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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El marc de les capacitats globals
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La Global Alliance for Public Relations and Communication Ma-
nagement, la federació que integra associacions de comunica-
dors i institucions acadèmiques de tot el món, i la Universitat de 
Huddersfield (Regne Unit) han desenvolupat un projecte que 
defineix les capacitats que ha de tenir o assolir un professional 
de la comunicació per exercir la seva funció. Després de més 
de quatre anys de treball els resultats del Global Capabilities 
Framework Project van ser presentats fa uns dies a Oslo.

L’estudi s’ha realitzat al mateix temps en nou països, entre ells 
Espanya. Això permet disposar d’un marc global i del seu reflex 
en nou territoris diferents. Si bé les diferències entre països no 
són grans, sí que mostren diferents graus de prioritat en les 
capacitats en coherència amb el context cultural, econòmic i 
polític de cada un d’ells. El Global Capabilities Framework té 
l’ambició de orientar la professió de comunicador, fins i tot de 
transformar-la, complint així amb la seva principal missió: crear 
estàndards globals que augmentin el reconeixement del valor 
que la funció de la comunicació aporta a les organitzacions i a 
la societat en el seu conjunt.

El document es convertirà en una referència imprescindible 
perquè els comunicadors puguem autoavaluar-la, les empreses 
disposin d’una eina per gestionar els equips de comunicació 
i les entitats acadèmiques i educatives puguin orientar el seu 
currículum cap a les capacitats que demanen avui les organit-
zacions.

En la seva versió global, el document presentat a Oslo es des-
grana en tres capítols i onze capacitats, que, al seu torn, es 
despleguen en subcapacitats.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Capacitats de comunicació.- 1. Alinear les estratègies de co-
municació amb els objectius i els valors organitzatius. 2. Iden-
tificar i abordar de forma proactiva els problemes de comuni-
cació. 3. Realitzar investigacions formatives i avaluatives per 
fonamentar les estratègies i les tàctiques de comunicació. 4. 
Comunicar-se eficaçment a través d’una gamma completa de 
plataformes i tecnologies.

Capacitats organitzatives.- 5. Facilitar les relacions i crear 
confiança amb les parts interessades i les comunitats internes 
i externes. 6. Construir i millorar la reputació organitzativa. 7. 
Proporcionar intel·ligència contextual. Capacitats professionals 
(les esperades de qualsevol professional). 8. Proporcionar as-
sessorament valorat i ser un assessor de confiança. 9. Ofe-
rir lideratge organitzatiu. 10. Treballar en un marc ètic en nom 
de l’organització, d’acord amb les expectatives professionals 
i socials. 11. Desenvolupar-se a si mateix i als altres, inclòs 
l’aprenentatge professional continuat.

El GCF complet que ara comentem ens diu que els professio-
nals individuals poden utilitzar el marc per avaluar les seves 
capacitats i potencials, i establir els seus propis objectius. Els 
empresaris i els caps d’equip poden utilitzar el marc per en-

tendre els punts forts existents del seu equip i identificar on 
s’han de comprometre els recursos de formació. Els educadors 
poden utilitzar el marc com a base per al desenvolupament i la 
revisió del currículum.

Conclusions
El desenvolupament del marc, juntament amb el programari, 
ofereix als professionals de la comunicació i relacions públi-
ques una forma de gestionar totalment nova per comprendre i 
descriure als altres la seva feina i anima a tots els professionals 
a fer-ho, com també a establir objectius i accedir als recursos 
adequats per millorar les seves capacitats de forma planificada 
i de manera individual. 

L’estudi Global Capabilities Framework Project, ofereix al final 
unes conclusions a manera de suggeriments:

• Hi ha un conjunt de públic molt compartit en relacions i capaci-
tats de comunicació que ajuda a definir la professió globalment.

• Hi ha petites, però importants, variacions entre la capacitat 
dels països conjunts, especialment pel que fa al paper social de 
les relacions públiques i en l’ús de terminologia.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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• Als cossos professionals i grans empresaris els entusiasma 
utilitzar el programa marc per gestionar la pertinent formació 
i educació, individual i de gestió d’equips. (Infografia: Global 
Aliance)

NOTA: Si el lector d’El Butlletí vol obtenir més informació, li 
oferim l’estudi complert Global Capabilities Framework Project 
(en anglès). CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El 2020 serà un gran any per als 
mitjans locals
Per Niemanlab

Niemanlab recopila cada final d’any les opinions sobre des-
tacats membres de la indústria dels mitjans o professors o in-
vestigadors, al voltant de les claus que cal tenir en compte a 
l’any següent o prediccions destacades. Una de les que més 
interacció està tenint és la de Sara Konrad Baranowski, editora 
del Iowa Falls Times Citizen, sobre el futur dels diaris locals el 
2020.

Segons Sara Konrad, l’atenció de la indústria dels mitjans es 
centrarà encara més en 2020 als petits mercats: periòdics lo-
cals amb circulacions discretes “que sovint són les úniques pu-
blicacions que cobreixen les seves comunitats.  Abunden els 
desafiaments per a les organitzacions de totes les mides, però 
els mercats petits estan en una posició única”.

  

La temptació de que els periodistes treballin en mitjans de co-
municació estatals, nacionals i regionals és forta, “però a me-
sura que les companyies propietàries d’aquestes capçaleres es 
fusionin i identifiquin eficiències, el nombre de periodistes en 
aquestes redaccions seguirà disminuint i hi haurà acomiada-
ments”.

No obstant això, apunta l’editora de l’Iowa Falls, els diaris més 
petits, de proximitat, especialment aquells que encara són de 
propietat independent, “s’estan convertint en llocs atractius per 
treballar, i no només per la seguretat laboral que molts d’ells 
ofereixen. També compten amb oportunitats úniques per als pe-
riodistes que busquen connectar amb la seva audiència i servir 
a una comunitat”.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Moltes editores petites ofereixen als periodistes la possibilitat 
d’estar més a prop de la seva audiència. “No hem de dependre 
de Grups de Facebook o esdeveniments per arribar als lectors. 
En canvi, podem trobar-los en una cafeteria local, a la biblio-
teca o fins i tot en les nostres oficines, buscant connectar amb 
nosaltres”, indica.

I en la seva major part, sosté Sara Konrad, “aquests lectors 
confien en nosaltres. Els periòdics dels mercats locals no són 
vistos com “els mitjans”, sinó com una font fiable, de vegades 
l’única font, d’informació local. Es confia en els periodistes de la 
comunitat perquè expliquin històries, expliquin les decisions del 
govern local i comparteixin el què passa a la comunitat. En mol-
tes ciutats, són l’únic reporter en les reunions públiques, i el dia-
ri local és l’únic mitjà d’informació sobre augments d’impostos 
a la propietat, canvis en les polítiques escolars i el projecte vial 
que interromp el trànsit el proper estiu. I, com ho han demos-
trat els estudis, sense un mitjà local de notícies, la comunitat 
pateix”.

Malgrat l’enriquidor com a periodista que és aquest treball en 
mitjans de proximitat, indica Sara Karen, “molts diaris de mer-
cats petits lluiten per reclutar periodistes. No obstant això, a 

mesura que persisteixin els acomiadaments, i els periodistes 
de publicacions més grans es frustrin amb les expectatives i 
restriccions imposades, buscaran canvis i trobaran petites ciu-
tats on els esperen aquests treballs. Mentre que els diaris lo-
cals han tingut problemes en el passat per trobar els diners 
per capacitar periodistes o emprendre projectes especials, les 
subvencions ho estan facilitant una mica. Les editorials petites 
que presenten nous projectes, o treballen en col·laboració amb 
altres organitzacions petites, han de rebre subvencions i ajuts 
per aprendre noves habilitats, provar idees i trobar formes de 
superar els obstacles per al creixement i l’avanç. En molts sen-
tits, les petites editores són també més àgils. Les noves idees 
es poden provar, sovint per poc o cap cost, i es poden ajustar 
segons sigui necessari fins que la fórmula correcta connecti 
amb el públic. No cal convèncer tot un organigrama per donar 
suport a un nou projecte digital. Si pot trobar una manera, pot 
intentar-ho”.

Les oportunitats que existeixen en els mitjans de proximitat “no 
acaben amb la redacció. Moltes d’aquestes editores encara són 
de propietat independent i potser d’un sol amo; a mesura que 
aquests propietaris arriben a l’edat de jubilació, busquen algú 
en qui puguin confiar per fer-se càrrec de l’operació i mantenir-la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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creixent i servint a la comunitat (...) 2020 serà el començament 
d’una nova i emocionant era per a les notícies de la comunitat. 
Serà un gran any per als diaris locals”. (Infografia: Excelencia 
Ideas Publicitarias)

NOTA: El lector d’El Butlletí pot llegir el treball sencer de Media-
Lab (en anglès) en aquest link.

La Generalitat ressuscita les 
subvencions a projectes de premsa

Segons el parer de la Generalitat, els mitjans que publiquen en 
català “s’han d’enfrontar a una situació de desavantatge com-
petitiu respecte a altres mitjans fets en altres idiomes amb mol-
tes més expectatives de mercat”. Per aquest motiu, l’executiu 
català ha optat per recuperar la convocatòria de subvencions 
per a les publicacions impreses en llengua catalana i aranesa. 
Es tracta d’un pla d’ajudes que va ser suprimit el 2012 per Jx-
Cat en el marc de la crisi econòmica. 

Vuit anys després de ser suprimides, la mateixa formació ha 
pres la determinació de reactivar aquesta forma de suport 

econòmic a la premsa del país. Segons la Generalitat, aques-
ta reactivació “implica la necessitat d’aprovar unes noves ba-
ses, amb l’objecte d’actualitzar els requisits establerts per a 
l’atorgament de les subvencions i adaptar el procediment de 
concessió a el marc general vigent en l’actualitat”. D’aquesta 
manera, tot i que no hi ha un import econòmic màxim definit 
per a aquestes subvencions, la convocatòria estableix que els 
imports podran anar des de 2.500 euros a més de 60.000 eu-
ros. En cap cas la quantia assignada podrà superar el 50% del 
pressupost total de l’empresa subvencionada, si bé no és in-
compatible amb altres tipus d’ajuts públics.

Poden optar a rebre ajudes aquelles empreses privades que 
editen publicacions en paper però no únicament en digital. Així 
mateix, queden excloses totes les organitzacions coeditades 
per institucions públiques. També explica que es preveu donar 
suport a aquells projectes que fomentin, de base, un enforti-
ment de l’estructura empresarial, l’elaboració de continguts en 
català “de qualitat”, l’exploració de noves vies d’ingressos i la 
inversió en tecnologia. (Font: Dircomfidencial)

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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Les associacions de periodistes 
tornen a denunciar el tracte i les 
limitacions del president Sánchez

  
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
han protestat “enèrgicament” pel tracte donat a la premsa en 
la presentació del programa de Govern de coalició de PSOE 
i Unides Podem. La signatura de l’acord i la posterior compa-
reixença de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, va admetre “la 
presència de gràfics, deixant-se fora als redactors encarregats 
d’elaborar la informació”. Les associacions afirmen que  no ad-
metre preguntes de la premsa “significa obstaculitzar el lliure 

exercici del periodisme, que constitueix un dels pilars de les 
societats democràtiques”.

En un comunicat, expliquen que “els periodistes i els mitjans 
tenen la funció de mantenir informats als ciutadans en com-
pliment del mandat constitucional del dret a la informació”. “El 
deure dels responsables polítics és sotmetre’s a l’escrutini de 
l’opinió pública a través dels mitjans de comunicació”, puntua-
litza. El comunicat considera “inacceptable” el veto de Unides 
Podem i PSOE a la presentació de l’acord. “Els responsables 
dels mitjans han de prendre mesures urgents per impedir que 
els poders públics converteixin el periodisme en irrellevant mi-
tjançant vetos a periodistes. No es pot seguir permetent que 
ens converteixin en mers transmissors de propaganda política”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Agència Efe)

El nombre de periodistes aturats creix 
a Catalunya i País Valencià i baixa a 
les Balears
L’Informe anual de la professió periodística de 2019 indica que 
el nombre de periodistes aturats en el conjunt de l’Estat ha aug-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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mentat un 2,6% (dels 6.828 de 2018 a 7.003), segons dades 
del Servei Públic d’Ocupació Estatal. Un increment que arriba 
després de cinc anys consecutius en què s’havia anat reduint 
l’atur dins la professió. En els territoris catalanoparlants, a Ca-
talunya l’atur en el sector creix un 6,7% (de 792 a 845 periodis-
tes); al País Valencià ho fa un 10,7% (de 562 a 622), mentre 
que a les Illes Balears les persones aturades (81) es mantenen 
d’un any a l’altre. Amb tot, cal tenir en compte que les dades de 
periodistes a l’atur corresponen a les persones que sol·liciten 
aquesta professió com a primera opció de treball al Servei Pú-
blic d’Ocupació.

L’estudi de l’APM també indica que les dones periodistes re-
gistrades a l’atur continuen superant els homes, tot i una petita 
reducció de les diferències. En el conjunt de l’Estat espanyol, 
les aturades són 4.409 (un increment del 2% respecte del 2018) 
i els aturats 2.594 (+3,6%). Per la seva part, a Catalunya hi ha 
484 dones periodistes aturades (+5,2%) i 361 homes (+8,7%); 
al País Valencià són 384 dones (+5,8%) i 238 homes (+19,6%), 
i a les Illes Balears 50 dones (–10,7%) i 31 homes (+24%). 
Les dones periodistes aturades a l’Estat representen el 62,96% 
del total, tan sols 35 dècimes menys que el 2018. A Catalunya 
les dones són el 57,28% (–0,8); al País Valencià equivalen al 

61,74% (–2,85), i a les Illes Balears el 61,73% (–7,41). (Font: 
Comunicació 21)

Retallades a la premsa regional

Es confirma el negre inici de 2020 per a la premsa regional. Si 
fa escassos dies, Vocento anunciava 6 acomiadaments a Las 
Provincias (València), ara Prensa Ibérica fa el mateix amb set 
membres de la plantilla del diari  Información. La decisió de Vo-
cento coincideix amb la negociació del conveni col·lectiu i que 
va provocar que els sindicats abandonessin la taula de diàleg. 
La plantilla del diari valencià ha acordat fer una vaga de signa-
tures del 17 a el 23 de gener com a mostra de rebuig als set 
acomiadaments realitzats en els últims dies per l’empresa de 
Vocento.

La plantilla de Información (diari d’Alacant),  ha mostrat la seva 
solidaritat amb els companys acomiadats i va protagonitzar una 
vaga de firmes el passat dia 15 de gener per mostrar la seva 
disconformitat amb la decisió presa pel grup que dirigeix Javier 
Moll. A més, la Unió de Periodistes Valencians ha volgut mostrar 
el seu descontentament amb aquesta onada d’acomiadaments 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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que alerten de la greu crisi que assola el sector, especialment 
a la Comunitat Valenciana on passen de la desena els acomia-
dats. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Godó premia Carol amb un lloc 
institucional 

El Grup Godó és una casa sensible als canvis. D’aquí que 
s’hagi rebut amb tanta expectació la notícia del relleu al capda-
vant de La Vanguardia. El moviment, que es farà efectiu a partir 
de l’1 de març, suposarà el ascens de Jordi Juan al capdamunt 
de l’escalafó del diari com a substitut ‘natural’ de Màrius Carol. 
Fonts de la casa concedeixen una gran importància a la pro-
moció de Juan com a nou home fort de La Vanguardia després 
d’anys exercint de segon d’a bord, però també a la nova etapa 
professional que s’obre davant Carol. 

