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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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Cap diari difondrà 100.000 exemplars diaris a final d’any
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Les associacions d’editors i distribuïdors s’uneixen per analitzar el sector de la premsa a Espanya

COMUNICACIÓ DIGITAL
El periodisme no s’ha de sotmetre als algoritmes

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Frenada a la inversió publicitària, segons l’estudi i2p

NOVES EINES
El 60% dels espanyols aprova els murs de pagament en premsa i prioritza les exclusives

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Els Perennials (majors de 55 anys) són més digitals del que creus

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els mitjans de comunicació produeixen menys contingut, però guanyen audiència
TRIBUNA: La propietat intel·lectual, més forta que mai
PETIT REPORTATGE: Les estratègies que utilitzaran les marques per seduir als seus consumidors la propera dècada
ANÀLISI: Com Aftenposten, de Schibsted, impulsa les subscripcions digitals a Noruega
DOSSIER: Un digital petit ha d’anar cap a la subscripció per mantenir la rendibilitat
OPINIÓ: Noves pràctiques periodístiques amaguen un menyspreu al lector
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Cap diari difondrà 100.000 exemplars 
diaris a final d’any
Per Rubén Arranz / El Independiente

  
La supèrbia és moltes vegades la primera reacció que sorgeix 
davant l’evidència que els millors anys de la vida han arribat a la 
seva fi. Costa imaginar el que van sentir els directius de Kodak 
quan, el 1975, van guardar en un calaix el seu nou enginy: una 
càmera digital que van estimar que podria acabar amb el negoci 
tradicional, com finalment va succeir.

La altivesa no falta en el sector de la premsa perquè aquí, qui 
més, qui menys, creu que el seu treball contribueix a construir 
una societat millor, quan poques vegades és així. Sempre que 
tanca un mitjà de comunicació, els seus periodistes afirmen 
que el seu projecte deixa un buit difícil d’omplir. Ara bé, caldria 
veure si la seva caiguda es produeix perquè era necessari o, 
simplement, pels seus números vermells. L’autocrítica no sobra 
en la professió.

L’Oficina per a la Justificació de la Difusió (OJD) ha distribuït 
en dates recents les dades sobre el tancament de 2019 per 
la premsa impresa i hi ha alguna cosa que crida l’atenció so-
bre totes les coses: que 2020 serà, gairebé amb tota seguretat, 
l’últim any en què un diari generalista ultrapassi la barrera dels 
100.000 exemplars diaris de difusió.

Lluny queden els temps de la bombolla immobiliària, que van 
ser els últims anys bons pel sector, amb tirades que en algun 
cas fregaven el mig milió d’unitats. Els divendres, quan a  Pú-
blico  li va donar per regalar pel·lícules, els prestatges dels 
quioscos estaven plens i no convenia quedar-se molt temps al 
llit alguns diumenges si el ciutadà volia trobar el seu diari de 
referència.
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Les coses han canviat molt des d’aleshores: el 2007, la premsa va 
utilitzar 848.000 tones de paper. Vuit anys després, 294.000. D’altra 
banda, el 2010 existien 28.089 punts de venda de premsa a Espan-
ya, mentre que a finals de 2016 quedaven 22.367, segons la Fede-
ració d’Associacions Nacionals de Distribuïdors d’Edicions (FANDE).

Un autèntic ensorrament
El 2007,  els diaris de Madrid El País, El Mundo, ABC  i  La 
Razón  tenien una difusió de 1,15 milions d’exemplars diaris. 
Actualment, és de 302.500. Aquest any, només El País en “tira-
va” més de 450.000. A aquest número no s’arriba actualment ni 
sumant els resultats que aconsegueixen els sis principals diaris 
generalistes. És a dir, els quatre anteriors i els dos catalans:  La 
Vanguardia  (88.255) i  El Periódico  (54.008).

Amb el format tradicional a l’UVI i després d’haver rebut 
l’extrema unció, la premsa necessita nous suports als quals 
agafar-se per no ser víctima de la propera ràfega de vent, que 
podria procedir d’un fenomen atmosfèric; o haver estat exhalat 
des de la boca de el llop pel seu interès en devorar la presa.

A Espanya, no han estat pocs els casos en què el poder 
econòmic ha intentat aprofitar la debilitat dels mitjans -i la 

seva complaença- per guanyar influència en els seus consells 
d’administració. El cas paradigmàtic és el de el Grup Prisa, 
actualment presidit per Javier Monzón, per iniciativa de Ban-
co Santander, el qual, cal recordar, va posar diners en la seva 
operació de salvament -gairebé a fons perdut- i va comandar 
les seves dues últimes ampliacions de capital.

Fa gairebé un any, la família Asensio va trobar comprador per al 
Grup Zeta -Javier Moll- després d’una llarga travessia pel desert 
que va implicar centenars d’acomiadaments a les redaccions 
dels seus diaris i el tancament de les revistes Interviú i Tiem-
po. També refinançaments de deute, peticions d’ajornament 
de pagaments; i reunions amb la banca carregades de gestió. 
Aquesta operació va ser un exemple perfecte sobre els grans 
mals que afecten a la premsa. En primer lloc, perquè Caixa-
Bank, el seu principal creditor i un dels seus grans anunciants, 
es va obstinar a vetar l’opció de Jaume Roures, davant el perill 
que implicava el fet que es fes amb el control d’El Periódico de 
Catalunya. L’empresari mediàtic va afirmar llavors que la seva 
oferta era millor i la seva solvència, molt més gran, el que, al 
seu parer, hauria estat més beneficiós per als treballadors de 
Zeta.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’operació, per cert, va implicar un 70% de lleva del deute, el que 
va afectar els accionistes dels bancs que la van concedir, però 
també a l’Institut Català de Finances i al seu homòleg valencià, 
és a dir, dues entitats públiques. Es pot dir que cada contribuent 
va posar el seu granet de sorra perquè aquesta operació mediàti-
ca -perfectament dissenyada- no naufragués. Per descomptat, 
costa esperar que qualsevol periòdic del món actuï amb neutra-
litat davant els encerts i abusos dels poders que són capaços de 
condicionar les decisions del seu consell d’administració.

El futur del pagament
La decadència del paper ha fet a la premsa més dependent dels 
anunciants i, evidentment, ha estret els marges de què disposa 
per moure’s amb llibertat. En aquestes condicions, l’última con-
clusió a què han arribat els editors és que cal cobrar als lectors 
pels continguts dels seus diaris. I, en essència, encerten.

Caldrà veure si aquestes apostes tenen èxit en un mercat que 
encara no està madur; i si el fet que cada diari emprengui el seu 
camí per separat, en lloc d’optar per la creació d’una platafor-
ma conjunta de continguts sota pagament -com Spotify-, acaba 
sent rendible. En qualsevol cas, cal moure’s, ja que el contrari 
és la mort, davant la penosa evolució del mercat publicitari.

Potser els lectors hagin de acostumar-se a que el periodisme 
costa diners i no ha de ser gratis, a l’igual que no ho era fa uns 
anys, quan pagaven per cada exemplar del seu periòdic. Ara 
bé, potser els mitjans també haurien de tornar a apostar pel 
periodisme de qualitat i abandonar aquesta estúpida batalla pel 
quantitatiu, que, d’inici, tenen totalment perduda. (Fotografia: 
abc.es)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les associacions d’editors i 
distribuïdors s’uneixen per analitzar el 
sector de la premsa a Espanya
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
El primer Informe sobre la Indústria de les Publicacions Periò-
diques, la investigació més important realitzada fins a la data 
per analitzar tendències i impacte social i econòmic de la indús-
tria de les publicacions a Espanya, presenta uns resultats que 

mostren les dificultats i desafiaments a què s’enfronten tots els 
agents implicats en el desenvolupament del sector de la prem-
sa a l’Estat espanyol. L’Asociación de Medios de Información 
d’España (AMI) col·labora, juntament amb altres associacions 
del sector, en aquest informe que posa el focus en la supervi-
vència de revistes i diaris en plena societat digital, en un intent 
d’acabar amb la innecessària guerra entre la premsa en paper 
i la revolució digital, situació que ha portat a la primera a una 
situació de crisi que, en lloc de pensar directament en el fracàs, 
li dóna suficients raons per reinventar-se i buscar un buit en un 
nou paisatge.

