mis-
satges il·lustrats que reforçaran, específicament, diversos com-
portaments cívics. (Font i gràfica:  CTRL)
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Violència, fakes... Facebook paga per 
“polir” la xarxa a Espanya
Per Jesús Martínez / La Información

 

Formen part d’un ‘exèrcit’ repartit per nombroses oficines per tot 
el món que tenen un sol objectiu, tan delicat com necessari: ne-
tejar la xarxa social Facebook de contingut violent i inadequat 
i de tota mena de notícies falses i ‘fakes’. Són coneguts com 

moderadors i a Espanya ocupen diverses plantes de la Torre 
Agbar, a Barcelona. Durant el seu primer any, des que aquest 
centre obrís les portes el 2018, van cobrar salaris de tot just 
21.000 euros.

Any 2017. El conseller delegat i fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg, anunciava la subcontractació d’altres 3.000 mode-
radors per intentar frenar l’avanç del contingut ‘inapropiat’ a la 
xarxa social. Les crítiques per no fer-ho refermaven. I va se-
guir obrint centres en diferents països del món a través de sub-
contractes que s’encarregaven de tota la gestió i amb les que 
signaven acords plurianuals. Uns mesos després, el gegant 
decidia obrir un centre a Barcelona a través d’una d’aquestes 
multinacionals col·laboradores. Es tracta de CCC, un holding 
dedicat a la gestió de ‘calls center’ especialitzat en el segment 
digital amb seu a Alemanya .

En un primer moment, van contractar diversos centenars 
d’empleats. La seva comesa és, probablement, una de les més 
dures que s’ha d’afrontar en una xarxa on els usuaris publiquen 
continguts. Han d’eliminar vídeos i publicacions vinculades amb 
la violència, el discurs de l’odi, el terrorisme, la pornografia o el 
racisme. Les guies tractaven de posar negre sobre blanc sobre 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

les regles que havien de seguir aquests vigilants per eliminar o 
no tot aquest material. La companyia va fer pública una versió 
un any després, en 2018. I aquestes van generar molta polè-
mica a causa d’una certa permissivitat del gegant tecnològic.

En aquest temps, hi ha hagut nombrosos testimonis d’empleats 
de diferents centres internacionals de moderació de contingut 
que assenyalaven la duresa de la feina i les males condicions. 
The Guardian  revelava recentment que hi havia moderadors 
que s’havien tornat “addictes” a aquest tipus de publicacions i 
que altres van ser empesos cap a l’extrema dreta per la quanti-
tat de discursos d’odi que llegien tot el dia. La passada setmana 
un grup d’empleats a Dublín (Irlanda) va presentar una deman-
da contra el gegant tecnològic i contra la seva subcontracta, 
CPL Solutions, per presumptes lesions psicològiques davant la 
“exposició reiterada i implacable al contingut extremadament 
pertorbador, gràfic i violent”.

Com són les condicions econòmiques? Per primera vegada es 
coneixen algunes dades. CCC Barcelona Digital Services SL, 
la filial amb la qual la subcontracta del gegant opera a Espan-
ya, acaba de presentar els seus primers comptes a Espanya. I 
el salari mitjà que van rebre els 566 empleats que van formar 

part de la seva plantilla amb prou feines va superar els 21.000 
euros bruts, segons queda reflectit en la seva memòria anual 
presentada en el Registre Mercantil. Als Estats Units, el mitjà 
The Verge ha revelat que els moderadors de centre de Phoenix 
percebien només 28.800 dòlars (també subcontractats per un 
altre gestor anomenat Cognizant). Per comparació, un empleat 
mitjà de la xarxa social a Espanya -sense a penes equip tècnic i 
orientat, principalment, a vendes i desenvolupament de negoci- 
va cobrar uns 100.000 euros.

Aquests salaris no els paga Facebook directament. La xarxa 
social negocia acords comercials a nivell global amb alguns 
dels grans subcontractistes que són els que es fan càrrec de les 
plantilles de moderadors. En el cas de CCC, la filial espanyola 
no factura a Facebook Espanya, sinó que ho fa a la matriu amb 
seu a Berlín (Alemanya) en forma de Prestació de serveis i serà 
aquesta la que facturi al gegant. Aquesta companyia també ha 
comptat entre els seus clients companyies tecnològiques com 
Paypal o Ebay.

Davant les crítiques per les condicions de treball, el gegant va 
anunciar el passat mes de maig que pagarà més als modera-
dors als Estats Units en plena tempesta de crítiques no només 
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pels baixos salaris sinó per no haver brindat suficient suport 
als empleats per a un treball potencialment traumàtic. El salari 
mínim que es va fixar a partir d’aquí va ser de 15 dòlars l’hora. 
A Espanya, la subcontracta promet incrementar molt més el seu 
negoci al centre de Barcelona. Va tancar l’any 2018 amb 1.800 
empleats i busca consolidar el seu negoci. Espera una pujada 
“substancial” de la facturació, que en aquest primer exercici va 
superar els 24 milions d’euros.

“Estem mal pagats i sota pressió constant; no podem fer una 
pausa per reflexionar sobre el nadó mort que vam veure, per-
què estem molt preocupats sobre si prenem la decisió correc-
ta”. Així s’expressava Chris Gray, un exmoderador de Face-
book, en un duríssim article publicat a The Guardian aquest 
dilluns, en què vol desterrar que es tracti d’un treball poc qua-
lificat: “És un treball qualificat i mesurat; ha de ser realitzat per 
persones intel·ligents, ben adaptades i amb una sòlida brúixola 
moral “. Aquests vigilants d’aquesta xarxa comencen a alçar la 
veu després d’anys fent un dels treballs més durs a Internet.  
(Il·lustració: eldiariony.com)

Microsoft Teams arriba a Linux

Microsoft ha llançat Microsoft Team a Linux, que es converteix 
en la primera aplicació del paquet Office a arribar a la platafor-
ma que fa poc temps no rebia ni mencions per part de Microsoft. 
En aquest mateix sentit, al novembre vam conèixer que final-
ment el nou Microsoft Edge, basat en Chromium, arribarà a Li-
nux, encara que de moment, la data anunciada és “en el futur”.

Actualment, Microsoft Teams ja pot utilitzar-se en Windows, 
macOS, Linux, iOS i Android. Totes les aplicacions i paquets 
poden descarregar-se aquí. L’estratègia de Microsoft d’arribar 
a totes les plataformes, al costat de la web, és una per no deixar 
a cap usuari fora del seu terreny. Tot i que els usuaris de l’Office 
365 no estiguin a Linux, molts usuaris actuals de serveis de 
Microsoft si estan a la plataforma, i d’aquí que sigui interes-
sant per als de Redmond en el sentit d’ampliar la seva base 
d’usuaris. Cal recordar que l’ús de Linux va superar al de Win-
dows a Azure, el núvol de Microsoft, i la tendència és a l’alça. 
(Font: Genbeta)
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Novetats Google Maps en mode 
d’incògnit i Cronologia

  
Google Maps ha presentat aquesta setmana dues novetats: el  
mode d’incògnit per iOS, que ja està disponible des de fa un 
temps a Android i la  eliminació massiva a la Cronologia, que 
arribarà a Android el mes que ve. El  mode d’incògnit  de Goo-
gle Maps impedeix que les recerques que fas o els llocs als 
quals navegues des de Maps quedin emmagatzemats al teu 
compte de Google. Quan utilitzis la manera d’incògnit al telèfon 
no s’actualitzarà el teu històric de la localització; per tant, els 
llocs als que vagis no es guardaran en la teva Cronologia. Per 
la seva banda, amb l’eliminació massiva a la Cronologia  pots 
buscar ràpidament i eliminar en una sola operació diversos 

llocs de la teva Cronologia i de l’Historial d’ubicacions. Segueix 
sent possible eliminar tota la teva Cronologia o una part d’ella, 
per dates, des dels paràmetres del teu històric d’ubicacions.