Lluny de guiar els seus passos fora de l’holding català, al ve-
terà periodista li espera un lloc a la planta noble de l’avinguda 
Diagonal, 477. El comte de Godó s’ha encarregat de coordi-
nar personalment els canvis per garantir una successió el més 
ordenada possible. Màrius Carol es convertirà en el principal 

assessor del president, el mateix comte. Assumirà un paper 
més institucional i de relacions públiques, la qual cosa en certa 
manera representa un retorn a la seva antiga responsabilitat 
com a director de comunicació del grup. De fet, suposa un cert 
solapament amb les funcions de Ramon Rovira, actual dircom 
de l’holding. Al marge de les seves noves responsabilitats, Ca-
rol mantindrà una columna periòdica en el rotatiu. (Font: Dir-
comfidencial)

El setmanari Montpeità guardonarà al 
periodista Joan Antoni Lozano
 
El setmanari de Sant Fruitós del Bages, associat a l’AMIC, 
Montpeità, el proper 17 de gener, atorgarà el Premi Montpei-
tà-2019. El guardó té per finalitat reconèixer a les persones, 
entitats o col·lectius que hagin destacat per la seva trajectòria 
en la promoció i potenciació tant de Sant Fruitós del Bages com 
de la seva gent, especialment en l’àmbit cultural i/o social.

Enguany, s’ha acordat concedir el premi a títol pòstum al pe-
riodista, col·laborador i amic Joan Antoni Lozano “Xano” que 
va morir el passat més d’octubre a conseqüència d’una greu 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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malaltia. El Xano va participar activament amb el Montpeità en 
la seva primera època com a col·laborador habitual, destacant 
també que durant molts va exercir de presentador en les gales 
d’entrega dels Premis Montpeità. (Redacció AMIC).

La revista Aquí Berguedà celebra els 
100 números

La portada de la revista número 100 és una il·lustració que re-
cull en doble pàgina molts dels protagonistes de les portades 
de l’Aquí Berguedà

El mitjà associat a l’AMIC, Aquí Berguedà, està de celebració: 
la revista ha arribat al número 100. Per commemorar-ho, la 
il·lustradora berguedana, Mar Guixé, ha elaborat la portada i 
la contraportada d’aquest número especial amb una compilació 
d’algunes de les persones que han protagonitzat les portades 
de la revista des del primer número fins avui.

Des del mitjà afirmen que la revista va néixer l’any 2011 amb 
l’objectiu de canviar les coses modestament. “L’Aquí Berguedà 
va aparèixer amb ganes de dir allò que algú no volia que llegís-
siu, de sortir dels despatxos per submergir-se a la realitat dels 
carrers”. (Redacció AMIC)

La Vanguardia ultima un rentat de 
cara al seu dominical 

El Grup Godó prepara canvis en la seva oferta editorial. Maga-
zine Fashion&Arts, el suplement dominical femení de La Van-
guardia, ultima canvis en els seus continguts i un personalització 
que escurçarà la seva actual denominació a Magazine, segons 
avancen fonts de el sector consultades per Vozpópuli. La publi-
cació, dirigida per Joana Bonet, va sortir al mercat en els primers 
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compassos de 2016 i es publica el tercer diumenge de cada mes 
per competir en el segment premium de revistes femenines. Per 
al seu llançament, la revista va signar una aliança amb Prensa 
Ibérica per fer una distribució conjunta entre el diari català i els 
periòdics del grup Moll. Aquest acord ha romàs vigent fins que 
Zeta, editora d’El Periódico de Catalunya, ha passat a mans de 
Prensa Ibèrica. Va ser llavors quan aquest acord de distribució 
es va dissoldre , segons expliquen les mateixes fonts. Les dues 
capçaleres competeixen de tu a tu a Catalunya.

A partir de març, la revista arrenca una nova etapa per escalar 
posicions en el rànquing de dominicals. Segons les últimes da-
des de l’Estudi General de Mitjans (EGM), la revista és la quarta 
opció de mercat amb gairebé mig milió de lectors setmanals, 
per sobre dels 189.000 lectors que registra Yo Dona. (Font: Voz 
Pópuli – infografia: La Vanguardia)

Iberia llança On, una revista dedicada 
a la classe Business

Iberia estrena el 2020 amb una nova publicació per als seus 
clients Business, la revista On, dedicada a les últimes tendèn-

cies internacionals, però amb segell espanyol. Disponible a 
bord, en classe business i a les sales VIP. La revista On, dis-
ponible des l’1 de gener, és de periodicitat trimestral i temàtica. 
Cadascun dels seus números anirà dedicat a un tema diferent, 
la primera publicació tracta sobre innovació, segons informa 
Iberia en un comunicat.

La innovació com una de les “prioritats” de la companyia es-
panyola. Tots els continguts giren al voltant d’això, donant visi-
bilitat a les persones emprenedores que “trenquen motlles” en 
sectors com la ciència i la tecnologia, la gastronomia o la moda; 
però també a innovadors en disciplines com l’arquitectura com 
és el cas de Norman Foster, protagonista de la primera entre-
vista d’ON. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Convocatòria de beques de 
periodisme d’investigació Josep 
Torrent
La Unió de Periodistes Valencians ha obert la convocatòria de 
la tercera edició de les beques de periodisme d’investigació Jo-
sep Torrent. Es tracta de dues beques, cadascuna dotada amb 
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3.000 euros, sobre fets relacionats amb el País Valencià. El 
termini per presentar propostes finalitza l’1 de febrer, i les per-
sones becades es donaran a conèixer el 17 del mateix mes. Les 
investigacions han de ser inèdites i tenir una extensió mínima 
de 20.000 paraules.  

El jurat el conformen periodistes i professors de periodisme: 
Violeta Tena Barreda (vicepresidenta segona de la Unió de Pe-
riodistes Valencians i periodista d’El Temps); Guillermo López 
García (professor titular de Periodisme de la UV) i Lucas Marco 
Sánchez (guanyador d’una de les beques de la primera edició 
i periodista d’eldiariocv.es). El jurat valorarà i acordarà quines 
són les dues propostes de major interès i qualitat per a les be-
ques. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: Es poden consultar les bases de la convocatòria de 
beques de periodisme d’investigació Josep Torrent CLICANT 
AQUÍ
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Quin és el balanç de la premsa digital 
el 2019, segons comScore?
Per Premsa PR

La premsa espanyola tanca un any que ha estat marcat per la 
decisió d’El Mundo de posar en marxa el seu mur de pagament, 
una mesura a la qual també se sumarà El País en els propers 
mesos. La implantació d’aquest sistema s’ha vist reflectit en 
els dades que comScore ofereix sobre els usuaris únics que 
acumulen mensualment els diaris, ja que la publicació d’Unidad 
Editorial s’acomiada de 2019 fora del podi dels diaris online 
amb més fidels.

Però comencem pel principi. El País va obrir l’any liderant el 
rànquing, mentre que El Mundo i La Vanguardia van prendre la 
segona i la tercera posició, respectivament. Un mes després, 
ABC va aconseguir enganxar-se al grup de cap i, tot i que va 
mantenir la quarta plaça, es va quedar a menys de mig milió 
d’usuaris únics de La Vanguardia. La primera sorpresa de l’any 
va saltar al març, quan comScore va certificar que el diari ca-
talà va sobrepassar per primera vegada El Mundo, una gesta 
que va acabar sent desmentida mesos després pel mesurador, 
que va reconèixer una sobreestimació en les dades del diari del 
Grup Godó.

La Vanguardia  va haver d’esperar un mes per poder celebrar 
la seva segona plaça, una alegria que va poder ser doble al 
quedar-se a les portes de destronar El País del liderat. A més 
del diari que comanda fins ara Màrius Carol, els altres dos ven-
cedors del rànquing de comScore d’abril van ser El Confiden-
cial, que va retallar distàncies amb 20 Minutos, i eldiario.es, 
que va passar de la desena a la vuitena plaça a l’avançar a OK 
Diario  i El diario.

El sorpasso de La Vanguardia  a El País va arribar al maig tot i 
la seva escalada fins al primer lloc va estar plena de crítiques, 
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ja que molts periodistes van assenyalar el ‘dopatge’ a què havia 
recorregut el diari català a Facebook, indicant que les dades en 
brut no tenen cap tipus de valor i que els anunciants haurien de 
començar a fixar-se en altres aspectes a l’hora d’oferir la seva 
publicitat. La felicitat no va durar molt a La Vanguardia, que va 
cedir a El País el liderat de la classificació al juny. 

Però el rànquing de comScore es caracteritza per la seva volati-
litat i, tan sols un mes després, Pedro J. Ramírez i els seus van 
poder celebrar que, per primera vegada en 15 anys, El Confi-
dencial  no ostentava el liderat entre els mitjans nadius digitals, 
una distinció que va anar a parar a mans d’El Español. També 
va tenir motius per celebrar-ho El Mundo, que va recuperar la 
primera posició de la classificació a costa d’El País  i La Van-
guardia  al sumar 20,7 milions d’usuaris únics.

Després de la tranquil·litat que va portar agost, setembre va 
sorprendre amb la històrica escalada protagonitzada per El Es-
panyol,  que va aconseguir avançar a 20 Minutos  i va confirmar 
la idea de Pedro J. sobre que el diari que dirigeix podria plantar-
li cara a  El Mundo i El País. Però tot el que puja, baixa, com 
bé va comprovar El Espanyol  a l’octubre després de cedir els 
dos llocs que tant d’esforç li havia costat aconseguir. D’altra 

banda, El Mundo  va començar a notar els efectes (negatius) 
de la implantació del mur de pagament, produït el 22 d’octubre. 
El diari d’Unidad Editorial va caure fins a la tercera posició, una 
davallada que es va aguditzar al novembre, quan es va quedar 
fora del podi en favor d’ABC. 

Més enllà de les dades puntuals que han anat recollint els dife-
rents diaris al llarg d’aquests mesos, l’important d’aquesta sèrie 
de rànquings és les tendències que deixa. D’una banda, es pot 
intuir que El País passarà pel mateix procés que ha travessat 
El Mundo quan posi en marxa el seu mur de pagament, tot i 
que encara està per veure l’abast de la seva caiguda. Aquest 
panorama deixa en safata la primera plaça a La Vanguardia, 
que haurà de reconsiderar si el seu model té futur o només és 
pa per avui i fam per demà.

Pel que fa a el liderat dels nadius digitals, l’eufòria d’El Espan-
yol ha estat rebaixada amb el pas dels mesos ja que, tot i que 
ha aconseguit plantar-li cara a El Confidencial, la realitat és 
que encara no té el múscul necessari per completar definitiva-
ment el sorpasso, una fita que intentaran aconseguir de la mà 
d’Invertia. (Infografia: PrensaPR)
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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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Tendències que marcaran el rumb de 
les xarxes socials el 2020

  
Cada any per aquestes dates, els professionals del màrqueting 
i la comunicació comencen a intentar reconèixer què passarà 
en l’any que comença. Per aquest motiu la xarxa de xarxes 
s’omple de prediccions i futurs propòsits de cara a l’any que 
acaba de començar. Aquest és el cas de les xarxes socials. 
La constant evolució de l’univers social media no està exempt 
d’aquestes tendències que estan per arribar. A MarketingDirec-
to.com hem volgut recollir algunes de les més importants, as-

senyalades per Dave Reed, cofundador de Giants & Titans, a 
The Drum. Aquestes són les seves conclusions:

Els influencers tradicionals perdran confiança.- Si bé és 
cert que els marketers invertiran un pressupost major en màr-
queting d’influencers, els consumidors ja no veuen a aquests 
prescriptors amb els mateixos ulls. I és que encara que es 
planteja que el 59% dels professionals de sector augmentaran 
la despesa en 2020, la confiança dels influencers tradicionals 
es veurà reduïda aquest 2020. Sorgiran noves formes de ser 
influencer. El focus col·loca llavors sobre els microinfluencers 
que tant han fet parlar ja en 2019. És a dir, no és que aquesta 
pèrdua de confiança hagi de suposar la desaparició de l’univers 
dels influenciadors sinó que ara evolucionarà a altres formes de 
veure aquesta indústria.

L’e-commerce a través de les xarxes socials s’assentarà.- 
Comprar a través de les aplicacions de social media ja és pos-
sible des de fa mesos. Tot i així, semblava que aquesta forma 
d’adquirir productes no havia calat prou entre els usuaris de les 
xarxes socials. Sembla que en aquest 2020 comprar a través 
d’Instagram i Pinterest serà més recurrent i una forma més as-
sentada de dur a terme les compres dels productes que vulguem.
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Els stories seguiran regnant les xarxes socials.- Semblava 
fa uns anys que era monopoli de snapchat però ja no queda 
una xarxa social que no s’hagi sumat a la moda de les històries. 
Primer va ser Instagram, plataforma que ha aconseguit que les 
stories siguin un èxit sense precedents, després s’hi van sumar 
WhatsApp, Facebook i fins i tot YouTube. No hi ha xarxa social 
que no hagi caigut rendida davant la reina de el social mitjana. 
Aquest èxit seguirà augmentant i cada vegada seran més les 
marques que apostin per elles a l’hora de publicar i promocio-
nar els seus productes el 2020.

Els dubtes amb IGTV.- Què passarà amb la gran aposta 
d’Instagram en els últims temps? Si bé és cert que molts in-
fluencers han abandonat YouTube per publicar els seus con-
tinguts a la televisió d’Instagram, sembla que aquesta eina 
no acaba d’enlairar-se. Sembla sensat que la xarxa social de 
fotografia per excel·lència inverteixi grans esforços a impulsar 
IGTV aquest 2020 o haurà de donar-li un pas més perquè acabi 
calant en l’audiència. Això o hauran de baixar la persiana i tan-
car per sempre.

La política seguirà a l’ull de l’huracà.- Les xarxes socials 
s’han convertit en un niu de notícies, informacions i desinforma-

cions per tot arreu amb tints més que polítics. Durant aquests 
últims mesos, tant Twitter com Facebook han invertit esforços 
i diners en salvaguardar la veracitat i la seguretat dels usuaris. 
Des de noves polítiques pel que fa als anuncis polítics, passant 
per la prohibició total dels mateixos. Els amos de les xarxes 
socials han de marcar una línia més que definida pel que fa 
a la política i el que representen les fake news si volen seguir 
comptant amb el suport i la confiança dels ciutadans. (Font: 
MarketingDirecto – infografia: Adverthia)

NOTA: El lector pot ampliar aquesta informació directament a 
The Drum des d’aquest enllaç.

La Vanguardia destrona El País

L’any s’acomiada amb les últimes dades de ComScore corres-
ponents a al mes de novembre. Unes dades poc habituals que 
deixen a La Vanguardia com el diari digital més llegit del nostre 
país amb més de 21,7 milions d’usuaris únics. El salt als murs 
de pagament ha fet efecte en El País -que cedeix el lideratge- i 
en El Mundo  que desapareix del pòdium. Com diem, el diari 
El País que tot i implementar el mur de pagament, si que ha 
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començat amb articles sota subscripció, perd el lideratge i es 
queda com el segon diari a internet amb 20,9 milions d’usuaris 
únics. 