Aquest alè d’esperança ha estat el que ha portat a l’AMI, 
l’Associació de Revistes (ARI), la Fundació d’Associacions Na-
cionals de Distribuïdors d’Edicions (FANDE), la Unió de Dis-
tribuïdors Nacionals d’Edicions (UDNE) i l’Associació Nacional 
de distribuïdors de Publicacions (ANDP) a unificar les seves 
forces i suports per a col·laborar en l’elaboració de l’Informe 
sobre la Indústria de les Publicacions Periòdiques: situació ac-
tual, tendències i impacte social i econòmic. Per al seu desen-
volupament, han participat 28 investigadors, especialistes en 
l’estudi de mercat periodístic, pertanyents a diferents universi-
tats d’Espanya.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Al llarg de l’informe destaca una premissa fonamental: hi ha 
vida per a les edicions en paper dins de l’actual societat digital. 
Sí que és cert que els diaris i revistes, per a la seva supervi-
vència, s’han d’ajustar a la visió que avui tenim. El contingut 
és el que importa: els investigadors han arribat a la conclusió 
que no hi ha símptomes definitius que indiquin la més o menys 
imminent mort del paper, sinó que tot apunta que la necessi-
tat resideix en afrontar un procés de transformació que, d’altra 
banda, sembla abocat a sustentar-se en una clara hibridació 
dels continguts.

L’informe es resumeix en tres aspectes nuclears. El primer, es 
refereix a la cooperació per al desenvolupament d’un nou mo-
del de negoci; és a dir, els investigadors coincideixen que la 
tecnologia no és la raó de la crisi de el paper, sinó la causa d’un 
canvi de comportament per part del consumidor. A més, enca-
ra vivint en una societat digital, no existeix ni aversió al paper 
ni rebuig al pagament, sinó que, hi ha d’haver continguts que 
responguin a la demanda de consumidor, perquè hi ha públic 
disposat a pagar per llegir un diari. Per a això, és crucial que 
tant editors, com  distribuïdors i venedors, superin la descon-
fiança entre ells i uneixin les seves forces per donar all públic la 
informació que necessita.

D’altra banda, l’informe explica un punt interessant: el dret a 
l’accés a la informació, clau per a la lluita contra les “mentida 
news”, per a la qual cosa el focus no només ha de treballar per 
la quasi ja aconseguida en la seva totalitat llibertat d’expressió, 
sinó també a l’acompliment del dret d’accés a la informació. 
Exemple d’això són els quioscs: no hi ha punts de vendes en 
tots els racons d’Espanya. Sobre això, explica Marta Ariño, 
presidenta de l’ARI, que “els quioscos són necessaris per a 
l’Espanya despoblada i per punts on no tenen alternatives”. Hi 
ha llocs en què, de fet, ni tan sols arriba internet. Finalment, en 
l’informe es detecten curtcircuits pel que fa al flux de la comuni-
cació entre els que tenen contacte amb el client, els venedors, 
i els que treballen en la informació, els editors. Per això, cal 
posar en valor la funció de la distribució d’edicions impreses 
com un servei públic. És a dir, valorar l’activitat de qui produeix 
i qui ven com una cosa més que una simple acció comercial, de 
tal manera que s’enforteixi la tasca de la indústria periodística 
amb la finalitat de potenciar el paper en la lluita contra la des-
informació. 

Entre les conclusions d’aquest primer Informe sobre la Indústria 
de les Publicacions Periòdiques destaca que hi ha vida en el 
sector de la premsa. Així, un 80% dels universitaris compren 
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algun producte en format paper, el que mostra que no hi ha 
aversió per aquest format si el contingut és adequat i rellevant 
al que demana el lector. D’altra banda, l’estudi mostra que 
l’espanyol es mostra disposat a pagar pels continguts, sempre 
que s’adeqüin a les seves demandes i siguin de qualitat, com 
demostra el creixent nombre de plataformes de pagament per 
continguts en sectors com el musical o l’audiovisual. I com a 
solució clau, s’apunta cap a la importància que distribuïdors i 
venedors dissenyin una solució comuna per anar de la mà a 
aconseguir objectius comuns. (Foto: politicalocal)

El Constitucional reconeix el dret dels 
presos a parlar amb la premsa

El Tribunal Constitucional ha instat al Ministeri de l’Interior a 
que permeti i reguli en les presons les entrevistes a presos, el 
dret a la llibertat d’expressió es veu coartat al prohibir conver-
sar amb periodistes, una pràctica habitual per part d’Institucions 
Penitenciàries a Espanya en els últims anys quan es tracta de 
reclusos preventius o mediàtics, segons denuncien les associa-
cions de periodistes.

L’alt tribunal reconeix -en una sentència notificada aquest di-
marts i que estableix un precedent al no existir doctrina prè-
viament- el dret d’informació de la premsa per donar veu als 
interns i de la ciutadania a conèixer les seves opinions i críti-
ques al sistema penitenciari. La negativa d’Interior per concedir 
entrevistes a presos mediàtics contrasta amb la postura de la 
Generalitat, que ha permès recentment a nombrosos mitjans 
entrevistar els polítics presos del Procés. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

El nombre de punts de venda de 
premsa es va reduir el 22% entre 2010 
i 2018
L’any 2018 hi havia a Espanya un total de 20.394 punts de venda 
de publicacions periòdiques, segons les dades de l’Associació 
Nacional de Distribuïdors de Publicacions. Aquesta xifra era un 
22% inferior als 26.089 punts que hi havia en 2010. La xifra in-
clou tot tipus d’establiments on es ven premsa: quioscos, llibre-
ries, estacions de servei i altres com les grans superfícies. Del 
total de 2018, els quioscos de premsa representaven el 28%.

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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Per comunitats, destaca el descens del nombre de punts de 
venda de Madrid (-40%, fins a 1.285), seguida per Castella-
la Manxa (-35%) i Catalunya (-30%). Només en una comunitat 
-Cantabria- va augmentar el nombre de punts de venda.

Si bé les causes de la davallada del nombre de punts de ven-
da són molt complexes (taxa d’urbanització, penetració de la 
premsa, capacitat de compra), sí que semblen reflectir el dife-
rent comportament en el declivi de la difusió de la premsa entre 
l’anomenada premsa estatal (amb una presència repartida per 
tot l’Estat), i la premsa regional i local, més centrada en els seus 
propis mercats. 

L’existència d’una xarxa de punts de venda és un dels elements 
crítics per assegurar la distribució dels mitjans impresos. En 
aquest sentit la seva reducció -a més de el cost social que im-
plica per la pèrdua del modus vivendi de nombroses famílies- 
serà un dels factors que condicioni la supervivència durant més 
o menys temps d’aquests mitjans impresos. (Font: Digimedios)

Vocento acomiada nou redactors dels 
seus diaris regionals en menys d’un 
mes

Febrer ha començat amb nous acomiadaments a la premsa 
regional. En aquesta ocasió el Diario Sud, de l’editora Prensa 
Malagueña (Vocento) ha acomiadat a tres dels seus redactors. 
La decisió s’ha pres després de tancar la delegació existent a 
Marbella, provocant l’acomiadament directe dels seus dos pe-
riodistes i la seva edició en rus, provocant la sortida d’una terce-
ra redactora. Tant l’Associació de la Premsa de Màlaga, com o 
la FAPE han mostrat el seu rebuig davant d’aquests acomiada-
ments que tornen a suposar un dur cop per al periodisme local. 

De moment, en el que portem de 2020, el periodisme regional 
ja ha hagut de fer front a diverses onades d’acomiadaments 
que s’han produït en dos diaris. D’una banda, Prensa Ibèrica 
ha deixat al carrer a set redactors de la plantilla del diari Infor-
mación, que ha provocat la vaga de firmes de la plantilla del 
diari, i d’altra banda, Vocento acomiadava al començament del 
mes de gener a sis membres de la plantilla de Las Provincias 
en plenes negociacions del conveni col·lectiu. (Font: Pr prensa)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els periodistes econòmics demanen 
als bancs que no solapin les seves 
rodes de premsa

L’APIE (Associació de Periodistes d’Informació Econòmica) ha 
llançat la campanya #mastransparenciabancaria per protestar 
contra el solapament de les rodes de premsa de les entitats 
financeres. L’objectiu és sensibilitzar les entitats financeres 
sobre l’obstacle que suposa per al treball dels periodistes fer 
coincidir en el mateix dia les presentacions dels seus resultats 
anuals.