Per defecte, l’Històric d’ubicacions està desactivat. Quan ho ac-
tives, tens l’opció d’esborrar automàticament tot l’historial o part 
d’ell. Hem introduït  controls d’esborrat automàtic, que et perme-
ten mantenir exclusivament les dades dels últims 3 o 18 mesos. 
Qualsevol dada més antiga s’esborra de manera automàtica. 
Les vostres dades a Maps et permet accedir ràpidament al teu 
històric de la localització i a altres controls de privacitat. I, en 
Android, el  mode d’incògnit  de Google Maps impedeix que les 
recerques que fas o els llocs als quals navegues des Maps que-
din emmagatzemats al teu compte de Google. (Font: Programa 
de la Publicidad – infografia: Diari As)

Converteix, optimitza i rendimensiona 
imatges en un clic amb un webapp 
gratuït
Un problema comú que molts experimentem a l’hora de com-
partir algunes imatges a la web són els límits de mida d’imatge 
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que ens imposen algunes plataformes, ja siguin xarxes socials, 
correu electrònic, o fins i tot pujant fotos per un article en un 
bloc, poques vegades podemr pujar arxius pesats com una foto 
de més de 5 MB. Això és perquè l’ideal és optimitzar el con-
tingut per a la web, de manera que les pàgines carreguin més 
ràpid i es consumeixi menys ample de banda en els servidors. 
És aquí on una eina com Resizing.app pot ser-nos molt útil.

Aquesta petita aplicació web, que també està disponible com 
extensió per Chrome, serveix per justament això: optimitzar i re-
dimensionar les imatges de manera que siguin menys pesades 
però sense que es noti la pèrdua de qualitat. Utilitzar aquesta 
eina és summament fàcil, només has de pujar la imatge es-
collint des del disc al teu ordinador, triar els paràmetres que 
vols ajustar i descarregar-la novament amb un pes molt menor. 
Pots triar si vas a redimensionar ja sigui només d’ample o no-
més de llarg, o de totes dues dimensions entrellaçades. També 
pots triar una resolució personalitzada, i un grau d’optimització 
que determina quin tant per cent es comprimeix la qualitat de la 
imatge. (Font: Genbeta)

Gmail ja permet adjuntar correus 
electrònics en un nou correu

Gmail ha anunciat una nova funcionalitat que permet adjuntar 
un correu (o un fil complet de correus) a un nou correu electrò-
nic.  Tot i que pot sonar una mica estrany, en realitat no ho és 
tant. En una publicació al seu bloc, Google explica que en algu-
nes situacions això pot resultar més pràctic que reenviar diver-
sos correus per separat. “Enviar correus com a adjunts et per-
met escriure un missatge de resum als teus destinataris, i afegir 
un conjunt de correus electrònics de suport que els destinataris 
poden obrir directament el seu client de correu electrònic», ex-
plica Google. Per fer-ho, simplement comença a escriure un 
nou correu i arrossega el títol dels correus perquè s’afegeixin 
com arxius adjunts. Els correus electrònics es convertiran en 
fitxers «.eml» i no hi ha límit en el nombre de correus que pots 
adjuntar.

La funcionalitat anirà arribant progressivament als usuaris al 
llarg del mes de desembre. Si vols comprovar si la tens disponi-
ble, crea un nou correu i prem sobre el menú de tres punts, on 
trobaràs l’opció “reenviar com a adjunt.” (Font: Teknófilo)
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Els editors s’han de preparar per 
l’explosió 5G i la realitat virtual i 
augmentada
Per Miguel Ormaetxea, editor / Media-tics

Amb notables excepcions, la immensa majoria dels editors de 
mitjans de comunicació han patit i encara segueixen patint, 
sense que s’albiri el final, l’impacte dels grans canvis tecnolò-
gics i l’auge imparable de les plataformes. Semblen arrosse-
gats per poderoses tendències que no són capaços d’aprofitar. 
Ara ja estan madures dos corrents de canvi que s’anuncien 

com “la pròxima gran cosa” que canviarà tot, des dels mòbils 
a l’entreteniment. I no en un futur hipotètic i més o menys llun-
yà, sinó des d’ara mateix. No poden perdre aquests dos grans 
trens: l’explosió 5G a les telecos i l’allau de la realitat virtual i 
augmentada, novetats que estan en bona mesura interconnec-
tades. Cada editor ha de fer la seva pròpia reflexió i establir una 
estratègia per sumar-se al tsunami i que el futur, un cop més,

Estats Units es va avançar a la implantació de sistema 4G a 
les telecos i això va donar lloc a enormes èxits com Uber, Ins-
tagram o WhatsApp. Ara la Xina pot aconseguir davantera en 
les xarxes que transportaran gairebé la meitat de dades mò-
bils del món al 2025, segons Ericsson. Els usuaris de telèfons 
5G consumiran una mitjana global de 24 GB per mes en 2025, 
contra 7,7 GB actualment. Aquesta nova tecnologia és fins a 
100 vegades més ràpida que 4G i latència fins a 120 menys, 
revolucionant tota la indústria tecnològica, augmentant, entre 
altres coses, de manera abrupta, l’ús de vídeo i la transmissió 
de realitat virtual.

La batalla 5G està en un punt crític, amb 120 milions de mòbils 
5G que s’enviaran a l’any vinent, segons IDC. Les subscrip-
cions 5G superaran els 2.600 milions per a fins de 2025, segons 
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Ericsson Mobility. Apple va alertar a la seva cadena de subminis-
trament que esperaven més de 100 milions de comandes per a 
l’iPhone 5G. En total, s’espera que les tecnologies 5G contribuei-
xin amb 2,2 bilions de dòlars a l’economia global en els propers 
15 anys. Com es preparen els editors per a aquest mannà?

L’altra Big Think és la realitat virtual i augmentada. Zuckerberg 
ho té clar: pretén reunir mil milions de persones al voltant de 
la realitat virtual. Facebook va comprar per 2.000 milions de 
dòlars l’startup Oculos fa cinc anys i els seus esforços per ven-
dre auriculars estan començant a ser recompensats. Oculos ha 
comprat “Beat Saber”, joc de realitat virtual, per una quantitat 
no precisada. L’any entrant Facebook té la intenció de llançar 
“Horizon”, una reproducció totalment digital d’un món real, en 
què els usuaris equipats amb auriculars de realitat virtual poden 
submergir-se per poder reunir-se i “explorar, jugar i crear”. Tim 
Cook, per la seva banda, no es queda enrere i Apple multiplica 
les adquisicions de noves empreses de camp.”

Més enllà, els microxips neuronals, similars als que està des-
envolupant Neuralink amb el suport de Elon Musk, podrien ser 
el futur de l’entreteniment. Les línies entre l’entreteniment i la 
realitat tendiran a desdibuixar-se. Al desembre de l’any passat, 

Netflix va llançar Bandersnatch, un episodi independent de la 
sèrie “Black Mirror” que va permetre a les espectadors controlar 
les decisions de el personatge principal.