La sorpresa d’aquest mes la protagonitza el diari ABC que es 
col·loca per davant d’El Mundo com la tercera opció amb 19,8 
milions d’usuaris únics. El diari d’Unidad editorial baixa fins als 
19 milions d’usuaris únics superant a El Espanyol, que acumula 
16,9, una xifra que frega el diari 20 Minutos que tanca novem-
bre amb 16,8 milions d’usuaris únics. Les tres capçaleres supe-
ren El Confidencial que tanca el penúltim mes de l’any amb 15,5 

milions d’usuaris únics. A més, destaquen Okdiario amb 11,3 i 
El Periódico amb 10,3. Només eldiario.es es queda fora de la 
barrera dels deu milions d’usuaris únics amb una audiència de 
9,8. (Font i infografia: Prnoticias)

Més de 60 participants en el curs de 
Google organitzat per l’AMIC

El curs, organitzat per 
l’AMIC, “Storytelling vi-
sual: mapes, gràfics, fo-
tos i vídeos immersius” 
ha acollit a més de 60 
periodistes aquest matí 
15 de gener de 2020 al 
Movistar Centre (Barce-
lona). El curs ha apro-

pat noves eines als mitjans de comunicació per tal que apren-
guin formes més atractives d’explicar i visualitzar les històries.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha presentat el curs i ha 
destacat que “és fonamental que una companyia com Google 
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hagi escollit l’AMIC com a associació més representativa de 
mitjans de proximitat del nostre país”.

El ponent, Pablo San-
guinetti, ha explicat les 
eines que ofereix Google 
i altres plataformes per 
tal d’enriquir el contingut 
visual creat pels perio-
distes. Principalment, ha 
mostrat com crear vídeos 
de recorreguts virtuals 
amb Google Earth, mapes personalitzats, fotos en 360° i gràfics 
visuals. Durant el curs de tres hores s’han treballat eines com 
Street View, Earth Studio, Flourish, Data Gif Maker i altres.

El curs de Google ha comptat amb la col·laboració de Movis-
tar Centre i l’Obra Social La Caixa. Google News Lab imparteix 
cursos de periodisme digital de forma personalitzada per a les 
redaccions de mitjans d’informació. Movistar Centre és una ini-
ciativa de Telefónica i està concebut com un espai obert als ciuta-
dans. Ofereix una àmplia agenda d’activitats relacionades amb el 
món de la tecnologia i la innovació, posant èmfasi en els canvis 

que estem vivint gràcies a la digitalització del nostre entorn. Un 
lloc per a visitar i experimentar, per a compartir nous enfoca-
ments i oportunitats, per a gaudir i aprendre. (redacció AMIC)

Infolibre: “Els murs de pagament més 
habituals són molt ineficaços”
 Els responsables de la premsa digital espanyola han assumit 
que el futur passa per models de negoci basats en la implan-
tació de murs de pagament. Però, serà realment la solució als 
problemes dels mitjans a internet? La realitat és que a Espanya 
hi ha molt pocs mitjans que hagin apostat decididament per co-
brar per l’accés als continguts.

Un dels pioners a Espanya va ser Infolibre, el diari fundat el 
2013 per cinc periodistes i amb el suport de la francesa Media-
part, que des d’un primer moment va comptar amb un model de 
subcripció freemium, és a dir que combinava srticles que podia 
llegir tot el món amb d’altres, la majoria, només disponibles per 
als usuaris que pagaven. Ara el digital té 10.000 treballadors 
i treballen cap a un nou mur de pagament dinàmic, per incre-
mentar el nombre de lectors disposats a pagar, com ens ho 
expliquen en aquest link. 
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Facebook comença a marcar 
continguts com falsos a Espanya

Al març de l’any passat 2019 es va saber de la incorporació de 
Maldita.es i Newtral a l’equip de verificació de notícies de Fa-
cebook. La companyia de Zuckerberg porta temps volent lluitar 
contra les fake news, i en el seu darrer comunicat expliquen 
com aquestes mesures comencen a aplicar-se des de ja. Des 
d’investigació del contingut pujat a la xarxa social mitjançant 
algoritmes d’IA a l’associació amb equips com el de Newtral, 
Facebook ha endurit les seves polítiques envers els vídeos ma-
nipulats , mostrant nous avisos en els mateixos i bloquejant la 
reproducció automàtica dels mateixos.

Facebook ha comentat en el seu Newsroom que està endurint 
les seves polítiques contra les notícies falses. Aquests contin-
guts inclouen deepfakes, informacions objectivament falses, 
imatges manipulades amb Photoshop i altres. Aquesta política 
s’aplica a tots els continguts de la xarxa social, llevat el con-
tingut catalogat com a paròdia o sàtira. El marcatge de notí-
cies com falses ja ha començat a veure’s a la xarxa social. Per 
exemple, la viral imatge referent als incendis d’Austràlia, que 

tant es va compartir per internet. De la mateixa manera, també 
es censuren alguns rumors relacionats amb salut, com els clàs-
sics de beure tants gots d’aigua aporta tants beneficis. El mo-
viment afecta també a l’hora de compartir la notícia. Facebook 
ens tornarà a recordar que la notícia és falsa, i si estem segurs 
que la volem compartir o no. Malgrat tot, Facebook pretén que 
s’eliminin automàticament en el futur. (Font: Xataca)

RTVE substituirà periodistes per 
robots a les notícies de futbol

La Corporació pública RTVE ha convocat un concurs per bus-
car una empresa que dissenyi un sistema d’intel·ligència arti-
ficial que redacti i publiqui les notícies sobre partits de futbol 
sense la intervenció de periodistes. A partir de les dades sub-
ministrades per la federació espanyola de futbol, el sistema de 
l’empresa guanyadora les ha d’interpretar i presentar un text 
en llenguatge natural, relatiu a l’esdeveniment seleccionat de 
forma automàtica, sense intervenció de cap persona.

La Corporació indica que “aquest text es configurarà en forma 
de notícia, en format HTML i es publicarà al web dins el domini 
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que la CRTVE assigni”, just després de cada emissió. El muntant 
que ofereix RTVE pel contracte és de 32.100 euros, la durada 
aproximada és de catorze mesos i el projecte es divideix en dues 
fases. A la primera part, d’una durada màxima de dos mesos, el 
guanyador del concurs “realitzarà la configuració, personalització 
i entrenament de sistema’’. Un cop finalitzi amb èxit aquesta pri-
mera part, l’adjudicatari posarà en marxa la segona fase, que té 
una durada d’un any. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Neix el digital BelAir Magazine

L’agència Esencial Media Marketing ha posat en marxa BelAir 
Magazine, un mitjà digital sobre estil de vida dirigit al públic 
millennial i centrat en quatre blocs temàtics: bellesa, moda, oci 
i decoració. La nova revista digital vol oferir una visió personal 
de les últimes tendències que sorgeixen, tant de la mà de les 
marques però també dels influencers que nodreixen les xarxes 
socials, als quals prestarà una especial atenció per donar-los 
visibilitat.

“Amb BelAir Magazine pretenem crear un canal de continguts 
bidireccional, en què els principals actors i influencers del pano-

rama lifestyle puguin trobar-se i brindar-nos el seu coneixement 
i experiència per posar-los al servei dels lectors, cada vegada 
més interessats en aquests temes”, explica Rocío Rodríguez, 
directora de continguts del mitjà. “A més, ens agradaria prestar 
especial atenció, i si és possible impulsar, la tasca de petites 
marques, menys conegudes, però que aporten un important va-
lor diferencial”, afegeix. (Font: Comunicació 21)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un cap d’any més optimista: les 
previsions de creixement en inversió 
publicitària se situen en l’1,1%
Per Marketing Directo i Zenith Media

2019 no ha estat un any molt pròsper en el que a inversió publi-
citària es refereix. La disminució de les xifres ha estat motivada, 
en gran mesura, per la incertesa a nivell global. Una incertesa 
que, tal com assenyala l’últim informe de Zenthinela sobre la 
inversió publicitària en el mes de desembre, és menor: ja se 
sap que hi haurà Brexit i en quina data es produirà, hi ha un 
preacord USA-Xina sobre aranzels i Espanya ja té Govern. 

El resultat de la reducció d’aquesta incertesa ha provocat una 
millora de les previsions d’inversió publicitària, i l’informe estima 
que 2019 podria tancar-se amb un creixement de l’1,1% en la 
inversió. Per 2020 el creixement es fixa, a hores d’ara, en l’1%. A 
l’hora d’analitzar les dades recollides per la indústria publicitària, 
es torna crucial assenyalar el paper de la digitalització. I és que, 
segons assenyala l’anàlisi, una part de les inversions que abans 
es destinaven a la publicitat en mitjans ara es dirigeixen a la re-
cerca de tecnologia necessària per a la publicitat digital.

Tot i que durant l’any les previsions han anat decreixent -amb cai-
gudes de l’ordre del 3% en els nou primers mesos-, Zenthinela es 
fa ressò d’un últim trimestre i, sobretot, d’un mes de desembre més 
optimista. Les raons d’aquesta “recuperació” en el mes de desembre 
es deuen, d’una banda, a la injecció que suposen dies com el Black 
Friday, el Cyber Monday i la campanya de Nadal, a més que la ines-
tabilitat tendeix a retardar les inversions als últims mesos de l’any.

Tot i que els índexs de percepció milloren, segueixen sent “molt ne-
gatius”, diu l’informe, i és aviat per deduir si s’està produint un canvi 
de tendència. L’IPSE (Índex de Percepció de la Situació Econòmi-
ca) millora una mica més de deu punts i se situa ara en -53,3. D’altra 
banda, l’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) millora 14 
punts i es col·loca en -47. La previsió de creixement per als Mitjans 
no convencionals és de l’1,1%, i pel que fa als Mitjans no convencio-
nals, assenyalen un creixement també de l’1,1%, i la inversió total 
de mitjans se situaria en 12.872.000 d’euros.

La inversió en Mitjans Convencionals està marcada per una forta 
transformació, amb conseqüències com la pèrdua de pes de la 
Televisió Generalista a favor dels mitjans digitals. Fruit d’aquests 
canvis, “ens trobarem amb una nova situació en què la major in-
versió correspon als mitjans digitals”, expliquen des de Zenthinela.
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L’augment més notable pel que fa a inversió publicitària serà 
per Mòbils, tant el 2019 com en el 2020, amb un creixement 
estimat del 8,5%, seguit del conjunt de internet (+7%), Vídeo 
online (+7,4 %) i Xarxes Socials (+ 6,7%). Per a la Publicitat 
Exterior Digital s’estima un creixement de l’4,9%, per als Canals 
de Pagament de Televisió un 4%, el mitjà Exterior en el seu 
conjunt arribarà al 1,9%, i Cinemes i Ràdio creixeran un 1,5%.

Inversió publicitària 2019
  

No obstant això, la televisió tradicional i els mitjans impresos es 
ressentiran. La Televisió Generalista experimentarà una caigu-
da del 2,5%, els Diaris un 4%, les Revistes un 4,1% i els suple-
ments un 5,3%. Pel que fa a Mitjans no convencionals, s’espera 
que el Màrqueting Mòbil (missatgeria, advergaming, apps i al-
tres) creixi un 7,4%, mentre que Branded Content ho farà en un 
5,9% i el Màrqueting de Influencers arribarà al 5%. Pel 2020, la 
inversió publicitària a Televisió es reduirà en un 3,8%, a causa 
de l’auge de les plataformes de streaming y OTTs como Net-
flix, HBO o la recent Apple TV+. Els mitjans que major caiguda 
registraran seran Bustiatge/Fulletons, amb una disminució de 
l’10%, Anuaris, Guies i Directoris (-5,8%) i Catàlegs (-4,1%).

Els panelistes de Zenthinela destaquen també el poder actual 
ja futur del Màrqueting Verd, especialment després de la cele-
bració de la Cimera de Clima a Madrid a principis de desembre. 
Tindran també un gran pes el Màrqueting Social  (associació 
temes relacionats amb Projectes Solidaris, ONG...) i el Màrque-
ting Healthcare (associació a temes relacionats amb la Salut, el 
Benestar, la Cura Personal...).

Tal com apuntaven en mesos anteriors aquests experts, el frau 
en línia suposa una gran amenaça per a la indústria publicitària. 
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No obstant això, serà possible fer-hi front amb l’ús de les eines 
adequades, que poden ajudar a millorar la inversió en publicitat 
digital en un 15,3%. ComScore, Moat, IAS i les del mateix ad-
server (com Google), són les eines més utilitzades a Espanya.

Previsions per al 2020

L’últim informe de l’any de Zenthinela sobre inversió publicitària pre-
senta també les previsions dels panelistes obtingudes per a cada un 
dels mitjans per al proper any 2020, així com la comparació amb les 
previsions realitzades a l’octubre. (Infografies: Marketing Directo)

Sis de cada deu directors de 
màrqueting, pessimistes davant el 
primer semestre de 2020
“Es detecta una atmosfera de pessimisme de cara al primer se-
mestre del l’any”. Aquestes paraules de Javier Gómez, de GFK, 
van obrir la presentació de l’última entrega de l’índex de Expecta-
tives dels Directors de Màrqueting (IEDM). L’índex és una magni-
tud que estima l’Associació de Màrqueting d’Espanya i en aquesta 
ocasió revela que, segons els professionals enquestats, la inversió 
publicitària baixarà a la `primera meitat de l’any que ve.
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La ràtio de descens estimat per la inversió publicitària és del 
0,1 i aquesta, evidentment, és una dada preocupant, tot i que, 
d’acord amb el que revela l’històric de l’estudi, les expectatives 
davant els primers semestres sempre són més pessimistes que 
les que amb les que s’afronten l’última part de cada exercici. 
A part de la inversió publicitària, les altres magnituds per les 
que interroga l’estudi són les vendes pròpies, per a les que es 
pronostica un augment de l’2%, i l’evolució del mercat total, en 
el cas s’estima una evolució positiva de l’1,6 %.

El IEDM revela que un 59% dels directors de màrqueting en-
questats són més pessimistes respecte a la primera meitat de 
2020 que ho eren en relació els primers sis mesos de 2019, i 
només un 8% es mostra més optimista. El percentatge de major 
pessimisme és el més alt que registra l’estudi des de 2014, i 
això malgrat que un 36% dels entrevistats diuen que l’any 2019 
ha acabat millor del que s’esperava, davant d’un 225 que afirma 
que pitjor. La principals raons exògenes per al pessimisme, se-
gons es va comentar en la presentació de l’estudi, són la revisió 
del creixement tant d’Espanya com de la Unió Europea i les 
conseqüències dels resultats de les últimes eleccions generals. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Indice de expec-
tatives de los directores de marketing. Només cal CLICAR AQUÍ

El Govern espanyol prorroga sis 
mesos l’acord marc publicitari

L’acord marc publicitari que regula la compra de mitjans de les 
campanyes institucionals de l’Administració General de l’Estat te-
nia com data de finalització el 8 de gener passat, després d’haver 
estat dos anys en execució. Davant l’extinció del termini, el Go-
vern -a través de la Direcció General de Racionalització i Centra-
lització de la Contractació, dependent de el Ministeri d’Hisenda- 
ha decidit prorrogar l’acord marc publicitari sis mesos més.

D’aquesta manera, el contracte amb les agències de mitjans 
que formen part del pool de l’Administració General de l’Estat 
-un total de 13- seguirà vigent fins al proper mes de juny. En 
aquest mes, un cop s’extingeixi la pròrroga, el Govern de l’Estat 
pot decidir ampliar-lo sis mesos més, aquesta seria l’última 
extensió, ja que el termini màxim d’execució s’eleva als tres 
anys. Així, doncs, durant aquest any el Ministeri d’Hisenda ha 
de treballar en la elaboració dels plecs de l’acord marc, que 
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-com molt tard- entrarà en execució al gener de 2021. L’acord 
marc actualment té un total de 13 agències adjudicatàries: Wa-
veMaker, Mediacom, Mindshare, Equmedia, Carat, Media Sa-
piens, Media Diamond, Persuade Comunicación, UM, Som R, 
Adsolut, Initative i Avante. Totes elles han signat la renovació 
del contracte de sis mesos, ja que estan obligades per contrac-
te. (Font: Dircomfidencial)

Dentsu gestionarà la publicitat digital 
de la Generalitat de Catalunya

L’agència Dentsu gestionarà les campanyes digitals de la Ge-
neralitat de Catalunya per aquest 2020. D’aquesta manera, 
aquesta agència estarà al capdavant de les principals campan-
yes institucionals i digitals de la Generalitat a Madrid. La inver-
sió destinada per la Generalitat a la gestió de la comunicació en 
ràdio, premsa i internet és d’un total de 25 milions d’euros. Jun-
tament amb Dentsu, les agències NothingAD, Proximia Havas o 
Digital Group han optat per aconseguir aquest contracte públic.