Aquesta pràctica, que s’ha repetit freqüentment en els últims 
anys, dificulta la tasca dels professionals de la informació, que 
no tenen el temps necessari per analitzar i reproduir amb ri-
gor la gran quantitat de dades i declaracions que es facilita en 
aquests esdeveniments, segons la APIE. Tot i les reiterades 
sol·licituds perquè revisin aquesta política, s’acaba de donar de 
nou el cas amb la presentació el mateix dia de resultats anuals 
per part de tres de les principals entitats bancàries de país:  
BBVA,  Caixabank  i  Banc Sabadell. Al llarg dels anys, la  APIE  
ha enviat més de quinze comunicats a les entitats afectades, 

dirigits tant al seu primer executiu com als seus directors de 
comunicació. (Font: Dircomfidencial)

AMIC- Ficcions amplia territoris i 
supera els 3.600 participants

El concurs literari incorpora per primer cop 14 estudiants 
d’Andorra i augmenta la participació amb 63 a la Franja de Po-
nent

Un total de 3.660 alumnes de 277 centres educatius de Cata-
lunya, les Illes Balears, País Valencià, Andorra i la Matarran-
ya, entre d’altres, participen en el concurs de creació literària 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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‘Ficcions, l’aventura de crear històries’ enfocat a joves de 14 a 
18 anys. L’IES Cayetano Sempere, d’Alacant, és el centre més 
participatiu dels territoris de parla catalana amb un total de 182 
inscrits.

De Catalunya participen a AMIC- Ficcions un total de 2.419 jo-
ves. Més en concret, la demarcació de Barcelona ha arribat 
als 1.889 participants, Girona als 367, Lleida als 88, i a Tarra-
gona als 75. A les Illes Balears 462 nois i noies s’han inscrit 
en el concurs. L’illa amb més participació és Eivissa amb 171 
alumnes, seguida de Mallorca amb 164 i Menorca amb 127. 
Per últim, 202 joves s’han inscrit de València, 171 de Castelló i 
328 d’Alacant arribant als 701 participants en tot el País Valen-
cià. A més, s’ha ampliat la participació en la Franja de Ponent 
(Matarranya) amb 63 participants i, per primer cop s’han unit al 
concurs literari 14 estudiants d’Andorra i 1 de Palència.

Les inscripcions per participar en el certamen de creació literària 
es van activar el passat 1 d’octubre i es van tancar el 3 de febrer 
amb més de 1.500 històries publicades. A través de la pàgina 
web www.ficcions.cat qualsevol usuari pot llegir els capítols que 
van publicant els joves participants.  (Redacció- AMIC)

L’Oest, nou mitjà de comunicació de 
la plana de Lleida

La plana de Lleida té un nou mitjà de comunicació digital que té 
per objectiu difondre els projectes d’èxit i de bones pràctiques 
que s’hi executen i que són el reflex de “què fem, de qui som 
i d’on som, per definir el nostre territori”, tal com expliquen les 
seves promotores. Es tracta de la Pili Garcia, la Gemma Peris, 
directora de Ràdio Tàrrega, i l’Esther Peiró, dues periodistes i 
una filòloga que són i viuen a L’Oest perquè ho volen, reivin-
diquen el capital humà, empresarial i patrimonial de la plana 
de Lleida fent visibles, amb rigor periodístic, les iniciatives con-
solidades o emergents que contribueixen a l’equilibri territorial, 
propiciat per les oportunitats sorgides en el sector primari i el 
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turisme de qualitat, la recerca i la innovació, l’ús d’energies 
sostenibles i l’ús de recursos biològics renovables, el desen-
volupament rural, la inclusió i la cohesió social i col·laborativa, 
l’increment o el foment de la qualitat de vida al territori i la pro-
moció del patrimoni i de la cultura.

Així, doncs, el mitjà de comunicació digital L’Oest vol visibilit-
zar i reconèixer el talent lleidatà i, alhora, teixir una xarxa de 
relacions entre diferents agents de tots els sectors que propiciï 
l’aparició de noves oportunitats per revitalitzar les zones rurals. 
(Font: Nova Tàrrega- info: L’Oest)

Núvol publica els divendres un 
suplement literari

A partir d’aquest divendres, 7 de febrer, Núvol recull les ressen-
yes i entrevistes de llibres en un suplement setmanal, exclusi-
vament digital, Faves Tendres, que els permetrà agrupar i fer 
més visible el seguiment de les novetats editorials, evitant així 
dues trampes de l’entorn digital: la immediatesa i la dispersió. 
El primer número de Faves Tendres arrenca amb un recull de 
textos de Vicenç Pagès Jordà, un avançament del llibre Me-

mòria Vintage, que Empúries publica la setmana vinent. El su-
plement també inclou ressenyes de llibres, entrevistes, crònica 
de la BCNegra i un ebook de lliure descàrrega.

Faves Tendres neix amb l’ambició d’oferir una visió àmplia de la 
literatura que es fa als Països Catalans. També amb la voluntat 
d’oferir un valor afegit als subscriptors de Núvol. Tot i que el 
suplement serà parcialment obert i accessible a tothom. Part 
dels continguts d’aquest suplement, però, seran exclusius per a 
subscriptors de pagament. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Maria Lluïsa Martínez Gistau 
revalidarà la presidència de Dircom 
Catalunya
Maria Lluïsa Martínez Gistau, directora executiva de Comunica-
ció, Relacions Institucionals, Marca i RSC de CaixaBank, serà 
proclamada presidenta de Dircom Catalunya a l’Assemblea 
Electoral de l’11 de febrer. Expirat el termini, l’actual presidenta 
és l’única candidatura presentada a les eleccions i per tant, lide-
rarà Dircom Catalunya durant quatre anys més. Acompanyaran 
a Maria Lluïsa Martínez Gistau en la junta directiva Fede Sega-
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rra (Damm), Mª José Isern (Anticipa Real Estate), Marc Gómez 
(CriteriaCaixa), David Coral (BBDO), Natalia Berenguer (Da-
none), Jordi Romañach (El Corte Inglés) y Carme Miró (Apple 
Tree Communications).

La junta actual va assumir el lideratge de Dircom Catalunya el 
2016 i entre els seus fites principals està l’augment considera-
ble de socis (més de 200), així com la suma d’aliances estra-
tègiques per a l’Associació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El periodisme no s’ha de sotmetre als 
algoritmes
Per Consell de la Informació de Catalunya / Fundació FCIC

  
La tasca periodística no s’ha de sotmetre en cap moment als 
algoritmes (informació elaborada per robots que personalitzen 
els continguts). Aquesta és una de les principals conclusions 
d’un estudi del Consell de Premsa de Finlàndia que ha compar-

tit amb els altres organismes autoreguladors europeus, entre 
ells el Consell de la Informació de Catalunya (CIC).

A la conferència de consells de premsa europeus celebrada a 
Hèlsinki, ja es va palesar la preocupació per les implicacions 
ètiques que l’usatge d’algoritmes i de la intel·ligència artificial 
en els mitjans de comunicació està generant i és motiu de pú-
blica discussió.

En aquesta línia s’ha fet una crida perquè les publicacions 
que empren algoritmes siguin obertes i transparents, atès que 
afecten les dades que obtenen dels usuaris i els mètodes per 
destacar determinats continguts. Tot i això acceptant que les 
innovacions de les noves tecnologies ofereixen oportunitats per 
fer un periodisme millor i més eficient.