Però ja s’anuncien les versions més barates de Google Glass, 
Microsoft Hololens o lents de contacte intel·ligents. També ar-
ticles com ara Focals, que a penes es poden distingir d’una 
ulleres normals de lectura, i permetran veure televisió o entre-
teniment mentre et desplaces. Si estàs en un tren, per exem-
ple, podries obtenir els millors moments del partit de futbol de 
la nit anterior sense que ningú sabés que ho estaves veient. 
És possible que una gran part del nostre temps lliure el dedi-
quem a la realitat virtual. Altres pronostiquen que la indústria 
d’esdeveniments en viu tingui un creixement explosiu. (Infogra-
fia: MuyComputerPRO)

La Generalitat i el Col·legi de 
Publicitaris fomenten la publicitat amb 
perspectiva de gènere
La directora de l’Institut Català de les Dones, Núria Ramón; la 
directora de l’Agència Catalana de Consum, Beth Abad, i la de-
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gana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Cata-
lunya, Rosa Romà, han signat un acord marc de col·laboració 
per impulsar accions que fomentin la publicitat amb perspectiva 
de gènere. L’objectiu del conveni és que els i les professionals 
de la publicitat realitzin les campanyes des d’un punt de vista de 
la perspectiva de gènere, de manera que s’eviti qualsevol tipus 
de discriminació i se superin els estereotips sexistes, tot tenint 
en compte la defensa dels drets de les persones consumidores.

L’acord contempla accions de formació, assessorament i divul-
gació, així com la implementació d’actuacions per sensibilitzar, 
prevenir i lluitar contra el sexisme en els mitjans de comunicació 
i en el consum, tal i com recull el Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere 2019-2022 aprovat al juliol pel Govern. 
Per part de la Generalitat, l’ICD i l’ACC facilitaran el personal 
necessari per dur a terme les actuacions en matèria de publi-
citat i perspectiva de gènere. Així mateix, entre altres accions, 
col·laboraran de forma coordinada amb el Col·legi en l’atenció 
de consultes relacionades amb els drets de les persones con-
sumidores i la perspectiva de gènere.

Per la seva part, el Col·legi farà publicitat al seu web del Codi 
d’Ètica Professional, dels codis de conducta específics que es 

puguin adoptar en matèria de publicitat i consum amb perspec-
tiva de gènere, i dels documents relacionats amb aquest tema. 
A més, es compromet a mantenir la perspectiva de gènere com 
a criteri d’actuació i a promoure que la publicitat desenvolupada 
pels membres es faci d’acord amb els principis de suficiència, 
objectivitat, veracitat i autenticitat, sense induir a l’error ni gene-
rar falses expectatives en les persones consumidores i usuàries. 
(Font: Comunicació 21)

Anna Cristeto defensa potenciar “el 
segell de qualitat i proximitat” d’El 
Periódico

La directora d’El Periódico de Catalunya, Anna Cristeto, ha afir-
mat aquest dimecres que en la nova època del rotatiu propietat 
de Prensa Ibèrica s’està treballant en potenciar “el seu segell de 
qualitat i de proximitat al ciutadà”, amb l’objectiu de conèixer a 
fons als lectors. Cristeto ha fet aquestes manifestacions durant 
el fòrum TKL Talk Series, que congrega a Barcelona a un reduït 
grup de representants de destacades empreses.
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La responsable editorial del diari de més tirada del grup presidit 
per Javier Moll es troba també immersa en l’impuls digital d’El 
Periódico de Catalunya, capçalera referent i amb 40 anys de 
trajectòria. A més, Cristeto s’ha mostrat satisfeta de pertànyer 
a un grup multimèdia “amb tanta i tan important presència a tot 
Espanya”, amb 25 capçaleres, més revistes, totes elles afer-
mades al territori. “Prensa Ibèrica compta amb prop de 2.000 
periodistes al país, i aquest és un actiu que ens dóna una força 
tremenda en un grup que té clara la seva aposta pel periodisme 
de qualitat i pròxim”, ha dit. (Font: Europa Press)

YouTube endureix la seva política 
contra l’assetjament

YouTube continua amb el seu objectiu de controlar el contingut 
que circula per la plataforma perquè no violi les normes de la 
seva comunitat, a el mateix temps que revisa de manera sis-
temàtica les seves polítiques. Aquesta setmana, Matt Halprin, 
Vice President, Global Head of Trust & Safety, explicava al bloc 
oficial de YouTube l’actualització duta a terme per la companyia 
en la seva política d’assetjament: “Revisem sistemàticament to-
tes les nostres polítiques per assegurar-nos que la línia entre 

el que eliminem i el que permetem es dibuixa en el lloc co-
rrecte i vam reconèixer a principis d’aquest any que en termes 
d’assetjament, hi ha més que podem fer per protegir els nostres 
creadors i la nostra comunitat”.

Tot i que, tal com assegura, YouTube sempre ha eliminat vídeos 
que amenacen explícitament a algú, revelen informació perso-
nal confidencial o encoratgen a les persones a l’assetjament, 
la plataforma dóna ara un pas més. Les seves polítiques “no 
només prohibiran les amenaces explícites, sinó també les ame-
naces velades o implícites”. Segons explica Halprin, la nova 
mesura fa referència al contingut que simuli violència cap a un 
individu o que utilitzi un llenguatge que suggereixi que es pugui 
arribar a una violència física. “Més enllà d’amenaçar a algú, 
també hi ha un llenguatge degradant que va massa lluny”, ex-
plica.

Les mesures també s’aplicaran dins de la secció de comentaris. 
Només en el tercer trimestre d’aquest any, YouTube va eliminar 
16 milions de comentaris. A més, atorguen als creadors de con-
tinguts l’opció de revisar els comentaris que semblen inapro-
piats (encara que en una primera instància no violin les normes) 
abans que es publiquin al seu canal. (Font: Marketing Directo)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Com ens hem de comunicar a Twitter i Facebook.- Barce-
lona. Dijous19 de desembre (de 15:30h a 20:30h) - En aquest 
taller, dissenyat per Sílvia Llombart,  treballarem sobre casos 
pràctics que durem a terme a classe, plantejarem situacions i 
aprendrem com comunicar a Twitter i Facebook a partir de la 
pràctica.

Comunicació interna a l’entorn professional.- Barcelona. 
Divendres 13 de desembre (de 09:30h a 14:30h) El curs, diri-
git per Cristina Salvador, té com a objectiu que els participants 
aprofundeixin en el coneixement del paper que juga la comuni-
cació interna a les organitzacions a partir de l’anàlisi del seu rol 
estratègic i de les seves principals eines. Es tracta de transme-
tre els coneixements clau per entendre i explotar el potencial 
que la comunicació pot aportar a l’interior de l’empresa.

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. Són 
BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar l’import 
dedicat a la formació. (Font: CPC) 
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Adéu als likes públics? 
Per Bel Rodríguez Sanz, directora de Continguts de Darwin So-
cial Noise / Marketing News

Els likes, o l’acció d’emplenar un petit cor vermell en el cas 
d’Instagram, han estat des de la seva aparició en 2009 a Face-
book un dels elements més rellevants del llenguatge social. La 
interacció més senzilla per mostrar que alguna cosa ens agrada 
o el reconeixement públic davant el contingut desenvolupat per 
marques, influencers o del nostre entorn proper i social. Nascut 

amb la idea de prioritzar la resposta positiva (per això un cop 
de mà naïf o un cor), les plataformes posaven a les nostres 
mans una eina que ha acabat convertint-se en la finalitat última 
i principal de tota publicació. 

Són diverses les raons per les que aquest cop de polze ha patit 
un declivi tant en forma com en fons que finalment ha obligat a 
Instagram a prendre la decisió d’eliminar la dada pública dels 
like. La versió oficial al·lega sobre la preocupació per la salut 
mental dels seus usuaris, defensant que la popularitat deixi de 
ser una vara de mesurar i que el contingut sigui el centre. Al-
guns caps en recerques de dobles intencions poden considerar 
que en això del negoci dels likes els influencers s’estaven fent 
amb una part del pastís que Instagram vol que sigui seva. I 
tot això mentre vivim un canvi de paradigma social en què els 
propis usuaris han canviat la seva forma de relacionar-se amb 
el contingut. Ha passat de ser un actor actiu a un més watcher 
fent caure el potencial d’aquest indicador de satisfacció. Això 
vol dir que es consumeix menys? En absolut, fem scrolls eterns, 
seguim veient vídeos en què altres fan coses, escoltem podcast 
de més d’una hora, però deixem molt poca petjada visible sobre 
això.
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Davant d’aquest panorama... Ens posem ja a tremolar amb el 
que ens arriba? No és la primera vegada que les xarxes socials 
ens llancen un repte. Per definició són tan estables com ho és la 
societat, o sigui res. Vivim en la modernitat líquida de Bauman, 
i això sempre ha estat el fort del nostre mitjà digital. Sense ànim 
de caure en filosofies excessivament optimistes (insereixi aquí el 
lector la referència que sigui del seu grat), estem davant d’una 
gran oportunitat per tornar a un camí del què potser ens estàvem 
allunyant: el contingut realment rellevant. Sento l’obvietat. 