Dentsu pertany a el Grup DONEN, amb seu a Londres, que 
opera a 145 països de tot el món amb més de 40.000 espe-

cialistes. Aquesta agència està especialitzada en el desenvolu-
pament i execució d’estratègies de comunicació i màrqueting. 
Dentsu Espanya va néixer el 2018 i forma part de Dentsu Ae-
gis Network, grup que compta amb les marques Carat, Dent-
su, iProspect, Isobar, Mcgarrybowen, Mktg, Posterscope, The 
Story Lab, Merkle i Vizeum. (Font: Prprensa)

Cerca i Alma, propostes comercials de 
proximitat de la nova Prensa Ibérica

La fotografia dels grups de comunicació a Espanya ha can-
viat després de la compra definitiva del Grupo Zeta per part 
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de Prensa Ibèrica al llarg de l’any passat. Des de novembre, 
les dues empreses treballen conjuntament en el nou edifici, al 
número 4 del carrer Pedro Muñoz Seca, de Madrid. Amb més 
de 40 marques en el seu portfoli, després de la integració (re-
vistes i diaris), l’empresa vol posicionar-se entre els líders de la 
comunicació. Ara, presenta la seva nova proposta comercial, 
focalitzada en la proximitat, garantida per les seves 29 capça-
leres locals, i en l’aposta pel data, gràcies al nou equip de 16 
persones, amb l’objectiu d’arribar a un target més jove.

Cerca, la nova solució de quatre tarifes conjuntes (Notícies, Lí-
ders, Mediterrani i Sport), amb estructura destinada a les agèn-
cies i als directors de comunicació i màrqueting dels clients, se 
centra en el valor de la informació local i l’especialització de les 
seves capçaleres, enfront d’altres diaris generalistes, ubicats a 
Madrid. D’acord als seus tres valors (ser eficaç, flexible i qua-
litatiu), Carlos Bravo, director de màrqueting de el grup o, ha 
explicat que “quan parlem de publicitat no tot són KPI’s, hem de 
donar una mica més (emoció). Més de 29 marques locals es co-
muniquen a hores d’ara, la informació de prop funciona millor”

La segona proposta és Alma, la nova solució de data del grup. 
“L’ús de la millor tecnologia per observar aquest univers infinit, 

conèixer-lo i agrupar-lo, per tal de ser millors”, diu Carlos Bravo. 
En aquesta línia, el director general comercial, Nacho Azcoitia, 
ha afegit que l’objectiu és “oferir les millors solucions publici-
tàries i arribar millor a l’usuari”. Per això, Alma (data) es basa 
en tres claus: tecnologies (solucions pròpies), equip humà (16 
persones, amb 10 noves incorporacions, procedents d’una altra 
organització), capacitat de generar diferents continguts i acon-
seguir més data d’aquests perfils i, finalment,  qualitat. (Font i 
foto: Ipmark)

Aliança estratègica entre Prensa 
Ibérica i Grupo Noticias per a la 
comercialització publicitària
Grupo Noticias, un dels principals grups de mitjans al País Basc 
i Navarra, i Prensa Ibérica 360º han segellat una aliança es-
tratègica per a la comercialització de la publicitat estatal dels 
seus suports. L’acord ha entrat en vigor des de l’1 de gener. Els 
termes de l’aliança inclouen la comercialització de la publicitat 
estatal, tant dels diaris del Grupo Noticias com dels seus llocs 
en línia i permetrà a Prensa Ibérica arribar als lectors i usuaris 
del País Basc i Navarra. Els dos grups treballaran conjuntament 
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també en noves solucions de comunicació, branded content, 
data i esdeveniments per garantir als seus clients l’oferta més 
completa i eficaç.

Amb aquest acord, Prensa Ibérica reforça la seva posició com 
un dels principals grups de mitjans d’informació de país, amb 
29 diaris i aconseguint cada dia a més de 2,4 milions de lectors 
de diaris ja més de 25 milions d’usuaris mensuals d’internet. 
Grupo Notícies és l’editor de marques de referència com Diario 
de Notícies (Navarra), Deia, Noticias de Guipúscoa i Diario de 
Noticias d’Àlaba (aquests tres a Euskadi). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Les principals agències de publicitat 
valencianes a la una

Les principals agències de publicitat del País Valencià han re-
nunciat a presentar-se al concurs convocat per la Ciutat de les 
Arts i les Ciències. És la seva manera de protestar contra una 
convocatòria que consideren que valora de manera “escassa” 
el paper de la creativitat.  El concurs preveu un pressupost total 
de 824.550 € dividits en 4 lots, dels quals es destina un màxim 

de 15.000 € a la creativitat. La redacció del plec especifica a 
més que el màxim destinat a cada creativitat serà de 2.000 € 
(IVA exclòs). En aquest sentit, les principals agències valen-
cianes consideren que el plec fa una “escassa valoració de la 
creativitat” i que hi ha una “descompensada diferència amb la 
partida destinada a la compra d’espais publicitaris”. 

En un comunicat, l’Associació ComunitAD apunta que la ins-
titució valenciana està “ menyspreant el treball de la indústria 
creativa i destinant inversions ridícules per a tot el que no sigui 
comprar espai en els mitjans”. Tenint en compte que la Ciutat de 
les Arts i les Ciències és un dels principals actius turístics de la 
valencians i que l’abast i rellevància de la seva comunicació és 
clau per a l’activació de l’oferta turística”. El comunicat afirma 
que el concurs públic  “xoca frontalment amb la designació de 
València com a Capital Mundial del Disseny en 2022 que tant 
interès ha despertat en la classe política, i per a la qual sembla 
que es destinaran importants inversions econòmiques”. (Font: 
Reason Why)
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La Generalitat licita la producció de 
campanyes institucionals a les xarxes 
socials

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar els ser-
veis de conceptualització i producció de la creativitat i la defi-
nició dels objectius, estratègia i pla d’acció de campanyes de 
publicitat institucional per difondre a les xarxes socials. El pres-
supost base e licitació és de euros (sense IVA) per un contracte 
fins al 31 de desembre de 2020 (prorrogable dues anualitats). 
El valor estimat del contracte és de 858.600,00 €, sense IVA El 
termini per presentar ofertes finalitza el 27 de gener.

L’objectiu de la contractació és donar resposta a les creixents 
demandes dels diferents departaments que integren la Genera-
litat, els organismes i les entitats que en depenen per promocio-
nar i difondre les seves campanyes i accions de comunicació a 
les xarxes socials. (Font: gencat.cat)

La UAB licita la gestió de campanyes 
de publicitat digital a cercadors web

La  Fundació Universitat Autònoma de Barcelona ha tret a licita-
ció el servei de gestió i d’execució de campanyes de publicitat 
digital a cercadors web, a mitjans digitals i a xarxes socials; així 
com la creació i la gestió de sistemes de seguiment i monito-
rització analítica web i de rendiment de les campanyes, amb 
resultats demostrables, per a la Fundació UAB i les entitats de 
la Corporació UAB següents: Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona, Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència 
SLU, Vila Universitària SL i Fundació Alumni UAB.

El pressupost de licitació és de 30.000,00 €, sense IVA 
36.300,00 € IVA inclòs, i la durada del contracte és d’un any. El 
valor estimat del contracte és de 156.000 €, sense IVA. (Font: 
Gencat.cat)
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García torna a ser l’agència creativa 
de la loteria catalana 

L’agència creativa García tornarà a ser l’encarregada de rea-
litzar les campanyes publicitàries de la Grossa, la loteria cata-
lana, durant el 2020. Aquesta companyia ja ha guanyat aquest 
contracte en els últims anys. De fet, s’ha imposat de forma 
consecutiva en els concursos públics anuals des 2016. Durant 
aquests anys ha resultat vencedora obtenint la màxima pun-
tuació possible en l’apartat tècnic, que està subjecte al judici 
de valor de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de Catalunya 
(EAJA). En el procés de selecció que acaba de finalitzar, García 
s’ha imposat a les agències Proximity, IMC, Snoop Barcelona, 
Vainilla Bross i Emede. De totes elles van arribar a la part final 
del procés García, la multinacional Proximity (grup Omnicom) i 
Vainilla Bross. (Font: La Publicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Diverscat posa en marxa un directori 
per a periodistes
Per Comunicació 21 i Mediàtic

El Grup de Treball de Periodisme Solidari del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya ha renovat el portal de Diverscat per mi-
llorar la interactivitat entre les entitats i els mitjans. L’objectiu 
és que esdevingui “un referent de la professió per aconseguir 
un periodisme realment inclusiu”. Així doncs, el portal posa a 
l’abast de periodistes, mitjans i ciutadania recursos per tal de 
contribuir a consolidar rutines per eradicar els estereotips i els 
prejudicis, generar sinergies entre els diversos col·lectius i pro-
fessionals que aborden la diversitat cultural, i ampliar l’univers 
de fonts consultades.

Per una banda hi ha el directori Qui és qui – Referents de la 
diversitat, que s’organitza en sis categories: persones exper-
tes, entitats privades, periodistes i comunicadors/es, mitjans 
de comunicació, grups de recerca, i institucions públiques. Per 
altra banda es troba L’altaveu de les entitats, on es publiquen 
notícies i activitats relacionades amb la diversitat cultural i el fet 
migratori.

Diverscat és una plataforma de trobada i intercanvi per a totes 
les persones, entitats, administracions i mitjans de comunica-
ció de l’àmbit de la diversitat. Ofereix un espai de difusió per 
mostrar tot el que es fa en el món de la diversitat: esdeveni-
ments, notícies, reflexió i opinió... posant a l’abast tot tipus de 
documents, escrits i audiovisuals, relacionats amb la diversitat: 
bones pràctiques, estudis especialitzats, guies, directoris... 

L’Objectiu de DiversCat en Acció és normalitzar i millorar el 
tractament de la diversitat cultural present al nostre país a tra-
vés dels mitjans de comunicació. (Infografia: diverscat)
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Una eina de Facebook deixa exportar 
les fotos directament a altres serveis 

Facebook acaba d’anunciar la seva nova Data Portability Tool 
o Eina de portabilitat de dades, una nova utilitat que permetrà 
als seus usuaris transferir imatges i vídeos directament del seu 
perfil a altres serveis, començant amb Google Fotos. Aquesta 
nova eina de Facebook, busca, segons l’empresa, “oferir més 
control i opcions als usuaris” després de discutir amb diferents 
organitzacions governamentals, reguladores, acadèmiques i 
activistes sobre quines dades haurien de ser portables i el com 
permetre la seva transferència a el mateix temps que es prote-
geix la privacitat.

La idea és la de promoure la portabilitat i la interoperabilitat 
entre múltiples serveis a través del web, perquè els usuaris pu-
guem moure les nostres dades d’una plataforma a una altra 
quan i com vulguem. L’eina de Facebook és una de les prime-
res solucions de portabilitat d’una de les grans empreses invo-
lucrades en aquest projecte que ens permet portar les nostres 
dades a la plataforma d’un altre gegant: Google. De moment, 
estarà disponible només a Irlanda, però Facebook planeja es-

tendre la seva disponibilitat a tothom durant la primera meitat 
del 2020. (Font: Genbeta)

Google anuncia la millora en la 
protecció de contrasenyes quan 
navegues a Chrome

Els qui estan interessats en la tecnologia o simplement posen 
una mica d’atenció en el que té a veure amb la seguretat dels 
seus dispositius, saben que el robatori de dades, els atacs 
de codi maliciós o el cèlebre phishing, estan a l’ordre del dia. 
Per això, els gegants tecnològics inverteixen quantitats mul-
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timilionàries per reforçar la seguretat que ofereixen als seus 
usuaris, tractant de posar les coses el més difícils possible als 
ciberdelinqüents. I com no pot ser de cap altra manera, Google 
és de les companyies que més recursos ha dedicat sempre, i 
continua fent-ho, a la protecció i la seguretat.

L’última novetat en aquest sentit té a veure amb un nou servei 
que la companyia californiana oferirà a tots els usuaris del na-
vegador Chrome. Ara, cada vegada que escriguis el teu usuari 
i contrasenya en un lloc web, Chrome t’avisarà en el cas que 
les teves claus s’hagin vist compromeses en algun web o apli-
cació, suggerint-te que les canviïs immediatament. A l’octubre 
es va obrir la verificació de contrasenya en el teu compte de 
Google, on pots realitzar una anàlisi de les teves contrasenyes 
guardades en qualsevol moment. I ara, ha anat un pas més 
enllà, evolucionant per oferir advertències mentre navegues per 
Internet a través de Chrome.

Pots controlar-ho tu mateix prement la icona dels tres punts ver-
ticals que apareix en la part superior dreta de Chrome, entrant 
en l’opció Configuració i elegint Serveis de Google i sincronit-
zació. de Chrome en Sincronització i Serveis de Google. (Font: 
elnacional.cat)

Microsoft actualitza l’app El teu 
telèfon per fer trucades des de 
Windows 10

Ja sabíem que Microsoft estava treballant en una nova funció 
per l’app ‘El teu telèfon’ que ens permetria fer i rebre trucades 
des de Windows 10 . Després de mesos provant aquesta ca-
racterística amb els usuaris de el Programa Insider, l’empresa 
finalment ha anunciat la seva disponibilitat general. Això vol dir 
que quan rebem la més recent actualització de l’aplicació El teu 
telèfon en Windows 10, i de la versió per Android ‘Company de 
“Tu Teléfono”, hauríem de poder gaudir d’aquestes novetats. 
Els únics requisits importants són comptar amb un mòbil An-
droid amb la versió 7.0 de sistema operatiu o posterior, i haver 
instal·lat i actualitzat l’aplicació del teu telèfon a Windows 10. Si 
bé existeix una app companya de Windows 10 per a iPhone, no 
compta amb gairebé cap de les característiques avançades de 
la versió per a Android.

En teoria la funció hauria d’estar activa per defecte, en cas 
contrari només has d’obrir ‘Tu Teléfono’ des de Windows 10, 
accedir a la configuració de l’aplicació, i marcar l’opció per re-
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bre trucades que permet a l’app fer trucades a través del teu 
mòbil. Si ja has actualitzat les teves aplicacions i encara no 
reps aquesta característica, hauràs d’esperar alguns dies men-
tre s’estén la seva disponibilitat a tots els usuaris de Windows 
10. (Font: Genbeta)

Umbrella, una app que brinda 
informació sobre seguretat

Umbrella, és una excel·lent eina perquè els periodistes acce-
deixin fàcilment a la informació sobre seguretat. L’aplicació in-

clou tips i informació per ajudar els periodistes a mantenir-se 
segurs en línia o mentre cobreixen una notícia. L’app es troba 
disponible en versió beta, i de moment només està disponible 
per a Android, però planegen llançar la versió per iOS l’any que 
ve. “Crec que una de les preocupacions més grans dels perio-
distes és assegurar la comunicació i el contacte amb les seves 
fonts, i poder buscar informació sense posar en risc als seus 
informants o a si mateixos”, afirma Holly Kilroy, cofundador de 
Security First, els desenvolupadors d’Umbrella.