Es destaca que l’automatització i la personalització de contin-
guts és una opció periodística, així com el que es vol publicar i 
l’èmfasi que se li vol donar. Però el poder de decisió no s’ha de 
supeditar mai als dissenyadors dels algoritmes que treballen al 
marge de la direcció editorial de cada publicació. D’altra banda, 
el públic té el dret a saber si el contingut periodístic ha estat 
generat i publicat automàticament.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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És important per la credibilitat del periodisme que el públic con-
sideri transparent l’operació dels mitjans de comunicació. El 
Consell afirma que el públic té dret a conèixer, si es recomana 
contingut periodístic o s’adreça a diferents usuaris de manera 
diferent a partir de les dades dels usuaris. Les directrius dels 
periodistes també requereixen que s’hagi de fer un esforç per 
recopilar la informació obertament i que s’hauria d’esmentar la 
font si s’utilitza informació publicada per altres parts. 

Aquest document del Consell per als mitjans de comunicació 
és el primer d’aquest tipus que tracta sobre l’ús d’algorismes. 
El desenvolupament digital a la indústria continua i el Consell 
podrà abordar la qüestió des d’altres angles en el futur. El Con-
sell recorda que el poder del periodisme per donar suport a una 
societat democràtica i basada en fets es basa en els diversos 
punts de vista sobre el món que ofereix. El Consell recomana 
que els mitjans de comunicació utilitzin eines algorísmiques de 
manera que també protegeixin l’accés del públic a informació 
diversa sobre el món. (Infografia: ProjectManagementIndustry.
com)

NOTA: El Butlletí us ofereix complet el document Council for 
Mass Media. Hi podeu accedir des d’aquest enllaç.

Els Pressupostos de l’Estat inclouran 
la baixada de l’IVA de la premsa digital 
Els Pressupostos de l’Estat inclouran la baixada de l’IVA de la 
premsa digital al 4 per cent, segons informa eldiario.es, El Go-
vern inclourà aquest canvi del tipus impositiu en llibres electrò-
nics, revistes i diaris digitals en els pressupostos generals de 
l’Estat que aquest divendres s’aproven en Consell de Ministres. 
Fins a l’aprovació del canvi, els abonats a la premsa digital pa-
guen un 17% més que els que compren premsa impresa.

A principis de l’octubre passat l’ECOFIN -la reunió dels ministres 
d’Economia dels països comunitaris- va aprovar una normativa 
perquè els llibres electrònics i la premsa digital ja no haguessin 
d’estar gravats amb el tipus màxim d’aquest impost, que a Es-
panya era de l’21%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia).

Facebook intenta atreure de nou als 
mitjans cap a Instant Articles 

Instant Articles, el format que va llançar a mitjans de 2015 per 
servir de forma nativa continguts d’editors en les seves pàgi-
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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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nes a la plataforma pot ser novament atractiu si es compleixen 
les ànsies que predica ara Facebook. A Espanya, si observem 
l’activitat dels 10 mitjans que Comscore indica que tenen més 
audiència, l’aplicació del format deixa tres blocs diferenciats: 
aquells que publiquen tot o gairebé tot amb ell  (El Confidencial, 
La Vanguardia ), els que seleccionen per diversos criteris una 
part del seu contingut (El País, El Mundo, OKDiario ) i els que 
no ho fan servir en absolut (ABC, 20 Minutos, El Espanyol, El 
Periódico, eldiario.es).

Els motius per fer una cosa o una altra són diversos i tenen 
a veure amb l’ encaix dels avantatges i els inconvenients 
d’aquest format en l’estratègia general que maneja cadascuna 
d’aquestes publicacions, que al seu torn també pot ser canviant 
segons els temps.  En vista d’aquests problemes i l’èxode de 

mitjans, Facebook ha inaugurat 2020 introduint  algunes nove-
tats  per fer més desitjable l’ús d’Instant Articles, començant per 
ampliar les oportunitats que l’usuari consumeixi més contingut,  
amb fins a 50 suggeriments més. Això aporta, en principi, la do-
ble avantatge que una sola visita pugui generar més ingressos 
publicitaris i també millori dades de pàgines vistes de cara al 
mesurador d’audiència nacional, que al seu torn condiciona la 
contractació de campanyes via agències.

A més, promet una  gestió més eficient de les trucades a l’acció 
i els anuncis en el text, de manera que els mitjans puguin ob-
tenir més descàrregues de les seves aplicacions, registres per 
als seus butlletins i optimitzin els ingressos publicitaris. Està 
per veure si aquestes millores atrauen editors que van deci-
dir sortir-se del format o que mai li van donar una oportunitat, 
però Instant Articles podria veure’s afavorit per la  incertesa ge-
nerada al voltant de la programàtica  i l’impuls de models de 
subscripció  en diferents publicacions. (Font: Dircomfidencial – 
il·lustració: Unamo)
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Augmenta el nombre de persones que 
veu la televisió i fa ús d’Internet al 
mateix temps

D’acord amb els resultats de l’estudi AIMC QPanel, el consum 
de continguts televisius entre els internautes és d’una mitjana 
de 291 minuts al dia, i amb prou feines es troben diferències de 
consum en funció del gènere dels enquestats (els homes consu-
meixen 9 minuts més que les dones). Un 67% dels internautes 

afirma haver accedit a algun contingut televisiu via streaming a 
través d’Internet en els darrers 30 dies. D’ells, un 55% ho ha vist 
en un ordinador, un 60% a través del telèfon intel·ligent i un altre 
35% des de la tauleta. Al comparar aquests resultats amb els 
de l’edició anterior de l’estudi s’observa que, en total, ha aug-
mentat el visionat de continguts televisius per mitjà d’streaming, 
però també ha disminuït el seu consum a l’ordinador i a la tau-
leta, mentre que s’ha mantingut estable el consum a través de 
l’smartphone i ha crescut el realitzat a través de receptors digitals 
multimèdia (Apple TV o Chromecast, per exemple).

Encara que la mitjana de tele-
visors a la llar no ha variat res-
pecte a anys anteriors (fixant-se 
en 2.1 de mitjana a cada casa), 
l’estudi AIMC Q Panel sí que ofe-
reix grans diferències en com les 
televisions intel·ligents tenen cada 
vegada més adeptes entre els in-
ternautes espanyols. Un 57% dels 
internautes amb televisor a la llar 
afirma disposar de, com a mínim, 
un Smart TV. Si comparem les da-
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des obtingudes aquest any respecte a 2016, s’observa que les 
Smart TV han passat d’estar presents en el 27,2% de les llars a 
un 57% en l’actualitat.

L’estudi també posa de manifest que, en els últims tres anys, 
el nombre d’internautes que fa ús d’Internet en un altre dispo-
sitiu mentre veu la televisió ha passat d’un 31,8% a un 42,8%. 
També s’observa que un 36% dels que accedeixen a Internet 
afirmen que, en l’últim mes, han realitzat o consultat algun co-
mentari sobre el programa que estaven veient a la televisió. 
L’Smartphone, amb un 69% d’usuaris, és el dispositiu més uti-
litzat per realitzar-los, seguit per l’ordinador portàtil o de sobre-
taula, amb el 18%, i, finalment, la Tauleta, utilitzada pel 12%. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: AIMC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix un ampli resum de l’estudi 
AIMC Q Panel si CLIQUEU AQUÍ  

Internet reuneix més audiència 
al desembre, però no arriba a la 
cobertura de TV

El passat mes de desembre Internet va aconseguir el seu major 
nombre d’usuaris únics al mitjà. Va reunir 31,7 milions de perso-
nes, que en termes de cobertura suposen un 82,7%. Lluny en-
cara, però, de l’audiència mensual de la televisió. El considerat 
mitjà rei va situar davant de la pantalla a un total de 37 milions, 
aconseguint el 96,4% de la població. Són dades de l’últim infor-
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me de Barlovento, que analitza i compara el consum d’internet 
i el de televisió al desembre de 2019, segons les dades aporta-
des per Kantar i Comscore. 

Entre les principals conclusions, el creixement en el nombre 
d’usuaris únics d’internet: 1 5,8% més que el 2018. Durant el 
passat desembre, 31,7 milions d’usuaris van navegar alguna 
vegada per la Xarxa, el màxim històric mensual aconseguit pel 
mitjà. Més gent es va reunir davant de la pantalla de televisió, 
però. En l’últim Nadal, 37 milions de persones van veure en 
algun moment la televisió. Dia a dia, cada espectador va consu-
mir un total de 4 hores i 10 minuts diàries, 111 minuts més que 
el temps destinat a navegació. 