I per tornar al camí correcte ens plantegem les següents opor-
tunitats: 

• El target és el centre: deixem de basar els nostres plans de 
continguts en els benchmark qualitatius de competència i en 
la imatge dels influencers. Bolquem-nos en conèixer com és 
realment el nostre públic, donem mans d’eines i processos per 
avançar-nos a tendències, no tinguem por de la prova de l’error. 
Veure com és el comportament en xarxes socials de la nostra 
comunitat i tornar a donar-los veu als usuaris, llançant pregun-
tes i creant continguts que ens tornin interaccions més enllà del 
like. Aquesta és la base per tornar a reestructurar els missatges 
que volem transmetre: escoltar.

• Influencers, els més adequats?: ja hem començat a disgre-
gar les diferents tipologies d’influencers en funció a objectius, 
encara que sempre creuant likes i fan base. El desconeixement 
públic del like ens obligarà a aprofundir més en variables com 
el sentiment dels seus comentaris i exigir sempre el seu abast 
real. Això ens portarà a comptar amb nanos i micros com a eix 
principal i no com a secundaris que arrodoneixen pressupostos. 
He dit ja credibilitat?

• Mètriques més adaptades: està clar que cal canviar la ma-
nera en la qual mesurem. Com ja hem dit,  les xarxes socials 
són tan líquides com és la societat. No són TV, no són ràdio, 
ni exterior. Però ens regim per valors de 2012 sense aplicar tot 
l’après en aquests 7 anys. Ponderem el valor de cada interac-
ció, el temps real que passa amb nosaltres l’usuari i superem el 
like com a mesura absoluta d’èxit. 

Tot i que no podem preveure al 100% quines seran les conse-
qüències d’aquest canvi ni la reacció dels usuaris, sí que comp-
tem amb el nostre Sant Grial: l’analítica. Quan t’aclapari pensar 
en la fi dels likes recorda que comptem amb els mitjans per 
poder fer-ne el seguiment i les eines per posar-nos ja mateix en 
marxa per afrontar aquest nou panorama.
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I, sobretot, recorda que sempre hi haurà un altre repte que su-
perar. No et preocupis. (Infografia: ComputerHoy)
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El periodista també pot prosperar en 
un mitjà de proximitat
Per Sarah Baranowski, editora a Iowa Falls, Iowa / Poynter

 

Quan em trobo amb la gent -especialment altres periodistes- 
de vegades m’esgarrifo quan arriba el moment de explicar-me 
sobre la meva feina. “Sóc editor d’un periòdic setmanal a Iowa.” 
“Probablement mai has sentit parlar d’ell.” “Iowa Falls.” “El po-

ble té 5.000 habitants”. “Però m’agrada molt! No és com altres 
diaris setmanals! I el fem refredant coses!”

Aquesta última part es contestar-me el que suposo que és el 
judici en la seva ment sobre que jo no tingui un millor treball en 
un mitjà més gran.

Quan estava a l’escola de graduats a la Universitat d’Iowa, pro-
fessors i companys (dimonis, fins i tot els meus pares!) em van 
preguntar què volia fer amb el meu títol. He desenvolupat una 
resposta molt específica: volia ser un reporter polític en un gran 
diari. Informació política és un treball seriós, i grans diaris fan 
una feina important. Quan vaig compartir el meu pla, la gent 
semblava impressionada. Com que es va convertir en el meu 
mantra, el vaig convertir en el meu grau d’èxit. New York Times, 
ara vinc!

No em va portar molt de temps desviar-me del camí que m’havia 
proposat. Després de la universitat, vaig ser contractada per 
una petita premsa diària, i vaig aprendre amb força rapidesa 
que la propietat corporativa no era per a mi. Jo era un engra-
natge d’una gran màquina els valors de la qual no s’alineaven 
amb els meus. El que era important per a l’organització sem-
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blava trivial per a mi. Quan hi ha ver haver una oferta de treball 
al bisetmanal Iowa Falls, una petita localitat tocant l’autopista, 
em vaig sentir intrigada. L’empresa era de propietat familiar i, 
a més d’editar dos periòdics locals, també feien funcionar una 
petita estació de ràdio. En la meva nova ocupació tindria dos 
llocs de treball: directora de notícies de ràdio i reportera de pe-
riòdic. Era la formació en el lloc de treball en una habilitat que 
m’interessava. I tindria un pla de suport. Si El New York Times 
no resultava, tindria NPR a tocar de nou.

Vaig acceptar la feina i em van dir a la casa gran que només 
havia podrà jugar-hi un any abans de tornar per la’utopista en 
direcció a la gran lliga. Però 13 anys després, encara estic en 
aquest diari petit de la ciutat que em va acolllir.

I doncs, què va passar?

D’una banda, em van donar un gust de món real. L’objectiu 
fixat per mi mateixa, que a la universitat es basa en la manca 
d’experiència i la influència dels professors que mai parlaven de 
la premsa local setmanal com un lloc digne per fer una carrera, 
ho havia assumit. Jo creia que un treball en qualsevol publica-
ció menor que el Chicago Tribune o Los Angeles Times seria el 

fracàs. Jo no estava exposada a la increïble feina que han fet 
els periodistes en petits diaris en llocs desconeguts.

Però el més important, vaig saber que havia de definir l’èxit per 
a mi. Mentre que abans de pensar en l’èxit com un gran treball 
en un gran diari en una gran ciutat, ara era una mica diferent: 
un treball important en l’únic periòdic d’una petita ciutat en una 
comunitat que ha arribat a significar molt per a mi.

Seguint la definició de l’èxit d’altres persones -a The New York 
Times o qualsevol altra publicació nacional americana- proba-
blement no hauria estat feliç. El poc temps que vaig passar com 
una petita part d’una gran organització em va deixar una sensa-
ció d’impotència i infelicitat.

En un article publicat per la Harvard Business Review (“Are 
You Pursuing Your Vision of Career Success – Or Someone 
Else’s”?) és a dir “Estàs perseguint la visió de l’èxit de la teva 
carrera professional, o algú altre?”, Laura Gassner Otting deia 
les paraules en les que jo crec. Ella escriu que quan seguim els 
passos per aconseguir d’una altra persona la definició d’èxit, no 
som capaços d’aconseguir la consonància.
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Gassner va escriure: “Consonància és quan el que fas parteix 
del què ets (o que desitjes ser). Aconseguiràs la consonància 
quan el seu treball tingui un propòsit i un significat per a tu”.

Consonància per a mi té a veure amb una diferència en una 
comunitat a través del meu treball. Jo  proporciono informació 
i explico històries a la gent, la qual cosa, en última instància, 
genera un lloc millor per a tots -i tenir el control sobre el que 
faig i com ho faig-.

Amb tot això resolt, és només una confiança dins la meva carre-
ra professional. M’agradaria que fos tan fàcil.