L’organització va decidir crear l’app després de notar la manca 
de recursos pel que fa a seguretat informàtica i personal per 
a periodistes, especialment en dispositius mòbils. L’app inclou 
consells i check lists per ajudar els periodistes, activistes de 
drets humans, i a qualsevol que es preocupi per la seva segu-
retat o que treballi en àrees perilloses, a gestionar les seves co-
municacions, plans de viatge i activitats sobre el terreny. També 
ofereix contactes d’emergència en cas que els usuaris es trobin 
en situacions on requereixin ajuda.

Les eines de l’aplicació estan classificades d’acord a 
l’experiència d’usuari: principiant, avançat i expert. Umbrella 
només necessita una connexió a Internet per funcionar, i tant 
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les eines com les llistes romanen disponibles encara que el dis-
positiu estigui fora de línia. L’app compta amb un tauler que 
alerta als periodistes de potencials riscos en determinades 
àrees. La informació de les alertes és brindada en col·laboració 
amb diverses organitzacions com Nacions Unides o la Foreign 
and Commonwealth Office, i notifiquen als usuaris sobre inun-
dacions o terratrèmols, com també de protestes o altres esde-
veniments d’últim moment. (Font i il·lustració: periodisme.com)

Holaluz transforma la seva publicitat 
en paper de regal

A Espanya consumim uns 26.000.000 rotllos de paper de re-
gal per Nadal. Una quantitat que equival a uns 37.000 arbres. 
El diari 20minutos reparteix uns 300.000 exemplars diaris, de 
manera que només la coberta d’aquests exemplars equival a 
50.000 rotllos de paper de regal. Holaluz posa el seu granet de 
sorra i transforma la seva publicitat en paper de regal. Emboli-
cant un sol regal amb el paper de la coberta del diari, se salva-
ran 70 arbres, a més a l’embolicar tots els regals amb la resta 
del diari, se salvarà el bosc sencer.

Amb el missatge “Els millors regals són aquells que transfor-
men el món en un lloc millor”, Holaluz ens ha convidat a portar 
un estil de vida més sostenible i amb un missatge molt clar per 
a aquells que, preocupats pel Planeta, volen fer alguna cosa i 
no saben per on començar. (Font: La Publicidad)
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Nou consells per escriure articles a 
contrarellotge
Per Santiago Sánchez / Xarxa Internacional de Periodistes

Per les característiques del nostre treball, és comú que els pe-
riodistes hàgim de escriure cròniques o articles en temps molt 
ajustats. Es tracta d’una situació estressant en què no hi ha 
marge d’error: el rigor periodístic ha de ser el màxim i el rellotge 
no està del nostre costat.

Com es pot fer front a aquestes situacions? Quines estratè-
gies puc utilitzar per alleujar la tensió d’enfrontar-me amb el 
full en blanc? Com puc presentar un article organitzat i interes-
sant en un temps límit?. Aquí compartim alguns dels consells 
de l’experimentada periodista freelance i escriptora mexicana 
Cecilia González:

No entris en pànic.- Treballar sota pressió és una característi-
ca del periodisme en general. Recomano respirar i prendre uns 
segons de calma per no pressionar-se encara més i posar-li 
més estrès a la situació de què ja existeix.

Organitzador.- Per armar l’ordre del text i no perdre’ns cap de-
tall important, cal que abans de posar-se a escriure, una bona 
estratègia és elaborar una mena d’”índex” on col·locar tots els 
aspectes que abordarà l’article de forma ordenada. Aquest or-
dre és fonamental quan es treballa en textos d’extensió limita-
da.  

Posa les coses en el seu context.- Aquesta organització ha 
d’incloure no només totes les dades que hem de posar a la 
nota, sinó també el context. En treballs urgents serveix molt 
perquè quan ja tens un context armat, prescrit o pensat, ja tens 
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part de el text. Però és important saber en quina part del text 
posarem aquest context. El context és especialment important, 
perquè de vegades es dóna per fet que se sap del que estem 
parlant, però no.

Respon les preguntes claus de tot article periodístic.- La 
vella estratègia de respondre les dites 5  Ws no falla (què, qui, 
quan, on i per què). En realitat són sis, però; el “com”, moltes 
vegades és la pregunta més interessant. Aquestes preguntes 
sempre han d’estar contestades.

Fes servir les xarxes socials al teu favor.- Les xarxes socials 
poden enriquir la nostra cobertura, però tenint les precaucions 
necessàries. Les xarxes no representen a la societat; són una 
expressió de l’opinió pública, però no són  la  opinió pública. Cal 
prendre-les en compte amb aquestes excepcions. Utilitzem les 
xarxes per veure com es dóna la “licitació sobre el relat” dels 
fets: es converteixen en un termòmetre de per on ve la discus-
sió a partir d’actors públics.

Nodrim-nos de les escenes.- Si anem a cobrir un fet, narrar 
escenes del que s’ha vist allà pot ser fins i tot més interessant 
que entrevistar els que hi eren o reproduir discursos. En una 

manifestació, a vegades és millor observar que entrevistar. És 
molt fàcil de vegades saber què et dirà la gent que va a les 
manifestacions, aleshores aquí poden ser més interessants les 
escenes que les declaracions, fins i tot en termes polítics: el 
que fan per sobre el que diuen. És una cosa que li dóna més 
riquesa al text.

Comprova les teves dades.- En el periodisme no hi ha urgèn-
cia que valgui la no revisió de dades. Cal corroborar la informa-
ció i tractar d’equivocar-nos el menys possible. 

No et distreguis.- Si cal, apaga el telèfon, evita les distraccions 
i no et posis a navegar sense rumb per alguna de les xarxes 
socials. Posa-li un temps al teu treball i dedica’t només a això.

Revisa el que vas escriure.- Sempre cal donar-li una última 
lectura al teu treball. És indispensable. És molt trist veure textos 
publicats que no van tenir aquesta darrera lectura. Tots tenim 
els nostres vicis a l’hora d’escriure o fins i tot errors de mecano-
grafia, i en aquestes últimes lectures es poden corregir aques-
tes falles o connectors que de vegades sobren. I si podem tenir 
un lector o lectora externa, millor. (Il·lustració: adolescents.cat)
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This Year Next Year: Previsions de 
mitjans a nivell mundial

Realitzat per GroupM sota la direcció de Brian Wieser, l’informe 
This Year Next Year detalla les provisions globals per al 2020 en 
publicitat i les principals tendències en inversió per països. I ho fa a 
partir d’una observació: l’economia mundial s’ha debilitat en 2019 i 
es mantindrà igualment feble en 2020. Tot i el sòlid creixement en 
EE. UU. i el Regne Unit, les condicions de les economies i mercats 
ens porten a predir una desacceleració en el creixement de la pu-
blicitat aquest any davant 2018 i el 2020 enfront de 2019.  

La publicitat global, excloent la publicitat política nord-americana 
(que és prou gran com per distorsionar les taxes de creixement 
global en +/- 1% cada any), es va expandir en un + 5,7% durant 
2018, col·locant-se com el millor any del cicle econòmic actual. 
No obstant això, 2019 sembla que creixerà gairebé un punt per-
centual menys, amb un +4,8%, i s’espera que el creixement es 
desacceleri un altre punt percentual el 2020 i 2021. L’estudi pre-
veu un creixement del +3,9% l’any que ve i del +3,1% l’any se-
güent. S’espera que el creixement oscil·li entre +3-4% fins 2024. 
Això equivaldria a un ritme de creixement similar a l’observat du-
rant 2012-2014. El mercat global total de publicitat durant 2020 
ascendirà a 628.000 milions de dòlars. (Infografia: GroupM)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi This Year Next 
Year (previsions de mitjans a nivell mundial. Només cal CLICAR 
AQUÍ. 

L’ús del català a internet continua 
creixent tot i la desacceleració

L’ús de la llengua catalana a la xarxa continua amb el seu creixe-
ment anual, malgrat ho fa a un ritme més lent, segons el baròme-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2226.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_2226.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tre impulsat el 2002 per WICCAC (Webmàsters Independents en 
Català de Cultura i d’Àmbits Cívics), el qual analitza la presència 
del català als webs de grans empreses i organitzacions radica-
des a Catalunya o que hi ofereixen els seus productes i serveis.

En concret, el 2019 s’ha tancat amb un nou màxim històric, 
un 65,71% de mitjana d’ús del català a internet al desembre. 
Aquest percentatge suposa un augment interanual de 21 dè-
cimes respecte al 2018, el mateix creixement que l’any prece-
dent, el més baix des de que es va posar en marxa aquest 
baròmetre. A banda, en l’any que acabem de deixar enrere s’ha 
registrat una mitjana del 65,60% en l’ús de la llengua catalana 
a la xarxa, 22 dècimes més que al 2018.

La salut del català a internet varia depenent del sector (WIC-
CAC n’analitza 35). A 31 de desembre de 2019, l’àmbit de dia-
ris, revistes, agències i digitals registrava un ús de la llengua 
catalana del 75,29%, i el de ràdio, televisió, grups de comuni-
cació i productores era del 71,70% (en ambdós casos el mateix 
percentatge que un any abans). Per la seva part, al sector in-
formàtica, internet i TIC el percentatge era del 63,27% (18 dè-
cimes menys), i al de telecomunicacions, electrònica, telefonia 
mòbil i tecnologia del 42,55% (un retrocés d’1,2 punts).

Segons el baròmetre de WICCAC, només hi ha dues categories 
que es mantenen amb un percentatge del 100%, la d’universitats 
i la de teatre i dansa. Per la seva part, l’àmbit que registra un 
percentatge de l’ús del català més baix als seus webs segueix 
sent el d’automòbils i motocicletes, amb el 5,95% (que creix un 
1,07 respecte el 2018). (Font: wiccac.cat)

La premsa impresa en gallec reviu 
gràcies a Nòs Diario

Dijous passat veure la llum Nòs Diario, que es converteix en 
l’únic diari imprès en gallec després de la desaparició de Galícia 
Hoxe a l’estiu de 2011. Aquest nou mitjà està dirigit per María 
Obelleiro i té el seu germen en el setmanari Sermos Galiza, 
que es convertirà en el suplement de cap de setmana del diari. 
L’edició en paper d’aquest nou periòdic estarà disponible de 
dimarts a dissabte, comptarà amb 32 pàgines que es distribui-
ran en seccions com Galícia, Economia i Treball, Internacional, 
Opinió i Cultura i Agenda i el seu preu serà de 1,50 euros, a 
excepció dels dissabtes (3 euros). Pel que fa al cost de la subs-
cripció, es contemplen diverses opcions: mensual (27 euros), 
trimestral (78 euros), semestral (150 euros) i anual (288 euros).
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La directiva de Nòs Diario reivindica la seva independència dels 
poders fàctics, recalcant “el seu compromís amb la societat, 
sense censura, sense autocensura, sense pressió i sense clien-
tela. Qui renuncia a això, deixa de ser periodista i es conver-
teix en escriptor de dictat o relacions públiques. Volem ser una 
premsa lliure i incorruptible, un mitjà que practica el periodisme 
crític i no està emmordassat per subsidis o banca”. En paraules 
dels seus responsables, Nòs Diario tractarà “tot el que interessa 
a un públic de pensament obert, actual i implicat, que no veu 
reflectit en la premsa convencional seves idees d’avanç social. 
Tot basat en una mirada constructiva de la realitat gallega per 
contribuir a el poble gallec amb informació objectiva i contrasta-
da”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: extradigital)

Un quiosc de Barcelona esquiva la 
crisi del paper

La premsa en paper ja no és el que era. La transformació digital 
ha donat un gir a el model de negoci dels mitjans de comunica-
ció i, per tant, també als seus derivats. És el cas dels tradicio-
nals quioscs que ja comencen a oferir un valor afegit per poder 
seguir amb la seva activitat. Un exemple és  News & Coffee, un 
quiosc de premsa transformat en cafeteria que porta poc més 
d’un mes funcionant a Barcelona.
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Aquest antic quiosc, situat al passeig de Sant Joan núm. 17 de 
la ciutat comtal, ha estat reformat per dos empresaris amants 
del cafè que han volgut crear un híbrid entre una cafeteria amb 
cafè d’especialitat i un quiosc amb diaris i revistes de qualitat. 
S’hi  pot trobar premsa nacional i internacional amb capçaleres 
com The New York Times i The Guardian, a més de revistes 
pensades per ser guardades com un bon llibre. 

El cafè, per la seva banda, també aspira a ser un producte de 
primera qualitat. De fet asseguren que es torra setmanalment a 
Girona i es pot adquirir també en borsa per portar a casa. Quant 
a la  estratègia de comunicació, News & Coffee segueix una 
línia íntegrament en anglès i molt lligada al seu “core business”  
cafeter. El progrés fa que avancem cap a nous formats sense 
que els anteriors quedin obsolets.

Fernando de Còrdova, Head of Brand & Strategy de Webedia, 
diu sobre aquesta idea: “Quan es va desenvolupar la ràdio, no 
van morir els diaris. Tampoc ho va fer la ràdio quan va aparèixer 
la televisió, ni la televisió quan va aparèixer Internet, ni els blocs 
quan van aparèixer les xarxes socials. El progrés fa que avan-
cem cap a nous formats de comunicació -continua argumen-
tant-,  però això no suposa que els anteriors quedin obsolets, 

sinó que s’especialitzin en el que millor saben fer i passen el 
testimoni en allò en el que no són òptims. La premsa en paper 
s’enfronta a això des de fa uns anys”. (Fotografia: Barcelona 
Secreta)

Gairebé 2.050 alumnes ja participen 
en el concurs literari Ficcions

Un total de 2.048 alumnes de 198 
centres educatius de Catalunya, 
les Illes Balears i València parti-
cipen en el concurs Ficcions, de 
creació literària enfocat a joves de 
14 a 18 anys. Més en concret, de 
Catalunya participen un total de 
1.113 joves, de les Illes Balears 
293 i de la Comunitat Valenciana 
290 alumnes. L’IES de La Jonquera de Girona és de moment el 
centre més participatiu amb un total de 128 inscrits.

El concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries” està enfocat 
a alumnes de 14 a 18 anys que cursin 2n cicle d’ESO, Batxille-
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rat o Cicles Formatius. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, 
creada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC), busca impulsar la creació literària i el treball en equip 
dels estudiants. Així com fomentar l’escriptura i la literatura en 
català. Prenent un dels cinc inicis de novel·la que es proposen 
(Bitllet d’anada i tornada, de Gemma Lienas; El Navegant, de 
Joan-Lluís Lluís; Canto jo i la muntanya balla, d’Irene Solà; His-
tòria de Leandre i Her, de Joan Roís de Corella, i Kafka i la nina 
que se’n va anar de viatge, de Jordi Sierra i Fabra), els partici-
pants han d’escriure un relat dividit en tres capítols i penjar-los 
a través del web del concurs seguint el calendari d’entrega. Els 
alumnes poden participar tant individualment com en grup de 
fins a tres persones.

Un jurat format per persones vinculades al món de la literatura i 
l’educació serà l’encarregat d’escollir els guanyadors i els fina-
listes. Es valorarà la qualitat literària dels textos, la coherència 
argumental i l’originalitat de les històries. La segona quinzena 
del mes d’abril es publicaran els noms dels finalistes, i al mes 
de maig es farà l’entrega de premis i diplomes en diversos actes 
arreu dels territoris de parla catalana (Menorca, Eivissa, Mallor-
ca, València i Barcelona). (Font i il·lustració: Redacció AMIC)

Convocat el 3r Premis Montserrat 
Roig de periodisme

L’Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria de la ter-
cera edició dels Premis Montserrat Roig al periodisme i la co-
municació social (27a si es compten les edicions com a Premis 
del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comu-
nicació). El termini per presentar-s’hi finalitza el 31 de gener. 
Els guardons tenen com a objectiu estimular, promoure i incen-
tivar una millor informació i un més bon tractament dels temes 
socials en els mitjans de comunicació. Les candidatures han 
de tenir com a eix la ciutat de Barcelona pel que fa a temàtica, 
públic objectiu o marc d’incidència.