Pel que fa al consum de vídeos per internet, destaca la caiguda 
en el temps que cada persona va dedicar a això: 40 minuts en-
front dels 41,6 de 2018. I es va mantenir el nombre de vídeos 
vistos per persona, 12. Per tipologia d’audiències, internet con-
tinua acaparant un target més juvenil que la televisió, mitjà en 
el qual el 51,5% de l’audiència són majors de 55 anys. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de Barlovento Comunica-
ción “Consumo de internet vs. Televisión”. Només cal CLICAR 
AQUÍ  

La Revista Escolar Digital ja té 1.000 
redactors junior en xarxa

La Revista Escolar Di-
gital (RED), fruit del 
programa Educació 
Demà, de la Fundació 
Jaume Bofill,  és ja un 
mitjà de comunicació 
gestionat per alumnes, 
dinamitzat per profes-
sors i coordinat per 
periodistes. Es crea un sistema en xarxa que permet que les 
diverses redaccions d’alumnes comparteixin continguts i expe-
riències amb estudiants d’altres instituts. A banda de fomentar 
l’esperit crític i desenvolupar les competències lingüístiques i 
comunicatives, el projecte també busca treballar les habilitats 
digitals dels estudiants.
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La Revista Escolar Digital és un mitjà dels i les estudiants, no 
un diari corporatiu de l’escola. Està gestionat per redaccions 
escolars dinamitzades per professionals externs. Proposa múl-
tiples usos, també en l’àmbit de l’emprenedoria. És un veritable 
mitjà de comunicació per quan disposa d’ adreça web i capça-
lera personalitzada per a cada institut, dins un sistema de re-
vistes en xarxa que posa en contacte les redaccions de cada 
centre. De moment, la xarxa està formada per 37 diaris escolars 
de Catalunya, Madrid i el País Basc; 50 docents i periodistes 
coordinant les redaccions escolars i 1.000 redactors junior tre-
ballant en xarxa.

Durant el curs 2019-2020, més de trenta escoles de tot l’estat 
espanyol s’han sumat a la iniciativa per crear una xarxa d’un 
miler de joves periodistes que informaran sobre els fets més 
destacats del seu entorn. La revista nascuda del programa Edu-
cació Demà  té un repte clar: es planteja com una eina per 
fomentar el pensament crític dels estudiants; perquè expressin 
la seva opinió; perquè apliquin les seves competències digitals; 
perquè treballin la llengua i perquè aprenguin a identificar les 
‘fake news’. Podeu conèixer el projecte des d’aquest enllaç. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Fundació Jaume 
Bofill)

Vozpópuli llança un portal 
d’informació sanitària

El diari digital Vozpópuli, dirigit pel periodista Jesús Cacho, va 
llançar dissabte passat Sanitatem, un portal específicament 
dedicat a la informació sanitària amb el qual es pretén “donar 
resposta a la creixent demanda d’informació sobre un sector 
que desperta un interès cada vegada més gran en l’opinió pú-
blica.“ En aquest suplement hi tenen cabuda des de les notícies 
sobre salut o avenços mèdics fins a les relacionades amb les 
farmacèutiques, les asseguradores, els hospitals o la innovació 
tecnològica. 

Sanitatem està integrat dins Vozpópuli, però compta amb una 
portada diferenciada i perfil a les xarxes socials, de manera que 
funcionarà com un producte amb personalitat pròpia. Aquest 
portal s’actualitza diàriament, ampliant els seus continguts els 
caps de setmana amb reportatges, entrevistes i altres notícies 
d’interès que habitualment no tenen cabuda en el dia a dia. 
(Font: Voxpópuli)
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Frenada a la inversió publicitària, 
segons l’estudi i2p
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’any passat la inversió publicitària total va créixer a Espanya un 
0,4% fins a arribar als 5.806,6 milions d’euros, segons l’estudi 
i2p, que realitza la consultora Media Hotline, a partir de les dades 

de control de Auditsa/Arce Media y que Media Hotline facilita a 
Mediàtic. En els últims quatre anys el creixement interanual ha 
estat del 4,1% (16/17), 3,7% (17/18) i de l’0,4% l’any passat. La 
dada d’inversió respon a una nova metodologia utilitzada per a 
l’estudi, que ha incorporat a les seves dades les corresponents a 
cercadors, classificats digitals i altres modalitats de comunicació 
comercial que han anat apareixent amb la digitalització.

La xifra d’inversió engloba, d’una 
banda, la corresponent als mitjans de 
comunicació tradicionals, incloses les 
seves versions digitals; les noves mo-
dalitats com xarxes socials i “influen-
cers”, i els cercadors i classificats di-
gitals.

Cal destacar que el comportament de 
la inversió ha variat bastant d’uns grups 
de suports a uns altres. Així, la inversió 
en mitjans de comunicació es va reduir 
el 3,7%, arrossegada en bona mesura 
per la reculada de la inversió en tele-
visió, i es va situar en 3.948,7 milions 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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d’euros. La inversió en xarxes socials i “influencers” va augmentar 
el 14,1% fins als 660.500.000. Finalment la inversió en cercadors 
i classificats digitals va augmentar el 8,5% i va arribar als 1.197,4 
milions, impulsada sobretot pels classificats.

La digitalització continua impulsant els formats digitals que en 
l’últim exercici van passar a representar el 41,7%, quan un any 
abans eren el 37,8% de la inversió.

Comportament pla per al 2020:

Pel que fa a l’estimació per a l’exercici 2020 i com a conseqüèn-
cia de la desacceleració econòmica que es viu, els responsa-
bles de l’i2p preveuen un comportament completament pla de 
la inversió, amb un retrocés del 4,3% en l’apartat de mitjans 
de comunicació; un creixement per a l’agregat digital compost 
per Xarxes Socials, Influencers, Weblogs, Portals Ecommerce 
i Altres del 11,3% i del 7,7% en cercadors i classificats digitals. 

Finalment i2p preveu per al 2020 una disminució per als Mitjans 
Tradicionals del -2,0 %. La inversió total estimada per enguany 
estarà propera als 5.805,4 milions d’euros.(Infografies: i2p)

El govern de l’Estat limitarà la 
publicitat de joc a l’horari de matinada

 
El Ministeri de Consum està treballant en la redacció d’un Reial 
Decret per a la regulació de la publicitat de les cases de joc en 
línia. La mesura, segons informen fonts ministerials, impedirà 
l’emissió d’anuncis amb aquesta temàtica fora de l’horari de 
matinada, concretament entre la 1 i les 5 h del matí.
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La norma, té com a objectiu “ protegir els menors d’edat “ i “ 
tallar el problema social del joc”. Tot i això no s’han donat més 
detalls sobre les característiques d’aquest decret, que de mo-
ment, no afectarà diaris digitals o altres pàgines web.

El mateix sector, conscient que bona part de la societat està 
expressant el seu rebuig al   bombardeig  d’anuncis i al creixent 
nombre de  cases d’apostes, amb el consegüent augment de la  
ludopatia, s’ha autoregulat i així, des del passat mes de gener, 
els  esportistes  en actiu no poden protagonitzar els espots. Així 
mateix s’han vetat els bons i promocions en els directes televi-
sats, com els  partits de futbol

Les  associacions  que ajuden a persones amb ludopatia ho 
veuen insuficient i demanen la  prohibició total de la publicitat 
de joc, a l’igual que succeeix amb el  alcohol  o el  tabac. Així 
mateix, també demanen d’acompanyar aquesta mesura amb 
més controls per impedir que els  menors  puguin jugar o de 
campanyes de sensibilització, per no normalitzar una  activitat 
de risc, no d’oci, segons matisen les associacions. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: sectordeljuego.com)

El 64% influencers etiqueta com a 
publicitat els seus posts

Autocontrol, organisme independent de codis de conducta 
publicitaris, ha emès aquesta setmana un dictamen en què 
s’adverteix a una instagramer que les seves publicacions vul-
neren la normativa per no informar als seus seguidors que es 
tracta de publicitat. Una enquesta elaborada per l’agència de 
màrqueting de influencers SamyRoad revela que el 64% dels 
influencers si identifiquen correctament els seus posts com pu-
blicitat quan es tracta de publicacions patrocinades per mar-
ques. Això indica que la resta, un 36%, no ho fa, vulnerant 
l’article 13 del Codi de Conducta d’Autocontrol que indica que 
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“les comunicacions comercials seran identificables com a tals 
qualsevol que sigui la seva forma, format, o el mitjà utilitzat... i 
aquesta ha de ser fàcilment recognoscible com una publicitat i, 
quan sigui necessari, etiquetada com a tal “.