De vegades encara em sento avergonyida quan m’hi presento. 
O gelosa quan un amic anuncia la seva nova feina de luxe. Al-
menys una vegada al mes, em pregunto si em quedo en un diari 
setmanal rural només perquè és còmode i segur. Estic perdent 
el meu temps, el meu talent, la meva carrera professional ?!?

Estic contenta, aquí. Encara crec en aquesta decisió. I he aconse-
guit un èxit, fins i tot en el sentit convencional. He guanyat premis 
pel meu reportatge (una obra investigadora que va revelar que els 
funcionaris públics no conservaven minuts de les seves reunions 

públiques, una sèrie sobre un traductor militar nord-americà que 
es va escapar dels talibans a Iowa Falls i una presentació de dia-
positives sobre un campament d’estiu a la natura).

M’han convidat a parlar a les conferències de periodisme (inclo-
ses ONA i SRCCON) i m’han acceptat a l’Acadèmia de lideratge 
per a les dones de Poynter en mitjans digitals (i hi he tornat 
aquesta tardor com a professora visitant): totes les mesures 
d’èxit segons els estàndards més objectius. Quan no n’hi ha 
prou, em dirigeixo al contingut de la carpeta “Coses bones”. 
És allà on guardo les targetes, les notes escrites i els correus 
electrònics sincers que he rebut com a resposta al meu treball. 
El que faig afecta les persones de manera positiva. La meva 
feina millora aquest lloc.

Però res és per sempre. Així com els meus interessos canvien, 
també ho fa la meva mesura d’èxit i la meva definició de con-
sonància. És per això que és important fer visites periòdiques. 
El que faig em continua donant satisfacció? Hi ha algun lloc on 
jo prefereixi anar, alguna cosa que preferiria fer?

Avui, aquestes respostes em diuen que estic al lloc correcte. 
Però poden canviar. I estic oberta a això. Sempre em responc 
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jo mateixa les preguntes. Per tant, permeteu-me reintroduir-me: 
sóc Sara. Sóc editora del periòdic de proximitat Iowa Falls Ti-
mes. És una feina increïble en un gran poble. I estic orgullosa 
d’això. (Fotografia: Iowa Falls Development Corporation)
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La revolució per Telegram
Per Victòria Oliveres / Catalunya Plural

 

Des de la publicació de la sentència del procés, l’aplicació de 
missatgeria instantània Telegram no ha parat de guanyar usua-
ris que volen, sobretot, seguir la informació sobre les mobilitza-
cions a través dels seus canals. Els del Tsunami Democràtic i 
Anonymous Catalonia ja sumen centenars de milers de segui-
dors.

“Em vaig unir a Telegram poc abans que sortís la sentència 
del procés, perquè deien que seria a través d’aquesta aplica-
ció per on anirien dient totes les accions de protesta que es 
portarien a terme”, explica la Magda a través d’aquesta app de 
missatgeria instantània. “Me la vaig descarregar en el moment 
de la publicació de la sentència per seguir el canal del Tsunami 
Democràtic, ja que uns amics em van passar l’enllaç”, diu el 
Joan. “Jo me la vaig baixar perquè volia rebre informació sobre 
les manifestacions i totes les mogudes que hi ha aquests dies i 
era la millor manera d’assabentar-me’n sense preguntar-ho als 
amics tota l’estona”, afegeix la Maria.

Ells només són tres dels usuaris que s’han descarregat Tele-
gram als seus mòbils els darrers dies, però no estan sols. “Tele-
gram està tenint el seu gran moment”, diu Miquel Pellicer, pro-
fessor de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals a 
la Universitat Oberta de Catalunya. Segons ell, perquè “està 
ben plantejada en termes de privacitat i és molt flexible; permet 
fer més coses que Whatsapp, a qui fa una ferma competència”.

Les dades confirmen que aquesta aplicació està en auge. Entre 
el 20 de setembre i el 20 d’octubre d’enguany, l’aplicació Tele-
gram s’ha descarregat 380.000 vegades a l’Estat espanyol, una 
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xifra molt superior a les descàrregues dels mesos anteriors. De 
fet, durant el mateix període de l’any passat les descàrregues 
van ser la meitat, 187.000. I si ens remuntem a les mateixes 
dates de l’any 2017 – mentre es produïen les mobilitzacions 
davant la conselleria d’Economia i el referèndum de l’1-O – van 
ser cent mil menys que aquest any, 282.000 descàrregues.

Segons les dades facilitades per Sensor Tower Store Intelli-
gence a aquest mitjà, el dia en què es va descarregar més Te-
legram va ser el 16 d’octubre, dos dies després de la publicació 
de la sentència, quan es van produir 32.000 descàrregues de 
l’aplicació a l’estat Espanyol. Per trobar una dada similar, cal 
tirar endarrere fins al 24 de setembre de 2017, quan es va des-
carregar 36.000 vegades en un sol dia.

Canals de Telegram com a plataformes de mobilització
Molts dels nous usuaris coincideixen amb un motiu per ser a 
Telegram: subscriure’s als canals que informen de convoca-
tòries i fan seguiment de les mobilitzacions. Els canals són xats 
unidireccionals des d’on l’administrador pot enviar missatges a 
tots els seus subscriptors, però on aquests no poden contestar. 
“Utilitzo els canals per saber on i quan mobilitzar-me, així com 
per compartir aquestes convocatòries amb els amics i coordi-

nar-nos per assistir-hi”, explica el Joan. D’altres els segueixen 
només per estar informats de què passa i alguns, fins i tot, per 
poder moure’s pel territori esquivant les mobilitzacions.

El canal de més èxit a Catalunya en aquests moments és, sens 
dubte, el del Tsunami Democràtic, el grup anònim que es de-
fineix com “la resposta ciutadana a la sentència del Tribunal 
Suprem”. Aquest canal es va donar a conèixer el 2 de setem-
bre, però va ser amb la publicació de la sentència el dilluns de 
la setmana passada que va veure com creixia brutalment el 
nombre de persones que s’hi subscrivien. Dimecres passat, els 
administradors enviaven el missatge següent: “El Tsunami no 
para de créixer! Ja som més de 280.000 al canal de Telegram. 
Superant el canal més gran de les mobilitzacions de Hong Kong 
(amb una població similar)”. Una setmana més tard, ja han su-
perat amb escreix aquesta xifra i, amb 370.000 seguidors (el 
triple que el dia abans de la sentència), són el quart canal de 
Telegram al món dins la categoria ‘politics’, només superats per 
un grup iranià i dos de russos, segons Telegram Analytics.

“En cada moment revolucionari o fet històric recent hi ha el 
predomini d’una aplicació per sobre les altres”, explica Pellicer. 
Durant els atemptats de París, el novembre de 2015, la xarxa 
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predominant va ser Twitter (juntament amb Periscope, la seva 
aplicació de vídeos en directe) i durant l’intent de cop d’estat a 
Turquia, el juliol del 2016, va ser el moment de Facebook Live 
i Facebook, recorda el professor. Actualment, Telegram pot ser 
la xarxa principal, tant a Catalunya com a Hong Kong, on també 
va viure un boom l’estiu passat durant les mobilitzacions contra 
la nova llei d’extradició a la Xina

El canal del Tsunami Democràtic, però, no és l’únic que difon 
convocatòries i altres avisos relacionats amb les mobilitzacions 
independentistes. Canals com  L’Alerta, CDR Catalunya o Ca-
tAvisos són alguns que fa temps que fan aquesta tasca de 
manera anònima. Per damunt de tots ells, però, hi ha un grup 
que ha viscut un boom de subscriptors: Anonymous Catalonia. 
El dia abans de la publicació de la sentència, 12.000 usuaris es-
taven subscrits a aquest grup. Deeu dies més tard ja n’hi havia 
233.000, gairebé vint vegades més.