Els guardons consten de quatre categories: periodisme social; 
comunicació social; promoció de la investigació periodística 
en l’àmbit del benestar social a Barcelona, i el premi especial 
del jurat. Els treballs que es presentin a les categories de pe-
riodisme social i comunicació social s’han d’haver publicat, 
emès o difós entre el 16 de desembre de 2018 i el 15 de des-
embre de 2019. Per altra banda, es distingiran tres projectes 
d’investigació (en les dues anteriors edicions era un), els quals 
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s’hauran d’entregar acabats com a màxim el 28 de febrer de 
2021. Cadascun dels premis està dotat amb 8.000 euros, ex-
cepte el del jurat, que és honorífic. Així doncs, la dotació global 
s’ha incrementat fins als 40.000 euros. (Font: barcelona.cat)

NOTA: Oferim als lectors d’El Butlletí la convocatòria i les bases 
dels Premis Montserrat Roig CLICANT AQUÍ

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Tarragona. Di-
jous 23 i 30 de gener (de 09.30h a 13.30h)  - Aquest curs, im-
partit per Gisela Enseñat, permet conèixer els principis bàsics 
del Protocol i la seva vinculació amb els actes públics i privats 
de diferents àmbits; dominar les tècniques i eines bàsiques per 
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies re-
lacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i 
institucions.

Crea i edita vídeos amb el mòbil - Nivell avançat.- Barcelona. 
Dimarts 21 i 28 de gener (de 09.30h a 13.30h) - Jordi Flamarich 
ens ajudarà a aprofundir en els diferents tipus de vídeos que 

podem gravar amb el mòbil, practicarem les tècniques associa-
des i també tractarem aspectes tècnics. Tot enfocat a produir ví-
deos més ràpidament, pensats per a ser viralitzats a les xarxes, 
amb un to professional.

La transformació de la publicitat digital.- Barcelona. Di-
vendres 24 de gener (de 09.30h a 14.30h) - En aquest curs, 
a càrrec de Lluís Serra, es pretén oferir una àmplia visió so-
bre la publicitat digital i les seves diferents modalitats, els for-
mats més habituals, les formes de contractació...amb consells 
i bones pràctiques per millorar-ne l’efectivitat. A més a més, 
descobrirem les interioritats de la publicitat programàtica i de 
l’ecosistema publicitari actual, així com els reptes que es plan-
tegen per a l’evolució del sector.

Fes servir Whatsapp com a eina de màrqueting.- Barcelo-
na. Dilluns 27 de gener (de 15.30h a 19.30h) - Whatsapp és 
actualment una aplicació present en més del 90% dels mòbils 
de l’Estat espanyol. Les empreses poden fer servir aquesta 
eina com a eina de màrqueting. En aquest curs, dirigit per Síl-
via LLombart, veurem com s’ha de fer servir Whatsapp per fer 
campanyes de màrqueting, el tipus de continguts i llenguatge, 
atenció al client, etc.
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Taller de Podcasts per a periodistes.- Barcelona. Divendres 
31 de gener i 7 de febrer (de 10.00h a 14.00h) - Els podcasts 
estan conquerint noves àudiencies a la vegada que es transfor-
men en poderoses eines de comunicació i màrqueting digital. 
Enrique San Juan ens ensenyarà com produir podcasts de qua-
litat que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i 
una oportunitat de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en 
l’àmbit personal o com a part d’una organització.

Com utilitzar Instagram stories.- On line. Del dilluns 3 al dis-
sabte 29 de febrer (8 hores) - Amb aquest curs, dissenyat per 
Laia Ros, aprendrem a fer servir Instagram stories per explicar 
noticies o transmetre missatges de forma innovadora.Coneixe-
rem les eines que té l’aplicació i practicarem construint un con-
junt d’històries.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Del dimarts 
4 al dissabte 29 de febrer (10 hores) - L’objectiu del programa, 
impartit per Pilar Yépez, és entendre què és SEO des d’una 
perspectiva global, analitzant com funciona la cerca i practicant 
les tècniques per treballar el posicionament orgànic.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Pot ressuscitar la premsa? La 
Generació Z llegeix més edicions 
impreses que digitals, segons 
diversos estudis

Per Laboratorio de Periodismo

Un estudi dut a terme per 
MNI Targeted Media, la 
divisió de media planning 
de Meredith Corporation, 
propietària de desenes de 
mitjans impresos (sobretot 
revistes: Instyle, Ser Pa-
dres, Bebé, Health, etc) i 
altres digitals (All recipes, etc.) sosté que les edicions impreses 
poden no estar tan condemnades a desaparèixer com s’està 
indicant, ja que la generació que succeeix als Millenials, és a 
dir, la generació Z, no ha crescut en el rebuig a l’imprès, sinó 
que l’ha inclòs entre les seves pràctiques, i saben perfectament 
les virtuts d’un i altre canal i les combinen en una perfecta on-
micanalitat. 

Per obtenir informació sobre aquesta generació, MNI Targeted Mi-
tjana, en col·laboració amb les Universitats de Mississipi i Purdue, 
va enquestar estudiants d’aquests centres educatius al voltant del 
consum de mitjans, obtenint un total de 2.571 respostes vàlides.

Segons l’informe de MNI, “la Generació Z sap que hi ha una 
diferència entre llegir en pantalla i en una pàgina impresa, i 
presten més atenció al llegir el document imprès. Una enquesta 
recent va trobar que el 92% dels estudiants universitaris de la 
Generació Z preferiria seguir els cursos en format imprès abans 
que en tablets, i una enquesta del Student Monitor va detectar 
que el 87% dels llibres de text dels estudiants (compra o llo-
guer) es corresponen amb llibres impresos”.

Les mateixes regles s’apliquen per al consum de mitjans: 
“l’estudi de MNI ha detectat que els membres de la Genera-
ció Z passen més temps llegint diaris i revistes físiques sen-
se interrupció del que ho fan a les xarxes socials, llocs web i 
blocs”. Encara que va ser realitzat l’any passat, l’estudi pren 
com a referència 2020, ja que aquest any, segons les estima-
cions d’aquesta filial de Meredith Corporation, gairebé el 40% 
del mercat de consumidors estarà ja integrat per membres de 
la Generació Z.
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Els primers integrants de la Generació Z tenen ja gairebé 25 
anys. S’ha establert, encara que sol haver-hi variacions segons 
la font, que la Generació Z comprèn als nascuts entre 1995 i 
2012. Segons el treball, aquesta generació ja no està tan en-
lluernada pels efectes del digital, i fuig “de tot el que no té el to, 
el llenguatge i la rellevància correctes, independentment de la 
plataforma”. Trien el millor de cada canal.

“Vam descobrir -sosté l’informe- que el 90% confia en els mi-
tjans de comunicació per mantenir-se en contacte amb el que 
està succeint al món, el 72% diu que el cost és el factor més 
important al realitzar una compra, i més del 50% sent que saber 
que una marca és socialment conscient influeix en les decisions 
de compra. Per a les marques que estan disposades a parlar 
amb la Generació Z, les recompenses seran profundes”.

Una altra de les seves característiques és que fan servir molt 
les xarxes socials, però d’una manera diferent a altres genera-
cions: “La Generació Z no està tuitejant sobre el que dinaran. 
Usen les xarxes socials per conrear identitats i explicar històries 
, sovint dirigides a audiències específiques. Saben com por-
tar una narrativa a les persones adequades i crear compromís. 
Són venedors naturals”. (Infografia: MNI Targeted Media)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi complert a que es refereix 
aquesta Crònica: Generation z: Unique & Powerful. CLICAR 
AQUÍ 
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Els problemes del periodisme: 
empitjora la seva reputació i es manté 
la precarietat
Per Rubén Arranz / El Independiente

A Tom Wolfe se li atribueix una 
frase que ho resumeix tot: “No 
li diguis a la meva mare que 
sóc periodista, ella pensa que 
sóc pianista en un bordell”. 
Un dels lemes que han exhibit 
les associacions de la premsa 
durant els últims anys és que 
“sense periodisme no hi ha de-
mocràcia”, cosa que, però, no 
amaga la precària salut que 
viu aquesta professió i el poc 
zel que demostren alguns dels 

seus practicants.

L’últim informe anual que ha elaborat referent a això l’Associació 
de la Premsa de Madrid -amb 1.216 enquestes a periodistes- 

ofereix una panoràmica sobre alguns dels problemes d’aquest 
ofici. Entre altres coses, crida l’atenció que els seus professio-
nals tinguin una percepció tan dolenta sobre l’activitat que re-
alitzen, ja que el 81% considera que la societat té una imatge 
negativa d’ells. Aquest percentatge és 5 punts superior al de 
l’any passat. Per contra, només el 10% considera que el perio-
disme actual gaudeix d’una bona consideració.

Els que creuen que la imatge dels ciutadans sobre aquesta 
professió és negativa citen principalment tres causes: els inte-
ressos econòmics, els polítics i la manca d’independència deri-
vada d’aquests dos factors. De fet, en anteriors estudis gairebé 
el 80% dels enquestats han reconegut patir pressions per part 
dels seus responsables i d’aquests poders.

En aquest sentit, no convé obviar que una majoria dels ingressos 
dels mitjans de comunicació procedeixen de la publicitat, el que, 
en molts casos, provoca que s’estableixin dependències amb les 
empreses anunciants. A això hi cal sumar la influència -que és 
menor, en els grans mitjans- de la publicitat institucional. És a 
dir, dels fons que reparteixen les administracions per promocio-
nar les seves diferents campanyes, les quals, en ocasions, no 
s’assignen en funció de l’audiència, sinó de les fílies i fòbies.
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Un altre dels temes sobre els quals l’APM ha preguntat als més 
de 1.200 periodistes enquestats és el relatiu a la desinformació; 
i el 87% el situa com un problema molt important. El percentat-
ge és del ‘95% quan es consulta a periodistes menors de 30 
anys. Entre els ciutadans, aquest percentatge se situa en el 
49%, segons l’enquesta Impacto del Periodismo, que acompan-
ya l’estudi d’aquesta associació de la premsa.

Qui són els responsables de les fake news? El 83% dels profes-
sionals de la informació afirma que els “influenciadors” de les 
xarxes socials tenen molta culpa. El 71% considera que la polí-
tica també està darrere de la desinformació, davant al 54% que 
nomena a la publicitat i el màrqueting, el 28% a les empreses; i 
el 21% als mitjans de comunicació.

Atur en el sector
Un altre dels problemes que assenyala aquest estudi és el re-
latiu a les males condicions laborals d’una part dels periodis-
tes. Durant l’últim any, la desocupació ha augmentat el 2,6% 
en la professió. Al setembre de 2019, havia 7.003 professionals 
d’aquest ofici en situació d’atur: el 63% eren dones i el 37%, 
homes.

Les comunitats autònomes on l’atur entre periodistes va aug-
mentar un doble dígit van ser Aragó (25,8%), Canàries (13,2%), 
Castella-la Manxa (13,3%), Comunitat Valenciana (10,7%), La 
Rioja (67,9%) i Múrcia (18%). Per contra, ha baixat a Nava-
rra (11,9%), País Basc (11,1%), Astúries (7,1%), Castella i Lleó 
(3,2%), Madrid (0,4%) i Andalusia ( 0,1%).

L’APM incideix que el percentatge de periodistes contractats 
que perceben menys de 1.500 euros al mes s’ha reduït, el que 
representaria una millora. No ha estat així entre els professio-
nals que treballen en comunicació, on aquest percentatge ha 
augmentat, és a dir, s’ha produït un empitjorament de les retri-
bucions.

El 33% dels periodistes ha afirmat que els seus ingressos men-
suals estan entre els 2.000 i els 3.000 euros; enfront del 23% 
quin sou es troba entre els 1.500 i els 2.000 euros; el 22% entre 
els 1.000 i els 1.500 euros; i el 13% entre els 3.000 i els 4.000. 
El 4% ha apuntat que és superior a 4.000 euros; i el 2%, menor 
de 600. La precarietat entre els autònoms és més gran, ja que 
el 13% reconeix que guanya menys de 600 euros mensuals i el 
25%, entre 600 i 1.000 euros.
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En l’estudi, coordinat per Luis Palacio, l’APM repassa la situa-
ció dels mitjans llançats per periodistes amb motiu de la crisi 
econòmica, que va deixar al carrer a més de 12.000 professio-
nals de tot tipus dels mitjans de comunicació.

L’associació apunta que, entre 2008 i 2015, els periodistes es-
panyols van posar en marxa al menys 579 mitjans, digitals en la 
seva majoria. Un total de 302 (52,2%) romanen actius, mentre 
que 208 (35,9%) van tancar o han deixat d’actualitzar-se. Els 
69 restants o s’actualitzen només esporàdicament o han pres 
altres camins, com la seva conversió en blocs o en webs de 
contingut patrocinat.

NOTA: La descàrrega d’aquest estudi no és lliure, es pot acon-
seguir un PDF abonant 10 euros mitjançant el correu electrònic 
comunicacion@apmadrid.es.  (Infografia: APM)
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Anys 20: Els editors recuperaran el 
control de les seves plataformes
Per Kasper Lindskow, director d’Estratègia i Desenvolupament 
de Negocis / Ekstra Blade, Dinamarca

 
2020 serà l’any en que els editors de notícies comencin a pren-
dre el control de la plataforma sobre la qual es publiquen les se-
ves notícies. Això vol dir que les plataformes propietàries i ope-
rades pels editors es convertiran en el principal o únic lloc per a 
la publicació d’informacions a costa de la distribució de notícies 
a plataformes socials i distribuïdes per Facebook i YouTube. 

Potser més important, significa que els editors albergaran parts 
clau de la pila de tecnologia que dona suport a la producció, 
publicació i anàlisi de notícies a les seves pròpies plataformes.

Per què els editors de notícies tornen a controlar les seves pla-
taformes? Els esforços per recuperar el control de les platafor-
mes de publicació de notícies són la culminació de tendències 
conegudes que han anat creixent al llarg d’uns anys. Les ten-
dències més importants són:

La ruptura de la relació entre els editors de notícies i mitjans 
socials. En l’última dècada, la promesa d’abast i clics va atreure 
als editors de notícies per construir una presència massiva en 
les plataformes de mitjans socials i també distribuïts a través de 
Facebook i YouTube.  Tot i això, en els darrers anys, les notícies 
van disminuir en la importància dels algoritmes que controlen els 
fluxos de contingut social. A més, les empreses de mitjans de 
comunicació es van adonar que les plataformes socials ofereixen 
gran abast amb ingressos mínims. Tots dos factors van provocar 
que la relació entre editors i gegants socials s’enredés.

Sense perspectives clares de canvi, els editors de notícies 
massivament estan descarregant els mitjans socials i distribuïts 
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als canals de màrqueting, centrant-se en les seves pròpies pla-
taformes. Sense perspectives clares per al canvi, els editors de 
notícies en massa estan degradant els mitjans socials i distri-
buïts als canals de comercialització, centrant-se en canvi en les 
seves pròpies plataformes.

El torn al periodisme pagat. En els darrers anys, la majoria dels 
editors de notícies heretades van canviar el seu model d’ingressos 
passant de publicitat purament finançada (coneguda com a “gra-
tuïta”) a híbrida (freemium o models de semi-pagament) a gairebé 
de tot pagament (hardwall). Aquest canvi es va impulsar pel fet 
que la publicitat digital és un joc de volum i la constatació que els 
usuaris estan disposats a pagar per les notícies digitals (tot i que, 
fins ara, molt menys que els compradors de diaris).