Molts influencers a Espanya fan servir hashtags -similars als de 
Regne Unit (#ad, # sponsored...)- per indicar que les publica-
cions són comercials. Aquest grup de influencers sol coincidir 
amb la part més professionalitzada del màrqueting d’influencers 
perquè les marques, sobre tots les internacionals, ho imposen en 
els seus contractes al tenir-ho establert com a normativa interna. 
El sector està satisfet amb la norma perquè entenen és neces-
sària la regulació, però de moment, hi ha espai per a la interpre-
tació, tot i que es confia que aquesta situació canviï. La regulació 
a llarg termini afavoreix la indústria, evitant així que es perdi la 
credibilitat i es generi desconfiança. (Font: Marketing Directo)

Els ingressos per publicitat d’Amazon 
escalen un 40% en 2019

En el seu compte de resultats, Amazon encara no disposa d’una 
partida que mostri amb exactitud els guanys obtinguts pel seu 

negoci publicitari. No obstant això, en l’últim trimestre del 2019, 
aquest ha aportat a la companyia un 40% més d’ingressos, 
comparat amb el mateix període del l’any anterior. Així ho va 
explicar als inversors Brian Olsavsky, CFO d’Amazon, durant la 
presentació de resultats de l’últim exercici de la companyia. Va 
confirmar que la partida d’ingressos per publicitat es va incre-
mentar un 40%, en línia amb l’anotat en la categoria “Altres”. 
Aquí, en l’últim trimestre del l’any, el volum de vendes de la 
firma va arribar als 4.782.000 de dòlars , un 41% més que el 
registrat el 2018. 

Les últimes dades aportades per Merkle proven l’interès dels 
anunciants per la publicitat digital d’Amazon. En l’últim trimes-
tre de 2019, la inversió en anuncis de producte patrocinat al 
marketplace es va incrementar un 63%, en comparació al quart 
trimestre del 2018. Una pujada que s’ha degut a l’efectivitat 
d’aquest format, que ha propulsat les vendes dels anunciants 
en un 106%. Aquests creixements contrasten amb els resultats 
d’inversió de les opcions publicitàries de Google. La inversió 
en anuncis de cerca es va incrementar un 16% i es va alentir 
el creixement d’aquella destinada als formats de Google Shop-
ping -similars als de Amazon-. D’octubre a desembre, la com-
panyia que dirigeix Jeff Bezos va aconseguir uns beneficis que 
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van arribar als 3.268.000 de dòlars, un 8% més que el 2018. 
Les vendes, que es van incrementar un 21%, es van situar en 
els 87.437.000 de dòlars. En el conjunt de 2019, va facturar un 
total de  280.522.000 de dòlars, un  20,4% més que el 2018. La 
partida de beneficis es va situar un any més en verd. En 2019, 
va aconseguir  11.588.000 (+ 15%). (Font: Ipmark)

The Guardian no acceptarà més 
publicitat de combustibles fòssils

El diari britànic The Guardian segueix els passos del diari suec 
Dagens ETC i deixa d’acceptar publicitat de combustibles 
fòssils. Segons apunten en un editorial, la decisió respon al 

seu compromís per frenar la “crisi climàtica urgent” a la qual 
s’enfronta el planeta. “Els principals científics del món ens 
diuen que tenim només dotze anys per canviar el comporta-
ment humà i evitar una catàstrofe”, escriuen. Per al diari es 
tracta “del desafiament més important dels nostres temps” i per 
això han decidit sumar-se a la lluita contra el canvi climàtic amb 
diferents accions.

Com a resultat, mantenen que ara les inversions d’aquest ti-
pus representen menys de l’1% dels seus fons totals, i que 
“molts dels administradors de fons amb què treballen diuen ha-
ver creat fons d’inversió nous i més ecològics com a resultat 
d’aquesta decisió”. Asseguren que ho han fet primer “liderant 
amb experiència i urgència” la cobertura de les marxes “Fridays 
For Future” i de crisi climàtiques com els incendis a Austràlia. 
També afirmen haver adoptat un “llenguatge més urgent” per 
descriure l’emergència climàtica, per decisió de l’editora en cap 
Katharine Viner al maig de 2019 així com haver exclòs les apor-
tacions d’empreses relacionades amb combustibles fòssils dels 
fons d’inversió de The Guardian Media Group. (Font: GreenBiz 
– infografia: Recharge news)
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El 60% dels espanyols aprova els 
murs de pagament en premsa i 
prioritza les exclusives
Per Servimedia

Sis de cada deu lectors estan disposats a pagar per continguts 
en premsa digital, el que es coneix com a murs de pagament, 
encara que en la seva majoria ho limiten a exclusives i notícies 
de recerca en què prevalgui la qualitat periodística, segons es 
desprèn d’un informe d’Estudi de Comunicación i l’agència de 
notícies Servimedia.

L’informe indica que, si bé la majoria dels espanyols estarien 
disposats a pagar per la informació que consumeixen en els mi-
tjans digitals, el 40% ho circumscriu a continguts d’investigació 
o exclusives. De moment, els assajos aplicats en diversos mi-
tjans digitals espanyols com El País, El Mundo o El Indepen-
diente es limiten principalment a exclusives informatives i con-
tinguts d’opinió, tot i que l’estudi assegura que només el 5,23 % 
acceptaria pagar per aquest tipus d’articles.

Pel que fa a la combinació entre mur de pagament i publicitat, 
l’estudi apunta que un de cada quatre lectors rebutja qualsevol 
tipus de publicitat, tot i que un ampli 44% admet que toleraria pu-
blicitat que no sigui invasiva. En el cas dels publireportatges en el 
context de murs de pagament, només són aprovats per el 7,84%, 
el que permet preveure que si els usuaris es presten a pagar re-
butgen qualsevol publicitat que afecti el contingut o sigui invasiva.

El director d’El Independiente afirma que el seu mitjà ja està co-
mençant a oferir continguts previ pagament en articles d’opinió, 
encara que va reconèixer que aquest mur “representa una pe-
tita part dels nostres ingressos”. En concret, ha augurat que 
el 2020 suposarà entre un 10% i un 15% dels ingressos, un 
percentatge que preveu ampliar fins al 30% en cinc o sis anys.
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“El que hem de fer ara és pedagogia” perquè el lector compren-
gui que “pel periodisme de qualitat cal pagar”, continua García 
Abadillo. I és que la informació de qualitat “requereix periodis-
tes de qualitat, i aquests periodistes requereixen cobrar bons 
sous; no es poden tenir periodistes que cobren 15.000 euros 
a l’any”.

El president de l’APM, Juan Caño, està convençut que la prem-
sa escrita ha de cobrar pels seus continguts, sigui quin sigui el 
format, impresa o digital. “Els mitjans estan invertint en qualitat, 
l’important no serà el ser llegit, sinó l’ésser cregut”, diu,  i au-
gura que “el paper perdurarà malgrat tot i es convertirà en l’alta 
costura del periodisme”, mentre que el digital quedarà reduït, 
segons ell, al  “prêt-à-porter”.

El director d’Ok Diario, Eduardo Inda, creu que el problema 
dels continguts gratuïts es va originar quan els mitjans tradi-
cionals es van sumar al món en línia, rebutjant llavors cobrar 
per continguts pels que sí que estaven ingressant en el paper. 
“El sector va començar a donar gratis uns continguts pels quals 
cobrava en el paper, això va ser estúpid”, lamenta. També re-
coneix que aquest “error” va ser “un consens del sector a nivell 
mundial”. Inda defensa que, tot i no tenir murs de pagament 

al seu web, “han fet set milions d’euros de facturació, i sense 
subscripcions”. També  opina que “la tendència publicitària diu 
que Internet guanyarà en quota publicitària a la televisió”.