Anonymous Catalonia: el canal d’avisos que no para
“Lluitem per la llibertat d’expressió, la independència d’internet 
i de les xarxes de manera anònima. No volem que pensis com 
nosaltres, només volem que pensis”, diu la descripció del grup 
Anonymous Catalonia. El que els distingeix de la resta de ca-

nals i que explica, possiblement, el seu brusc creixement, és la 
quantitat de missatges que envia. Moltíssims missatges. En for-
ma de text, foto, vídeo, enllaços o reenviant missatges d’altres 
grups. Cada dos, tres o deu minuts. Només en comptades oca-
sions ha passat més de mitja hora entre missatge i missatge, i 
cobreixen el que passa des de les vuit del matí fins entrada la 
matinada.

(...)

Fan especial èmfasi en la configuració de privacitat de 
l’aplicació, un dels motius pel qual molts usuaris trien Telegram. 
“No he compartit els contactes amb l’app i he posat gairebé 
tots els nivells de privacitat”, explica el Roger, un dels nous 
usuaris que segueix els consells d’Anonymous. Miquel Pellicer 
està d’acord en el fet que l’aplicació ofereix més seguretat que 
d’altres com Whatsapp. “Per exemple, permet no vincular usua-
ri a número de telèfon”, explica.

Des del canal, també recomanen als seus seguidors que incor-
porin altres mesures de seguretat que permet Telegram. Per 
exemple, que activin un codi alfanumèric específic per accedir 
a l’aplicació i que desactivin les notificacions a la pantalla blo-
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quejada, per impedir d’aquesta manera que ningú tingui accés 
a les seves converses.

El paper dels mitjans davant l’auge dels canals de Telegram
“Utilitzo Telegram per estar informat al moment sense el biaix 
dels mitjans de comunicació tradicionals”, diu el Roger. “Per 
treure les meves conclusions de la violència sobre els aldarulls”, 
afegeix el Gerard. “Per estar al dia de vídeos que no circulen 
pels mitjans de comunicació”, explica la Rita. Els nous usuaris 
de Telegram expliquen que, mentre abans s’informaven de les 
mobilitzacions i les informacions d’última hora a través dels mi-
tjans de comunicació o d’amics i sindicats, ara consideren més 
eficaç la immediatesa dels canals de Telegram.

“Als mitjans els hi està costant molt fer un seguiment exhaustiu 
de les mobilitzacions”, diu Miquel Pellicer. “Però crec que han de 
seguir fent la seva feina, amb una objectivitat honesta”, afegeix. 
Per al professor, la verificació de continguts ha de ser una peça 
clau que diferenciï el paper del periodisme, mentre que els “mi-
tjans hipereditorialitzats” només juguen en contra de la professió.

“Al final, els canals com el d’Anonymous no estan fent perio-
disme, és propaganda política, de la mateixa forma que ho fan 

els governs de la Generalitat i l’espanyol”, diu Pellicer. “Però 
així i tot, jo sóc el primer que utilitza aquest canal per saber on 
estan els incidents. Que hi posen més pa que formatge? Segu-
rament sí, però en la majoria de casos no menteixen”, afegeix. 
La paradoxa de tot plegat, creu, és com uns moviments que no 
expliquen res de qui tenen al darrere aconsegueixen generar 
aquests alts nivells de compromís. (Infografia: Unilateral.cat)
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Els mitjans digitals incapaços de 
replicar la sensació el paper cuixé
Per Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad

Els lectors de revistes impreses han disminuït en els últims 
anys, en un sector en què algunes publicacions han desapare-
gut o s’han passat al format digital. Els Heavy Magazine Rea-
ders espanyols  estan molt més interessats que la mitjana glo-
bal en el sector de la Moda i la Bellesa. Es tracta de dades de 
Live Panel, estudi exclusiu de Wavemaker  de més de 350.000 
enquestes en 54 països, a Heavy Magazine Reader; és a dir,  
persones que llegeixen una revista impresa durant una hora 
o més a el dia. Així, hem pogut comprovar quins són els seus 
interessos generals en comparació amb la resta de la població 
internauta.
  
No obstant això, els mitjans digitals no poden replicar la sen-
sació d’una revista brillant, de manera que sempre hi haurà qui 
prefereixin el format físic. Les revistes impreses també perme-
ten el lector a fullejar al seu gust i trobar articles en profunditat 
que es perden més fàcilment en el món digital.

En tots els casos, a nivell global, els grans lectors de revistes 
estan més interessats per conèixer en profunditat àrees com 
les notícies del cor (8 punts més), Art i Història (8 punts més), 
Motor (8 punts més), ciència i tecnologia (7 punts més) i Moda 
i Bellesa (7 punts més). Aquest gust per determinades àrees 
d’interès els porta a adquirir revistes especialitzades per apro-
fundir en els temes que els interessen.

I a Espanya, analitzant els interessos més populars, veiem que 
som grans consumidors de les revistes del cor, ja que és una 
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àrea interessant per al 8% dels espanyols i per al 22% de les 
Heavy Magazine Readers (14 punts per sobre i gairebé el doble 
que a nivell global).

També els Heavy Magazine Readers espanyols estan molt més 
interessats que la mitjana global en el sector de la Moda i Belle-
sa (27% dels espanyols davant el 22% a nivell global). En tots 
dos casos es correspon amb l’oferta en revistes del cor i en re-
vistes de moda i bellesa que s’ofereixen en el mercat espanyol. 
Esports, finances i ciència i tecnologia són altres de les àrees 
d’interès per als grans lectors de revistes espanyols.

Live Panel és un panell de consumidors single-source exclusiu 
de Wavemaker realitzat mitjançant enquesta online a més de 
tres-centes cinquanta mil persones 54 diferents països. Permet 
conèixer l’ús que els individus fan dels mitjans i Touchpoints, 
així com els seus hàbits de compra i preferència de marca en 
diverses categories. (Infografia: Wavemarker)
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El final de l’era de les plataformes 
d’informació per als mitjans decep 
Par Diana Liu, France Télévisions / MediaLab

Per als editors de diaris, aquest és el final de l’era de les plata-
formes. O almenys el final d’una era de “col·laboració amb els 
ulls tancats” amb les plataformes digitals que inclou productes 
basats en ingressos per publicitat i un creixement de l’audiència 
aparentment il·limitada, però que no han generat els rendi-
ments esperats de la inversió. Aquesta és la conclusió l’informe 
publicat fa uns dies: “ Plataformes i Editors: la fi d’una era” de 
l’Escola de Periodisme de la Universitat de Columbia -una con-
clusió que s’extreu d’altres entrevistes amb els professionals 27 
organitzacions de mitjans de comunicació (mitjans tradicionals i 
els jugadors “purs”), 6 plataformes i una fundació.

Aquest informe és part d’un estudi de diversos anys duta a ter-
me per “Tow Centre de Periodisme Digital” de Columbia, un 
seguiment de l’evolució de la relació entre aquestes dues en-
titats, sempre presa en un punt mort. Els editors no es deixen 
enganyar -l’optimisme encoratjat per les plataformes per a la 
seva publicació a gran escala, amb un impacte significatiu en 
els ingressos per publicitat, pràcticament ha desaparegut. Ara 
se centren en el seu públic històric amb el dibuix d’una oferta 
rica i variada que no seria dictada sinó pels requisits de les 
plataformes.

Els editors no cessen la seva cooperació amb les plataformes, 
però s’estan desenvolupant estratègies centrant-se en primer 
lloc en els seus propis objectius. Les plataformes socials són 
només un mitjà més per aconseguir-ho. Les plataformes cauen 
en la carrera i es desenvolupen estratègies vis-a-vis per a la 
informació. Desenvolupen el seu propi personal editorial de la 
casa i duen a la premsa a terme el fill de curació més editorial 
possible.