Com a conseqüència d’això, els editors de notícies estan trac-
tant de construir relacions més profundes amb els subscriptors 
de pagament, el millor és fer-ho en una plataforma que permet 
als editors ser els amos de la relació amb el client i el control de 
l’experiència del contingut de notícies.

Creixent les expectatives dels usuaris. Les estrelles dels 
mitjans digitals són ara reproductors àmpliament utilitzats com 

Netflix, Hulu, Spotify i Apple Music. Aquestes ofertes se centren 
en contingut d’entreteniment i, com a molt, competeixen indi-
rectament amb els editors de notícies.

No obstant això, el contingut que ofereixen aquests jugadors es 
proporciona en plataformes cada cop més polides i atractives, 
amb una experiència d’usuari sovint molt personalitzada que 
fa que la majoria de llocs web i aplicacions de notícies siguin 
pàl·lids en comparació. Amb les expectatives dels usuaris crei-
xents, els editors de notícies s’adonen que els usuaris esperen 
una experiència cada cop més transparent i atractiva del seu 
periodisme, especialment quan se’ls demana que paguin. Tal 
com mostren les estrelles dels mitjans digitals esmentades an-
teriorment, la creació d’una experiència d’usuari necessita un 
control directe de la plataforma on s’ofereix el contingut.

Què comporta el control de la plataforma de publicacions 
de notícies?
Els editors de notícies de mida mitjana o gran han tingut en-
ginyers interns mantenint i desenvolupant els sistemes que ali-
menten els seus llocs web i aplicacions des dels anys 2000. 
Tanmateix, la majoria de les editorials de notícies històriques 
han obtingut el màxim possible de les empreses de tecnologia, 
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insistint en que les companyies de mitjans facin un bon perio-
disme, mentre que d’altres facin bona tecnologia. Això signifi-
ca que les empreses de mitjans de comunicació van cedir el 
control de la majoria dels actius clau relacionats amb la seva 
plataforma de publicació de notícies (incloses les dades dels 
usuaris) a tercers.

El 2020 marca l’any que comença a canviar. Una part del can-
vi serà que els editors reservin contingut de notícies per a les 
seves pròpies plataformes alhora que depositen els mitjans so-
cials i distribuïts als canals de màrqueting que continguin només 
teasers per a contingut i enllaços a notícies que hi ha darrere de 
paywalls. Més important encara, els editors començaran a allo-
tjar part o la totalitat dels actius que formen les seves pròpies 
plataformes editorials.

Alguns avantpassats ambiciosos han dut això a l’extrem por-
tant les seves plataformes editorials a casa (gairebé) de final 
a extrem. En són exemples Schibsted (Schibsted Publishing 
Platform) i la Washington Post Company (Arc), aquesta darrera 
que va començar a vendre la seva plataforma a altres editorials 
el 2019. Altres editorials, com Ringier i JP/Politikens Hus, pre-
tenen fer-se amb les dades dels usuaris. mitjançant la creació 

de la capacitat interna de recopilació i ús de dades de primera, 
que és cada cop més important per crear contingut de notícies i 
experiències publicitàries personalitzades i atractives.

No obstant això, altres editors estan invertint en la construcció 
d’una millor experiència de periodisme mitjançant l’enfortiment 
de la relació entre el contingut de les notícies i la tecnologia. 
Un exemple és JoLab, una col·laboració entre els editors de 
Noruega, que s’obre aquest  gener de 2020, i se centra en la vi-
sualització, gràfics, Augmentada i Realitat Virtual, i Intel·ligència 
Artificial.
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La normalitat entre tots aquests exemples és que impliquen una 
extensió de definició del que significa ser un editor de notícies 
des del periodisme fins al periodisme i la plataforma. Només 
uns quants editors seguiran els passos d’avantpassats ambi-
ciosos com Schibsted i The Washington Post i portaran tota la 
seva plataforma editorial a casa.

Tanmateix, els editors de notícies principals intentaran controlar 
les parts de les seves plataformes necessàries per proporcio-
nar una experiència periodística competitiva als anys 2020. Pel 
que fa a notícies, aquesta experiència serà menys social i més 
remunerada, i les expectatives dels usuaris ara s’estableixen 
àmpliament a causa de l’oferta d’entreteniment digital.

Quines són les implicacions estratègiques per a la compe-
tència entre els editors de notícies la dècada dels20?
L’augment de l’atenció al control de la plataforma on es publi-
quen les seves notícies no canvia el fet fonamental de l’edició 
de notícies: El contingut és el rei. Tanmateix, assenyala que 
l’experiència del periodisme que proporcionen les pròpies pla-
taformes dels editors es convertirà en un motor de valor addi-
cional i font d’avantatge competitiu.

Això té diverses implicacions estratègiques que donaran forma 
a la competència entre els editors de notícies en la dècada de 
2020.

Quan la plataforma esdevé un motor de valor addicional, invertir 
en la millora de la plataforma permet als editors de notícies fer 
créixer la seva base de subscriptors i augmentar els preus. Això 
no implica, però, que les millores de la plataforma permetin als 
editors de notícies competir amb Netflix o Disney+. El contingut 
continua sent un rei i els editors de notícies poden esforçar-se 
per proporcionar una experiència perfecta i atractiva del perio-
disme per convertir-se en un líder entre els editors de notícies. 
Per competir amb els millors proveïdors de streaming de vídeo 
cal invertir milers de milions en contingut d’entreteniment.

Quan els editors de notícies prenen el control dels actius clau 
que donen suport a la seva plataforma, també recuperen el con-
trol dels passos perduts en la cadena de valor de l’edició de 
notícies. En conseqüència, desenvolupar la capacitat de recollir 
i utilitzar dades de primera part disminueix la dependència dels 
proveïdors de dades de tercers, mentre que la deposició de 
mitjans socials i distribuïts als canals de màrqueting augmenta 
el control sobre la distribució de notícies. Recuperar el control 
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dels passos de la cadena de valor pot ser costós (és a dir, in-
versions en científics de dades o trànsit perdut de les xarxes so-
cials), però, si té èxit, permetrà als editors de notícies capturar 
més del valor que creen.

Finalment, quan la pròpia plataforma d’un editor de notícies es 
converteix en una font de diferenciació i avantatge competitiu, 
s’ha de nodrir i protegir per seguir endavant. Per tant, els edi-
tors que no aconsegueixen controlar els actius principals de la 
plataforma es veuran afeblits en competència amb els editors 
que ho aconsegueixen.

Aquesta és una bona notícia per a marques de mitjans mun-
dials propietat de gegants tecnològics com The Washington 
Post, que disposen de recursos i accés a competències d’alta 
qualitat en enginyeria, disseny i IA. També hauria de ser una 
bona notícia per als líders nacionals en mercats mediàtics més 
petits, que tenen una capacitat més gran per desenvolupar les 
seves plataformes que els seus competidors nacionals. Tanma-
teix, pot ser que sigui una altra notícia dolenta per als petits 
editors locals de notícies que lluiten per trobar un model sòlid 
per a la seva difícil vida digital. (Infografies: Quares)
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Estratègies clau per a un periòdic 
local
Per Ignacio  Losada / MediaLab

  
La irrupció d’Internet i l’evolució en els hàbits de consum dels 
lectors provoca que el creixement en la impremta sigui, segons 
molts analistes, és una aposta perduda. Per a les grans capça-
leres estatals, els canvis que han afectat el diari imprès han su-
posat un gravíssim problema. Per als petits mitjans locals,  els 
més aferrats a pobles i ciutats, en molts casos, ha suposat  una 
primera onada d’extincions. No tant grups de premsa regional, 
que segueixen mantenint múscul financer, sinó aquells mitjans 
petits amb menys recursos.

Si bé aquestes petites redaccions, les locals, representen sobre 
el global de mitjans, un percentatge molt més gran a la que os-
tenten els diaris d’àmbit nacional i estatal, la seva capacitat de 
supervivència i desenvolupament professional està més limita-
da donada, com dèiem seva escassa capacitat de recursos. No 
obstant això, aquests ja estan apostant per noves formes de di-
versificar els ingressos, així com de crear engagement amb els 
seus lectors potencials, segons un recent estudi de la Columbia 
Journalism Review realitzat amb mitjans dels Estats Units.

Segons aquesta investigació, el secret de la supervivència dels 
mitjans de comunicació locals podria estar en aquest últim punt, 
a crear engagement i transformar la ‘relació’ que actualment 
mantenen els diaris amb els seus lectors. Tanmateix, aquest 
fet no s’aconsegueix de la nit al dia, requereix d’esforç i temps. 
Per això, Columbia Journalism Review ha apuntat un seguit 
d’estratègies clau amb les que aquestes petites redaccions pu-
guin revitalitzar-se i fer front a aquests canvis .

Estratègies clau per a un mitjà local: Apostar per contin-
guts propis
Moltes de les notícies que publica un mitjà de comunicació local 
no apareixen en els diaris nacionals/estatals, ja que només in-
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teressen a les persones d’una localitat, municipi o comarca de-
terminats. En canvi, hi ha notícies d’àmbit nacional/estatal que 
sí que s’estan oferint també en aquestes petites capçaleres, 
però no ha de ser un referent. No té sentit que un periòdic local 
redacti notícies d’àmbit nacional, perquè, segurament, no tingui 
fonts tan bones com les que té un mitjà més gran.

L’èxit dels mitjans locals passa per l’aposta per contingut propi, 
de qualitat i rellevant per a les persones que viuen a la seva 
zona d’actuació. Si proporcionen contingut important que els 
lectors no puguin trobar en un altre lloc, podran trobar millors 
audiències que estiguin disposades a pagar pel seu consum. 
En grans qüestions de país o d’Estat, pot ser interessant que 
aquests també apostin per bolcar-se, sense oblidar-se del seu 
camp d’actuació i enfocament propi, sempre que sigui possible.

Diversificar els esforços
En els grans mitjans nacionals/estatals, la plantilla de les re-
daccions s’ha reduït al mateix temps que han augmentat les 
demandes i s’ha incrementat l’esforç periodístic en la versió 
web del periòdic. Els periodistes estan produint més contingut 
i treballen més hores que fa dos o tres anys. Per tot això, la 
premsa de proximitat s’hauria d’enfocar cap a un altre model 

productiu, que aposti més per temes reposats i informació que 
tingui un enfocament clar i definit.

La majoria de les capçaleres d’àmbit municipal, però, seguei-
xen adoptant un enfocament ‘generalista’ per les seves notícies 
locals i s’estan esforçant per mantenir la mateixa amplitud i pro-
funditat de cobertura que tenien en el passat; quan, sovint, els 
seus recursos són tan reduïts que és inviable tal labor profes-
sional. Si el contingut propi és el que més probablement, garan-
teixi l’èxit d’aquests diaris, els seus editors han de considerar 
quins recursos mereixen les informacions d’àmbit no local.

Saber mesurar les mètriques
És important conèixer a l’audiència, però no cal obsessionar-se 
amb ella. Les eines analítiques, que permeten mesurar com es 
comporten els lectors quan accedeixen a la pàgina web, des 
d’on ho fan, a través de quins dispositius, etc., són rellevants, 
però no han de desviar el missatge del periodista. En concret, 
el bon ús d’aquestes mètriques pot fer que el professional de 
la informació aprengui a comptar el mateix contingut d’una ma-
nera que sigui més fàcil de consumir per al seu públic objectiu.
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Si, per exemple, el 87% de l’audiència d’un periòdic local acce-
deix a la pàgina web del mitjà a través de l’ smartphone, la pla-
taforma i el seu contingut hauria d’estar dissenyat per a aquest 
tipus de consum. Com més fàcil sigui de consumir i més original 
sigui, més probabilitats d’èxit tindrà la peça i, per tant, el mitjà 
de comunicació que la publica. Per aquest motiu, comprendre 
quines mètriques importen i quines estan indicant són qüestions 
que s’han d’analitzar, cada vegada més, amb més freqüència.

Diversificar els ingressos
El sistema de finançament tradicional ja no funciona. De fet, la 
majoria dels diaris -tant d’àmbit nacional/estatal com local/comar-
cal- no podran sobreviure amb la combinació tradicional de subs-
criptors, publicitat i venda d’exemplars. El desenvolupament finan-
cer dels mitjans de comunicació passa per la composició híbrida 
i diversificada, a través de múltiples fonts d’ingressos. D’aquesta 
manera, el creixement pot ser estable i sostenible en el temps.
No obstant això, aquesta ha de ser l’última preocupació. És 
important disposar de finançament, però si el treball que es 
realitza amb ella no és professional, no es justifica l’entrada 
de nous inversors. En la mesura que un periòdic de proximitat 
sàpiga publicar continguts originals, rellevants i reposats, així 
com transmetre’ls idòniament, tindrà més opcions de perdurar 

i desenvolupar-se en el temps per haver desenvolupat una re-
lació de compromís i engagement entre lector i redacció. (Info-
grafia: Columbia Journalism Review)

NOTA: El Butlletí us facilita el document 8 Estratègies per a les 
redaccions locals. El trobareu en aquest link.
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Prediccions 2020 d’Scopen: 
Tendències per a temps de canvis
Per Mediàtic/Àmbit d’Estrategia

L’agència Scopen realitza multitud d’estudis i anàlisis que ofe-
reixen un coneixement profund de diferents àmbits del mercat 
de la comunicació, màrqueting i publicitat, identificant neces-
sitats actuals, operatives del mercat i tendències de futur per 

Anunciants, Agències i Mitjans. La recepta Scopen per enten-
dre el futur és analitzar el present a partir de el coneixement del 
passat (30 anys en la història d’indústria). I així ens agafarà una 
mica menys per sorpresa. Es tracta d’una sèrie de tendències 
per al 2020 que poden afectar el futur de la indústria del màr-
queting i la comunicació. Aquests són els eixos d’aquest canvi:

1.Subscribe. Life as a service
El model de la subscripció està canviant l’economia. S’està impo-
sant la idea de no comprar coses i, al seu lloc, llogar serveis. la 
novetat és que s’està estenent a gran velocitat en indústries com: 
La roba, el nostre menjar, el menjar de les mascotes, les notícies, 
les joguines, els mobles, la música, una assistent virtual, fins i tot 
en processos industrials. Poden els consumidors assumir subs-
cripcions per tot a l’ésser despeses fixes que reduiran el seu po-
der adquisitiu? I tot enmig de la tendència de consum més limitat, 
evitar malbaratament, escombraries, compres innecessàries.

CAUSA: La subscripció demostra que les regnes de la relació 
comercial estan cada vegada més a les mans del consumidor 
i menys de les marques. La seva relació amb la comunicació i 
les marques canvia: si es subscriu a Netflix, no veurà publicitat.
El mateix passa amb la roba. Si es subscriu a una marca que 
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li mana roba de tant en tant, les vistes a les botigues físiques o 
digitals també baixaran. Al cap i a la fi, el consumidor comprarà 
menys per impuls. Menys assolible per la publicitat i més sen-
sible a la relació marca-client, a la qualitat del producte, perquè 
és una mica més “captiu”.

L’experiència i el CRM cobren importància. El contingut també. 
El CRM és una de les disciplines clau per als anunciants.

EFECTE: El consumidor s’acostuma a no rebre impactes pu-
blicitaris i es torna més reticent a veure publicitat. El producte 
guanya en rellevància, perquè la subscripció fomenta que els 
clients exigeixin un producte millor. Les marques a què et subs-
crius desenvolupen aplicacions que no contenen publicitat i 
que es converteixen en alternatives a les xarxes socials a l’hora 
d’expressar opinions i de gestionar la prescripció.

Treballar la fidelització de clients és prioritat i l’anàlisi de dades 
per oferir una experiència immillorable. Els mitjans propis crei-
xen, i alguns mitjans tradicionals (encara que renovats), tornen 
a ser rellevants -com els exteriors-. I la captació de subscriptors 
es converteix en una activitat de comunicació fonamental, jun-
tament amb la creació de continguts i la construcció de marca.