García Abadillo, en canvi, creu que “la publicitat amb els nous 
operadors s’ha desplaçat a Facebook o Google i ha baixat els 
seus preus”, atès que “amb la mateixa taca publicitària, ara 
s’està cobrant un 40% menys si es compara amb cinc anys 
enrere”. No obstant això, dóna la raó a Inda que “ens suïcidem 
donant gratis un producte pel qual hi havia gent pagant”.

“Alguns han intentat saltar-se les regles i van començar a crear 
webs que només tenien el finançament dels anunciants i s’estan 
adonant que no és rendible”, reconeix Juan Caño. Així mateix, 
el president de l’APM posa en valor el treball de les agències de 
notícies, a les que situa com elaboradors del periodisme “més 
pur”. Afegeix que les agències fan “un periodisme de qualitat” i 
que, en general, “són textos molt ben fets i fiables”. Finalment, 
puntualitza que el treball de les agències s’està venent “a uns 
preus força assequibles”.

Aquest és el desè any que Servimedia realitza amb Estudio 
de la Comunicación una investigació sociològica que analitza 
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el panorama comunicatiu i, en aquesta edició, versa sobre els 
murs de pagament. (Infografia: PandoLogic)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi realitzat per Estudio de Co-
municación Muros de pago en los medios digitales. CLIQUEU 
AQUÍ  

Les millors webs gratuïtes per 
detectar plagis en textos
 
La Reial Acadèmia de la Llengua defineix el plagi com l’acció 
de “copiar en el substancial obres alienes, donant-les com a 
pròpies”. En el dia a dia, són els professionals de l’educació 
reglada els que més freqüentment han de bregar amb aquesta 
classe d’estratagemes. Encara que existeixen potents eines de 
pagament que permeten detectar plagis comparant-los amb ba-
ses de dades amb milers de documents no disponibles en obert 
a Internet, no és el tipus de programari que pugui permetre’s 
usualment un periodista o un educador.

Quetext .- Una eina senzilla, de interfície més neta que la ma-
joria dels seus rivals, ofereix poca o cap opció a l’usuari (només 

podem copiar i enganxar el text a analitzar) i prémer a ‘Check 
Plagiarism’. Això sí: pel que hem pogut comprovar, és ràpida i 
precisa, i ens ofereix un llistat d’URL amb coincidències acom-
panyades del percentatge de text plagiat. L’únic ‘extra’ que ens 
ofereix és un assistent per citar la font original amb el format 
adequat. 

Duplicat Checker.- És una eina gratuïta que no requereix ni 
tan sols de registre per part de l’usuari. Per poc que explorem, 
descobrirem que aquesta web alberga multitud d’eines de po-
sicionament web i d’anàlisi de textos, però la seva funcionalitat 
principal i la primera que trobarem a l’obrir la web, és la de la 
detecció de plagis. Duplicat Checker recorrerà a Google i Bing 
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per buscar textos que coincideixin amb l’introduït i presentar-te 
els enllaços i els corresponents percentatges de coincidència. 
Parcialment traduït a l’espanyol, un cop trobades les possibles 
fonts del text ens oferirà diverses opcions, entre elles ‘Compari 
text’ (obrint la web original dins d’un frame, amb el text afectat 
ressaltat en color) i Make it Unique (una funció dedicada més 
aviat als plagiadors que busquen curar-se en salut i intentar 
que el percentatge de text detectat com plagi sigui el menor 
possible). 

Plagiarisma.- Una altra de les eines gratuïtes habitualment uti-
litzades per comprovacions puntuals. En principi proporciona 
un límit de 2.000 caràcters per anàlisi i només busca coinci-
dències usant la tecnologia de Bing, però si ens registrem al 
web (de manera gratuïta) desapareix la limitació de caràcters i 
les possibilitats del seu cercador s’amplien gràcies a l’ús de la 
tecnologia de Google (busca també a Google Scholar i Google 
Books). Com l’anterior, ofereix les opcions de còpies i enganxar 
text, d’introduir un URL o de pujar l’arxiu que contingui el text 
a analitzar (en 12 formats diferents). A més, compta amb apli-
cacions per a mòbils Android i per a ordinadors Windows, a 
més d’una versió com a complement per al gestor d’e-learning 
Moodle. 

Copyleaks.- El web de Copyleaks promet a l’usuari “detectar 
plagis, continguts parafrasejats i similituds entre textos usant 
algoritmes d’intel·ligència artificial en més de 100 idiomes”. 
Encara que no és gratuïta, si ofereix gratuïtament un pla una 
mica limitat que restringeix el nombre de paraules i pàgines 
analitzables, a més de no permetre accedir a diverses de les 
seves funcions extra (integració amb Moodle i programari ofi-
màtic, descàrrega d’informes, etc.). La seva eina de ‘escaneig 
de textos’ és més completa que la majoria dels seus rivals gra-
tuïts: permet buscar tant a Internet com en les bases de dades 
pròpies de Copyleaks (o en ambdues), i excloure elements com 
cites explícites, titulars i taules de continguts de la comprovació 
de text.

PlagScan.- Es tracta d’una eina de pagament que, però, ofereix 
una prova gratuïta que pot ser més que suficient per a una com-
provació ràpida. Com altres webs, ofereix un recull de resul-
tats coincidents en pàgines d’Internet, havent estat de les més 
exhaustives de les eines comprovades. A canvi d’un registre 
gratuït, també ens dóna l’opció de generar un informe sobre 
cada cerca. No obstant això, al menys en la versió de prova, 
hem detectat una discrepància notable entre els resultats de la 
web i els de l’informe generat. (Font: Xataca – infografia. UOC)
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Com esborrar el compte de Facebook 
per complet i per sempre

Fer-ho és possible, i és relativament senzill quan saps com. Una 
altra cosa és si vols desactivar el teu compte, que bàsicament 
és fer-lo desaparèixer temporalment fins que en algun moment 
decideixes que torni. Com fer-ho? Concretament, haurem de 
endinsar-nos al servei d’ajuda i trobar una pàgina titulada “Què 
he de fer per eliminar permanentment el meu compte?”. Allà 
ens expliquen que no podrem reactivar el nostre compte ni re-
cuperar res que hàgim afegit i que seran necessaris fins a 90 
dies des del començament del procés d’eliminació per esborrar 
tot el que hem publicat. Mentre s’elimina aquesta informació 
altres usuaris de Facebook no podran accedir-hi, tot i que hem 
de tenir en compte que dades com els missatges enviats, al 
no estar emmagatzemats en el nostre compte, no s’esborraran.

A més d’oferir-nos un enllaç des del qual descarregar una cò-
pia de les nostres dades, aquesta ajuda enllaça a  la pàgi-
na web des de la qual efectuar l’esborrat complet i definitiu: 
https://www.facebook.com/help/delete_account. Depenent 
del temps que hagi transcorregut des de l’última vegada que 

vam introduir les nostres credencials, probablement ens de-
mani introduir de nou la contrasenya i resoldre un captcha per 
accedir a l’opció. Recorda que pots canviar el captcha si el que 
t’ha tocat és difícil de resoldre, així com recórrer a un captcha 
d’àudio. 