Tot i l’escepticisme dels editors, hi ha plataformes que enca-
ra estan tractant d’atraure nous productes com Apple i Face-
book Notícies Notícies + Tab. I aquesta cursa s’observa en el 
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finançament d’iniciatives periodístiques, especialment per a la 
informació local. Una fita es va assolir en l’editor de relacions, 
on es pot veure com en la plataforma destaca el desequilibri 
evident entre els recursos i el poder d’aquestes dues entitats i 
els problemes ètics que resulten.

Als editors se’ls aconsella repensar la relació amb les platafor-
mes:

1 Comproveu el seu propi model d’ingressos.- El control so-
bre el seu propi model d’ingressos ara és considerat pels edi-
tors com la clau de l’èxit. Els mitjans de comunicació tracten 
de limitar la seva dependència de les plataformes i prendre els 
seus ingressos d’un model basat en la diversificació de l’oferta: 
subscripcions, per descomptat, però també productes nous de 
valor afegit com ara butlletins de notícies, esdeveniments, ser-
veis derivats, patrocinar enllaços de contingut, afiliats i nego-
ciadors.

En aquesta oferta diversa, els ingressos per subscripcions són 
molt importants. Entre els 12 editors enquestats, els tres “na-
dius digitals” BuzzFeed Notícies, HuffPost i Vox, tenen totes les 
subscripcions en marxa enguany mercès a les ofertes. Aquesta 

estratègia permet als editors controlar millor l’experiència dels 
usuaris, accedir a les dades dels usuaris i confiar en un model 
d’ingressos més segur. Una bona manera de protegir-se dels 
imprevisibles canvis de plataforma estratègica.

2  El reenfocament en l’audiència històrica.- Una conse-
qüència d’aquesta obsessió pel trànsit de plataformes va ser 
la deshumanització de l’audiència i la degradació del contin-
gut publicat. Els individus esdevenen clics i la línia editorial cau 
sota el control de la viralitat. En l’informe del 2017, els inves-
tigadors van assenyalar que “el periodisme d’alt valor cívic ha 
estat discriminat per un ecosistema que fomenta l’escala i la 
compartició”.

Lliçó important: qualsevol estratègia que mantingui l’atenció de 
l’editor allunyada del públic més fidel és condemnada al fracàs. 
Enguany, els editors van posar la relació amb el públic i espe-
cialment amb el públic més fidel (subscriptors) al centre de la 
seva estratègia. “Hem de ser més respectuosos amb el nostre 
públic, perquè hem de tenir una relació directa amb ells. Són 
persones reals per a les quals les notícies són importants, que 
volen poder confiar en nosaltres. De fet, si l’objectiu és tenir 
usuaris fidels i compromesos, els mitjans de comunicació s’han 
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de centrar més en crear contingut de qualitat en lloc de contin-
gut que només obtindrà un clic de l’usuari.

3 Aneu amb compte amb les plataformes.- Els anys de de-
ferència de les plataformes malgrat els retorns decebedors han 
fet que els editors siguin més savis i escèptics. Ara afavoreixen 
un enfocament més mesurat: “Quin és el nostre objectiu i les 
plataformes poden ajudar-nos a assolir-lo? Si és així, fem una 
associació, en cas contrari, no perdis el temps.”

Cada cop més, els editors veuen les plataformes com una eina 
en la primera etapa dels usuaris: el descobriment del producte 
editorial. Després posen en marxa estratègies per convertir i re-
tenir usuaris a la seva pròpia plataforma. Els editors defineixen 
millor els seus objectius aigües amunt i augmenten així el nivell 
necessari per entrar en negociacions. Segons una editorial: “Si la 
negociació no menciona ingressos ni retencions, no val la pena.”

De cara a les plataformes cal reorientar el seu enfocament a la 
informació

1 Pagar pels continguts de qualitat.- Serveis d’agregació de 
continguts són els nous productes en plataformes de moda que 
volen vendre als editors... però no estic segur que els editors 
mitjans i petits ho vulguin. Notícies d’Apple, Facebook, etc. Han 
estat contemplats pels editors entrevistats en l’informe i no han 
pogut avaluar plenament la utilitat d’aquests productes, però 
una cosa és certa: els veuen com a eines entre d’altres.

2 Crear editors interns.- Amb la creació de la “sala de redacció” 
internament a Apple i LinkedIn, així com la formació d’un equip de 
periodistes de notícies moderat al Facebook Notícies Tab, el límit 
entre la plataforma i els editors s’esvaeix cada vegada més. Des-
prés de les acusacions de reforç de la desinformació, els grups 
informatius de les plataformes són cada cop més moderats per un 
equip editorial que no pas per algorismes opacs. “Les plataformes 
ara veuen els editors humans com a imprescindibles per als seus 
equips editorials en lloc de substituir el personal temporal.”

3 Finançament d’iniciatives periodístiques (sobretot lo-
cals).- Des del llançament de l’informe anterior el juny de 2018, 
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Google i Facebook estan volent finançar el periodisme. Face-
book va celebrar la seva primera cimera de notícies locals per 
reunir-se amb els editors i discutir les seves expectatives de la 
plataforma. La xarxa social ha creat ajuts per donar suport a 
iniciatives que “connecten les comunitats amb les redaccions 
locals”. Google llança els seus projectes experimentals en les 
notícies locals i financia la creació de noves redaccions sense 
afectar la línia editorial.

Un enfrontament que planteja qüestions ètiques: Aquestes 
iniciatives de finançament del periodisme estan sorgint en un mo-
ment en què la societat civil exerceix una pressió cada vegada 
més ètica i reguladora sobre les plataformes. Però, mentre inten-
ten recuperar (o comprar) la confiança dels editors, es mantenen 
a l’aguait, conscients dels dilemes ètics d’aquesta fràgil aliança.

Els editors s’enfronten a una mena d’hipocresia quan publiquen 
en aquestes plataformes malmesos informes sobre les seves 
pràctiques. Alguns editors posen en dubte la seva complicitat 
atraient el públic a plataformes on es palesen les pràctiques 
que condemnen. El que preocupa encara més als editors és el 
nou paper que estan jugant les plataformes en el finançament 
del periodisme. Afirmen que donen carta blanca... 

Les plataformes, després de tocar els ingressos publicitaris 
dels editors, estan a punt de redistribuir-los, però segons els 
seus propis termes. Això ho posa de manifest una pregunta es-
sencial: com construir i mantenir organitzacions de mitjans in-
dependents tècnicament i ideològicament?. (Infografies: Meta-
Media i cronista.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Platforms and 
Publishers: The End of an Era. CLIQUEU AQUÍ

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER

https://www.amic.media/media/files/file_352_2194.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Quan els “hebdomadaires” eren el 
mirall de la premsa comarcal
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor /Comunica-
ció21

 
Si en un lloc d’Europa la premsa local va ser la joia de la corona 
dels mitjans, aquest va ser França. Exercia un paper determi-
nant, no només un cert paper, en la vida social del país veí. 
Tant era així que el 1996 l’ACPC catalana, que aleshores te-
nia de president Ricard Rafecas, va connectar amb el sindicat 
francès de la premsa setmanal per intercanviar coneixements. 

Aleshores presidia l’associació francesa el periòdic La Croix, 
de Tolosa de Llenguadoc.

Hi va haver una primera entesa i l’associació de premsa cata-
lana va ser convidada al congrés que es feia a Poitiers; entre 
d’altres hi van ser el mateix Rafecas, Ramon Grau (avui presi-
dent de l’AMIC) i jo mateix. Els catalans vam quedar corpresos 
per la fortalesa i el treball d’aquella entitat. L’any següent, el 
1997, els hebdomadaris francesos van enviar una representa-
ció al congrés del 25è aniversari de l’ACPC. La seva ponència 
va ser tota una lliçó per als editors catalans. Els representants 
francesos, però, van copsar que els setmanaris catalans esta-
ven a les beceroles del seu nivell empresarial i la relació no va 
continuar.