Passem d’una situació en què l’atenció a la publicitat era “fàcil” 
a una situació en la qual haurem de guanyar l’atenció del con-
sumidor i buscar mitjans alternatius per fer-ho, així que també 
el producte publicitari ha de millorar. Les marques estan apos-
tant per una publicitat menys intrusiva, la qual cosa fa que la 
tolerància del consumidor a la publicitat pugi.

2 Unsubscribe. Les dades i la personalització
Hi ha una tendència creixent a la desintoxicació o desconnexió 
digital i al mateix temps, la comunicació es pot personalitzar més 
que mai.

Massa informació, massa connexió, massa exposició afecta 
la nostra vida, relacions i treball. Després d’haver bolcat tota 
l’esperança de comunicació i de recollida de dades en els 
mitjans digitals, què passa si els consumidors es comencen 
a “desenganxar”? Com més augmenti el nombre de desen-
ganxats del mitjà digital i més persones es donin de baixa en les 
comunicacions de les marques o usin un adblocking al navega-
dor, més difícil serà arribar als consumidors (segons Hubspot hi 
ha 419 milions de persones amb adblockers al món).
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Per contra, el màrqueting pot ser ara més personalitzat que mai 
i oferir informació més rellevant, però i si no tenim accés a la 
informació del consumidor?...
Algunes dades de l’enquesta del 21è estudi de navegants:

• El 74% dels usuaris s’ha mostrat d’acord amb l’afirmació 
“Deixo de visitar un lloc web si presenta excessiva publicitat”.

• Un 63,4% afirma que li “molesta més la publicitat a Internet 
que en altres mitjans”.

• Un 62,8% reconeix sentir-se “perseguit pels anuncis d’Internet”.

CAUSA: Un consumidor està exposat a una mitjana d’entre 
6.000 i 10.000 impactes publicitaris al dia. Això vol dir que 
rebem impactes de publicitat, no necessàriament rellevants, 
de forma continuada i per tots els canals disponibles. Com a 
conseqüència, sorgeix el cansament i creixen els serveis de 
streaming per subscripció com Netflix o HBO amb una promesa 
inigualable: sense publicitat.

Tot i que molts consumidors que diuen que no contracten 
aquests serveis de televisió per l’absència de publicitat, la reali-

tat és que, sigui per la raó que sigui, són hores de televisió sen-
se impactes publicitaris. En l’era de la publicitat segmentada, 
personalitzada, a mida i servida en el moment oportú  i a la per-
sona correcta, correm el risc d’haver arribat massa tard o no?

EFECTE: Com més consumidors decideixin ignorar la publici-
tat, millors hauran de ser els continguts publicitaris, els canals 
de contacte i la personalització del missatge. Explicar alguna 
cosa important, a la persona concreta i en el moment precís. 
El contingut és el rei, però el contingut personalitzat. Aquest 
contingut que informa i/o entreté. Segons el “Content Scope”, el 
nivell de fiabilitat de les accions de Branded Content és del 6,8 
sobre una escala 0-10. Porta tres anys creixent.

Com més i millor contingut, creix l’acceptació de la publicitat. I 
per això ha de servir la quantitat enorme de dades que recollim 
del comportament dels consumidors.

El màrqueting de continguts creix i seguirà creixent. També ho 
faran el conversacional màrqueting i el community màrqueting. 
Tots són alternatives a la publicitat descontextualitzada. I, en 
paral·lel, necessitarem mesurar la seva efectivitat.
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Construir marca torna a ser (si mai va deixar de ser-ho) una 
prioritat perquè la vinculació emocional sigui la que dirigeixi la 
relació, no la promoció irrellevant i massiva. No obstant això, 
segons l’estudi d’Scopen, la construcció de marca és el KPI 
que menys es té en compte en la planificació/compra de mitjans 
digitals.

3 Compromís. Consciència, no aparença
El nou tipus de consumidors no creu en la propietat privada, 
no adquireixen productes i no perquè no se’ls puguin permetre. 
Defensen economies circulars i estan provocant canvis en com 
les companyies fan negocis. Aquests consumidors pressionen 
cada vegada més a les marques, no només perquè siguin res-
ponsables amb el planeta, també perquè contribueixin a millorar 
el món. I esperen que actuïn dins de les seves organitzacions i 
no només que inverteixin en accions de RSC: més ecològics en 
les seves produccions, respectant la igualtat de gènere i raça 
en la seva política de recursos humans, contribuint a un con-
sum responsable, etcètera.

És important que les marques es posicionin i siguin activistes 
-o no passives- davant els problemes que ens envolten. És una 
oportunitat per a les marques que requereix prudència. Segons 

PR Scope, es tracta de tenir un paper actiu i convertir així a 
l’empleat en prescriptor, no tant usar-lo només a nivell publi-
citari.

CAUSA: Els consumidors decideixen, cada vegada més, en 
base a les actuacions responsables i compromeses de les mar-
ques. Ja no valen només els criteris de preu, qualitat o prestigi. 
Un cop més, els consumidors tenen la paella pel mànec. Ells 
són els que determinaran el que han de fer les marques, si vo-
len crear afinitat amb els seus targets.
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Els consumidors volen ser partícips de les marques, de les deci-
sions, desenvolupar conjuntament productes (la co-creació), que 
els tinguin en compte. Un 63% pensen que els seus comentaris 
i actituds cap a les marques poden influir en la forma en què les 
companyies es comporten. I les marques han  d’escoltar.

EFECTE: Les marques necessitaran revisar de manera contí-
nua les seves polítiques de producte, de producció, de recursos 
humans, sobretot quan es dirigeixin al seu target més jove. I, en 
paral·lel, obrir canals de comunicació amb els seus potencials 
clients i clients per escoltar les demandes d’un consumidor més 
conscienciat. Les marques han d’incloure en les seves estra-
tègies plans que afavoreixin la conservació de la planeta, la 
transparència econòmica i en la relació, i mostrar interès en el 
bé de la comunitat.

Han de ser (i no només semblar-ho) més humanes, més clares, 
més autèntiques i no buscar l’enriquiment a qualsevol preu. I, 
per sobre de tot, fer-ho saber. La construcció de marca i les re-
lacions públiques guanyen pes en l’estratègia de comunicació.

4 Transformació. El canvi, l’única constant
El màrqueting i la comunicació estan canviant i seguiran fent-ho 

perquè la forma en què els consumidors compren i es relacio-
nen amb les marques és avui diferent i estan molt determinades 
pels avenços tecnològics. Però estan canviant les agències i 
departaments de màrqueting al mateix ritme? No haurien d’anar 
sempre un pas per davant?

Les agències s’enfronten a una revolució, la mateixa que 
el màrqueting. Ens trobem en un mercat en el qual l’oferta 
d’agències és enorme (encara que es trobi en procés de trans-
formació, compres i fusions) i hi ha poca diferenciació. Això fa 
que els grans grups es percebin com un commodity i que, a el 
mateix temps, sorgeixin moltes noves agències independents 
que busquen oferir aquest punt diferencial que el mercat està 
demandant.

Per la seva banda, en els departaments de màrqueting dels 
anunciants també hi ha canvis. Per exemple, els responsables 
d’innovació deixen de ser tan rellevants, guanyen pes els pro-
ject managers, els Cmodircom s’integren en alguns casos, amb 
l’objectiu d’eliminar sitges, la incorporació del CGO, etcètera. 
La successió de canvis provocats per la innovació tecnològica, 
les noves demandes del consumidor i la gran competència, fan 
necessari un canvi d’estratègia en la indústria.
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CAUSA: La diferenciació és un dels reptes més importants da-
vant la saturació de mercat i l’homogeneïtat de l’oferta, l’element 
preu ha pres un valor molt determinant en l’elecció d’agència. 
Els departaments de compres decideixen amb quina agència 
treballen en base a un pressupost. I això perjudica tant a les 
agències com als departaments de màrqueting.

Estandarditza les estratègies. A més, la manera de gestionar 
el negoci ha canviat. La tecnologia ha guanyat molta presència 
i, encara que l’essència segueix sent la mateixa, les eines al 
nostre abast s’han sofisticat. De 150 eines en 2011 a més de 
7.000 el 2020. I això implica nous perfils i noves habilitats. És 
un nou panorama.

EFECTE: El talent com a eix del canvi i la creativitat com a 
eix de la diferenciació. La inversió en talent, atenció, formació 
i retenció de recursos humans valuosos són una necessitat. 
L’aparició de nous actors empenyerà a les agències a ampliar 
l’oferta i a millorar la seva formació. Les consultores són grans 
i tenen marges superiors a les agències, inverteixen més en 
talent i formació. Les agències han de competir amb aquest 
entorn.

Recuperar el lideratge de l’agència en les estratègies i els pro-
jectes creatius a través de la qualitat del producte. Calen lí-
ders que disposin de les eines perquè el canvi es produeixi. I 
els anunciants hauran de gestionar ecosistemes de proveïdors 
més complexos.

5 Experiència. Sento, després compro
Els mitjans tradicionals ja no arriben a tots els consumidors. Els 
usuaris passen menys temps veient publicitat o són més immu-
nes per l’excés. Les marques necessiten buscar noves vies per 
transmetre el seu missatge de marca. Una de les maneres més 
eficaces (i no és nova, però sí que és més rellevant) és impac-
tar a través de l’experiència, de la relació, implicar, involucrar. 
I aquesta experiència no és només usabilitat. És ser capaços 
de fer sentir a través del procés d’elecció o compra (on i off). 
De fet, per al retail mai ha estat tan important per l’extrema 
competència a través de molt diferents canals. Un Estudi del 
grup Harris revela que un 72% dels milenials prefereixen gastar 
diners en experiències abans que en productes materials

CAUSA: Vivim en un entorn en el qual el funnel de consum ja 
no existeix, qualsevol moment de relació, per qualsevol via es 
pot convertir en un moment de compra o decisió. Els consu-
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midors són més impredictibles i menys fidels a les marques. 
Però segueixen sentint. I cada vegada hi ha més consumidors 
disposats a pagar més per un tracte millor. Quan tenim massa 
opcions, la vinculació emocional, el que ens fan sentir les mar-
ques, l’afinitat en valors i la credibilitat passen a ser les motiva-
cions de compra i prescripció més rellevants.

EFECTE: Un repte molt important és treure al consumidor del 
seu rol d’observador i que es converteixi en actor en la relació 
amb la marca. Amb l’excés d’informació a què estem sotmesos, 
la vivència és una de les poques vies de record eficaç per a les 
marques. Un altre repte important és ser capaços de mesurar 
l’efectivitat de les accions d’Experiential Màrqueting i vincular-
les a estratègies de captació i retenció. El tercer repte és ser 
creatiu. Les idees i l’experiència d’usuari han d’anar de la mà 
i treballar, encara més, de manera conjunta. En general, tant 
marques com agències necessiten entendre els interessos in-
dividuals del consumidor i utilitzar les dades al seu abast per 
poder oferir una experiència personalitzada i que vinculi emo-
cionalment tant en mitjans digitals com físics.

I tot això tenint sempre present la credibilitat. Si aquesta cau, 
llavors la creativitat, els insights i l’storytelling tornen als briefs 

i a les estratègies. Perquè els consumidors es vinculen a les 
marques de forma emocional i aquesta vinculació és la que els 
converteix en fidels i, després, en prescriptors. Avui construir 
marca segueix sent rellevant, fins i tot ens atreviríem a dir que 
més que mai. Perquè davant l’excés d’informació, el consumi-
dor necessita creure en les marques per poder prendre deci-
sions encertades. L’atordiment fa que acabis comprant de qui 
et fies. En els plans de màrqueting torna a haver-hi espai per 
a les dues estratègies, les de resultats de vendes o impactes 
immediats, i també per a les de creació de marca a llarg termi-
ni. I tornem a planificar mitjans en lloc de comprar audiències. 
Perquè les bases del màrqueting segueixen sent les mateixes. 
(Infografies: Scopen i Directivos y Gerentes)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet Prediccions 2020, 
tendències per a uns temps de canvis, d’Scopen. CLICAR AQUÍ   
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Periodisme local lliure 
d’incompatibilitats
Per Col·legi de Periodistes de Catalunya 

El Grup de Treball de Mitjans Públics del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya i la junta de Govern volem mostrar la nostra 
inquietud per la situació que viuen els periodistes d’alguns mi-
tjans locals públics.

S’ha de garantir la viabilitat dels mitjans públics municipals i 
dels consorcis supramunicipals que garanteixen una informació 

comarcal de referència. Mitjans més forts, plurals, estables i 
viables són fonamentals per garantir la independència i la pro-
fessionalitat. Aquests són els pilars bàsics de la informació de 
qualitat que sempre ha defensat el Col·legi de Periodistes, tam-
bé en l’àmbit local, i que la mateixa llei de l’Audiovisual esta-
bleix que s’han de garantir. Els mitjans de proximitat donen veu 
als municipis i a la vida ciutadana. Posar en risc llocs de treball 
en pot limitar els seus continguts. 

Des del Col·legi de Periodistes de Catalunya volem obrir una 
reflexió de fons encara pendent en massa ajuntaments sobre el 
paper dels periodistes que treballen en els serveis de premsa 
municipals. Sense posar en cap cas en dubte la seva professio-
nalitat, és posar-los en una situació molt complicada demanar-
los al mateix temps fer de gabinet de comunicació, d’agència 
de notícies i de mitjà de comunicació; tenint en compte també 
que l’abast de la informació amb la que treballen com a servei 
de premsa és la informació generada per el propi ajuntament, 
mentre que com a mitjà de comunicació l’abast és molt més 
ampli, és el municipi. Una cosa és fer comunicats, rodes de 
premsa, butlletins municipals o webs institucionals, que respo-
nen a unes estratègies i plans de comunicació; l’altra fer notí-
cies, reportatges i entrevistes per a mitjans públics.
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No es pot posar els professionals en la disjuntiva d’haver d’obeir 
directrius polítiques de càrrecs electes o actuar en consciència. 
Massa vegades hem vist com quan hi ha una dependència or-
gànica d’un càrrec polític i no pas d’un cap de mitjà escollit per 
mèrits professionals, la situació es pot degradar i la qualitat de 
la feina ressentir-se’n i, en definitiva, no prestar el servei públic 
de comunicació que mereix la ciutadania. Malauradament, des 
del Col·legi també hem vist com quan els periodistes es neguen 
a seguir directrius polítiques i volen actuar amb criteris profes-
sionals massa sovint hi ha pressions i, fins i tot, represàlies.

Per separar les coses i garantir la independència i viabilitat 
dels mitjans locals, és important posar les condicions perquè 
es pugui complir el Codi Deontològic i respectar el seu punt 
número 7: “evitar qualsevol situació de conflicte d’interessos”. 
No només es refereix a l’àmbit econòmic i comercial. També a 
l’àmbit polític. No respectar-lo posa en qüestió la credibilitat i la 
imparcialitat imprescindibles també als mitjans públics.

Des del Col·legi de Periodisme reivindiquem un periodisme de 
qualitat, sigui un periodisme de fonts o un periodisme de mi-
tjans. Però no pot ser que molts periodistes de proximitat hagin 
de fer tots els papers de l’auca. La mida del mitjà o del muni-

cipi (per tant del seu pressupost) no ha de ser l’excusa perquè 
no es diferenciïn ni se separin les tasques del departament o 
gabinet de comunicació de l’Ajuntament de torn i les del mitjà 
públic.

Recordem la necessitat que els consistoris facin passes deci-
dides per a garantir l’estabilitat i la independència dels mitjans 
públics municipals. No hi ha excuses que valguin. (Infografia: 
digitalmarketingthrives)
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