En la nota de premsa que es va fer del congrés de Premsa 
Comarcal, jo mateix (aleshores vicepresident) vaig transcriure 
unes ratlles del butlletí de l’associació francesa: “Sens dubte, la 
premsa setmanal francesa és un dels mitjans de comunicació 
més reconeguts. La seva influència sobre la població està con-
trastada, no és exagerat dir que és el principal vector de format 
ideològic, davant la família, els professors a través de l’escola, 
l’empresa o la televisió”.
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Certament, els nostres veïns van viure una etapa d’or. Les 
publicacions (equivalents a la nostra premsa comarcal), totes 
elles de pagament, tenien tiratges entre 30.000 i 100.000 exem-
plars i, a més, els seus editors varen ser els descobridors de la 
premsa gratuïta de reclam. Pràcticament totes les capçaleres 
tenien, com a mínim, un mitjà gratuït d’anuncis immobiliaris. 
I gairebé cap editor va invertir en una impremta, la impressió 
era externalitzada en els tallers de la premsa regional i també 
a Catalunya (Rotimprés, propietat de l’amo d’El Punt, imprimia 
una colla de setmanaris francesos). Els editors es van fer rics, 
alguns d’ells amb magnífics iots de propietat.

La història, però, va girar com un mitjó. Els editors regionals 
van obrir els ulls. Les seves impremtes eren testimonis dels ti-
ratges –i per tant de les difusions– de la premsa hebdomadària 
i els seus gratuïts. Així que, de mica en mica, es van interes-
sar per les capçaleres gratuïtes de reclam i ja després, quan 
aquestes perdien valor, van comprar una darrere l’altra les 
capçaleres setmanals més importants. Ha estat tan important 
l’absorció que l’Associació de la Premsa Setmanal ha passat a 
dir-se Presse Hebdomadaire Régionale (PHR).

ACRIMED, l’observatori dels mitjans, publica aquest mes de 
novembre, al seu web, un article en el qual Antonin Padovani 
escriu cruament que “la dilapidació de la premsa local france-
sa continua: la supressió de les sucursals locals, les retalla-
des pressupostàries, l’adherència dels monopolis regionals…”. 
Però també reconeix que “davant dels grans grups de premsa, 
els hebdomadaris són una premsa alternativa que prima la in-
vestigació i es resisteix al sensacionalisme que l’envolta”.

La Presse Quotidienne Régionale Française (PQR) i la Presse 
Quotidienne Départementale (PQD)es troben dalt d’un vaixell 
amb via d’aigua. Aquesta és la conclusió d’una enquesta de 
Mediacités, mitjans locals i independents, que extreuen deu 
anys de contratemps a les premses regionals i departamen-
tals diàries (respectivament, PQR i PQD). Resultat: pèrdua del 
12,7% de personal de periodistes arreu de França, tanquen 
108 editores locals, i grups de premsa que accentuen el seu 
monopoli per desafiar el pluralisme.

Tal com resumeix Mediacités, “entre la disminució, la prioritat 
que es dona a tota costa al digital i la pèrdua de pluralisme cau-
sada per la concentració de la premsa, PQR i PHR travessen 
per una fase molt difícil, amb pèrdua de publicitat”. Avui, anun-
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cien els autors de l’enquesta, “només 17 departaments tenen 
almenys dos periòdics locals de grups diferents”, dues vegades 
menys que el 2009.

Aquests fenòmens, doncs, no són pas nous, però continuen 
augmentant a mesura que les lògiques de gestió de grans 
grups –Ebra, La Dépêche, Sipa – Ouest-France, etc.– guanyen 
terreny. En el que queda d’aquell deliciós paisatge periodístic 
local, els empresaris i altres industrials continuen fent mercat. 
Els principals grups de premsa regional juguen a la fragilitat 
dels més petits per comprar-los. Imposen als seus títols una 
gestió directiva (basada en la reducció de la mida i l’estratègia 
web), que té com a objectiu compensar el descens de la lectura 
(i per tant, la rendibilitat) que afecta la premsa en paper en ge-
neral. I això amb el risc de perdre el que fa l’especificitat de la 
premsa local: el seu ancoratge al territori i la seva capacitat per 
explicar la vida política, ciutadana i associativa on juga.

Pel que dedueixo de l’enquesta de Mediacités, a aquesta base 
principal dels grans propietaris de la premsa local s’uneix una 
important dependència de la publicitat institucional i industrial, 
que dificulta la producció d’informació de qualitat. Una depen-
dència que albiro lluny de ser aïllada.

(...)

Afortunadament, hi ha alguns petits mitjans que intenten trobar 
un ancoratge local a ciutats i territoris que escapen als grans 
grups. Lentament, neix al país veí una xarxa de periòdics fa-
miliars independents, amb tons lliures, satírics, de vegades 
militants, que es distribueixen als mercats o a les botigues de 
queviures del poble, a preus gratuïts o irrisoris; tots testimonien 
una premsa local emancipada de la PQR.

Com està passant també a Catalunya, es manté la precarietat 
en aquests petits mitjans familiars o fruit d’una cooperativa, im-
plicant sovint el compromís de periodistes que redueixen les 
seves condicions laborals, presoners de la vulnerabilitat finan-
cera. També com aquí, a França la supervivència d’una prem-
sa de paper local veritablement independent és dificultosa per 
les demandes de mordassa i altres formes de censura, tant de 
les autoritats locals com d’empresaris rics i poderosos que es 
disgusten amb un modest periòdic local per una informació in-
dependent.

(...)
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Evidentment, avui la premsa setmanal francesa ja no pot ser el 
mirall dels mitjans de proximitat catalans, però això no vol dir 
que no continuï tenint on aprendre. Podem donar un ràpid cop 
d’ull ràpid al mapa de França: hi ha 229 capçaleres setmanals 
que pertanyen a grups regionals del SPHR, les quals cobreixen 
gairebé completament l’hexàgon. Podem distingir fàcilment la 
distribució geogràfica i estratègica dels quinze grups de premsa 
de PHR. Al nord-oest, els 77 diaris de l’armada de Publiheb-
dos envolten La Manche Libre i Le Courrier Cauchois. Per la 
seva banda, Nord Littoral i Sogémédia comparteixen els Alts de 
França. Una altra flama setmanal apareix a la regió d’Alvèrnia-
Roine-Alps on hi són presents els grups Centre France, Le Mes-
sager o Tout Lyon. Al sud-oest, clamen Le Courrier Français, 
Aux Éditions du Phare o el Group Sud Ouest.

Mentrestant, 64 setmanaris independents omplen espais buits o 
competeixen amb els grans grups al seu territori. Hi ha una excepció, 
al departament de Mosa, on no hi ha cap diari local. Per contra, el de-
partament del Nord és el que més títols proporciona, 12; el segueixen 
Calvados i Eure, que tenen cadascun 8 capçaleres al seu territori.

Aquest estiu, les capçaleres que pertanyen a l’associació Pres-
se Hebdomadaire Régionale van desenvolupar el seu congrés 

a Dijon. Un dels temes tractats amb més èxit va ser: Com re-
novar els modes de tractament de la informació, els formats 
periodístics i els angles d’enfocament? Com destacar davant 
d’un canvi de lectura i una major competència? No pas gens 
lluny del que s’ha tractat enguany en les assemblees de les 
entitats catalanes de mitjans de proximitat ACPC i AMIC, o en 
el Congrés CIMP organitzat per l’AMIC amb el suport de Me-
diàtic. Amb més o menys sort comparteixen camí, només que 
l’amplada de via és diferent. (Foto: Arxiu Mediàtic)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ


	Portada