Superat aquest escull, farem clic sobre el botó “Eliminar meu 
compte”. Pot ser que la finestra que demana la contrasenya i un 
captcha aparegui de nou, introduirem la informació sol·licitada, 
i continuarem. Conclosos aquests tràmits, una finestra ens in-
formarà que el nostre compte ha estat desactivat i serà eliminat 
permanentment en els següents dies. Si en aquests 14 dies ens 
penedim de la decisió, podem cancel·lar la sol·licitud d’esborrat 
iniciant sessió, però un cop passats a Facebook ja no quedarà 
rastre del nostre perfil. (Font: Genbeta)

Com recuperar les nostres dades si el 
disc dur falla 

El primer que hem de fer és localitzar la naturalesa de la deci-
sió, és a dir si aquest és d’origen mecànic o és un problema de 
programari. En el primer cas podem detectar que el disc dur fa 
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algun soroll estrany, que triga a llegir o que no s’encén cap llum 
al dispositiu. En el cas dels discos SSD, aquests, al no tenir 
cap tipus de mecanisme giratori, no podem escoltar si el disc 
dur fa un soroll anòmal. En el cas que el disc dur sigui extern el 
problema pot estar a la carcassa protectora, que podem substi-
tuir de forma senzilla. Cal intentar eliminar la nostra electricitat 
estàtica abans d’obrir-lo. Una vegada que hem obert la carcas-
sa amb cura podem detectar a simple vista si s’ha deixat anar 
algun connector o cable. Un altre possible error pot estar en el 
connector USB.

  

Els errors d’origen lògic o de programari, els detectem quan pel 
sistema operatiu ens mostra un missatge d’error. Aquests solen 
indicar-nos si el dany a què es refereixen és parcial o total. En 
el pitjor dels casos directament no reconeixeria que s’ha con-
nectat un dispositiu. El motiu d’aquests errors poden ser nom-
brosos: l’esborrat d’arxius de forma errònia, fitxers corruptes, 
un formato de forma accidental i fins i tot algun virus. Aquestes 
avaries es poden solucionar amb programes específics per re-
parar discs durs i memòries d’emmagatzematge USB. Aquests 
programes de recuperació empren algoritmes complexos que 
poden localitzar arxius i recuperar-los.

Un programa que ens pot ser d’utilitat per analitzar l’estat del 
nostre disc dur és CrystalDiskInfo. Aquest ens informa dels 
sectors del disc que es troben defectuosos, però no recupe-
ra cap informació. Per recuperar dades dels discs durs o me-
mòries d’emmagatzematge usem el programa Disk Drill, en un 
disc dur que hem formatat prèviament. Aquest programari porta 
bastant temps al mercat i és un dels més usats i efectius i ofe-
reix un conjunt d’eines complementàries que ens ajuden a pro-
tegir la informació d’un disc dur. Està disponible per a Windows 
i per a Mac OS X.

NOVES EINES
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Una de les opcions que hem trobat molt pràctica en aquest pro-
grama és que podem aturar l’escaneig del dispositiu i podem 
reprendre en un altre moment; d’altra banda el programa tam-
bé disposa d’una funció per recuperar les dades de dispositius 
mòbils amb Android i iOS. (Font: Ramón Peco/La Vanguardia)

Enviar imatges a Gmail arrossegant i 
deixant anar

Afegir imatges 
a Gmail com 
arxiu arrosse-
gant és tan fà-
cil com deixar 
anar l’arxiu 
sobre la zona 
dels botons 
d’eines d’estil, 

de adjuntar, de Drive, etc. És enganyós, perquè Gmail no mos-
tra indicació que aquí es pugui deixar anar alguna cosa, però 
funciona. Inicialment sí que es va mostrar després del canvi de 
disseny, però ara no apareix res. A més, no és gens intuïtiu, 

perquè parlem de no arrossegar imatges en què se’ns indica 
fer-ho, amb la frase “Deixa els arxius aquí”.

Aquest truc funciona a la perfecció en tots els navegadors i amb 
el mateix comportament. És a dir, que no és que Chrome mostri 
informació que Safari no, o viceversa. A més, el sistema d’afegir 
fitxers permet arrossegar a lot, de manera que no cal anar un 
a un. Així, que jo hagi pogut comprovar, no hi ha cap desavan-
tatge en arrossegar les imatges així, en lloc de adjuntar-les des 
del botó del clip de les eines. (Font: Genbeta – infografia: Coo-
perativa)

NOVES EINES
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Els Perennials (majors de 55 anys) 
són més digitals del que creus
Per Interactiva Digital
 

 
La població més gran de 55 anys utilitza en menor mesura el 
telèfon intel·ligent, però es declara com una generació digital en 
què l’ús d’apps i xarxes es correspon als seus hàbits i valors. 
Per exemple, rebutgen plataformes com Airbnb, Uber o Cabify.

Els Perennials (terme que utilitza l’empresa d’investigació de 
Mercats Ipsos, per referir-se a les persones més grans) gene-

ren cada vegada més interès, tant pel seu volum (els més grans 
de 60 anys el 2018 representaven el 32% dels espanyols) com 
per la seva adaptació als canvis de mercat (durant l’última dè-
cada han vist com el món digital envaïa les seves vides, acon-
seguint adaptar-se a un hàbitat totalment nou per a ells). A això 
caldria afegir una perspectiva de longevitat mai vista abans.

Aquest escenari ha portat a Ipsos a realitzar una anàlisi per de-
terminar el nivell de digitalització d’aquest target. “En aquesta 
ocasió hem volgut registrar el comportament dels Perennials 
a l’hora d’utilitzar les apps dels seus mòbils. Per això, hem 
col·laborat amb Smartme Analytics, que compta amb un panell 
ampli d’usuaris per al que recullen la seva activitat digital al 
mòbil. a més, hem contrastat els resultats preguntant als parti-
cipants de més de 55 a la nostra Comunitat Digital What & Why, 
per entendre bé els perquès de les diferències en comporta-
ment amb les generacions més joves”, explica Marta Escuin, 
responsable de desenvolupament de negoci a Ipsos.

Perennials: són nadius, però sí digitals
Els joves entre 18 i 24 anys que afirmen que Internet forma part 
de la seva vida i que el trobarien a faltar si no existís, correspo-
nen a un 89% de la població, mentre que els Perennials que se 
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sumen a aquesta afirmació suposen ja un 84% del total de la 
població mundial. Un ritme de creixement constant que podria 
vaticinar que aviat els Perennials tindran un ús d’Internet similar 
a la de la resta de generacions.

En 2019, 6 de cada 10 Perennials (55%) declarava haver acce-
dit a Internet el dia anterior, dels quals un el 65% posseeix un 
smartphone personal de què fan ús una mitjana de dues hores 
al dia, davant de la Generació Z que passa de mitjana gairebé 
dues hores i quart al dia. Pel que fa a l’ús de les aplicacions, 
l’any passat, els Perennials van fer ús de diversitat d’apps, sent 
les de Comunicació, Xarxes Socials, Retail i Finances les més 
utilitzades per 91,7%, 86.1%, 63,9% i 61,1%, respectivament. 
Fent així un ús molt similar a la de la resta de generacions par-
ticipants en l’estudi. 

A més, el 2019, l’ús de l’smartphone com a eina de comuni-
cació a través de les apps de missatgeria instantània, serveis 
de trucades i/o correu electrònic va ser utilitzat pels Perennials 
en un 91,7%, una diferència mínima en comparació a la del ús 
de la resta de generacions: Generació Z (92,4%), Millennials 
(94,8%), i Generació X (95,8%). 

Penetració de les xarxes socials i apps entre els Perennials
Si bé les generacions més vinculades a les xarxes socials 
com la Generació Z, Millennials i Generació X fan un elevat ús 
d’aquestes, 90,2%, 90,2% i 84,4% respectivament; la inclusió 
d’aquestes apps entre els Perennials és força elevada (86,1%) 
arribant fins i tot a superar l’ús/la penetració que li donen els 
integrants de la Generació X a les RRSS. 

El calat d’aplicacions de comunicació o xarxes socials presenta 
una diferència mínima entre les generacions, mentre que altres 
sectors com els de la moda o l’alimentació sí que deixen latents 
les diferències generacionals. Mentre que generacions com la 
Millennial s’utilitzen en un 21,8% les apps de moda, aquestes 
només són utilitzades per un 11,1% dels Perennials. El mateix 
passa amb les apps de restaurants o menjar a domicili, on els 
Millennials tornen a situar-se com la generació que més les uti-
litzen (32,2%) i els Perennials com la que menys (18,7%).

Els Perennials, internautes ètics
A diferència dels més joves, els Perennials fan un ús de les 
apps que està determinat pels seus hàbits, creences i valors. 
Així, si bé els Perennials utilitzen en un 19,4% apps de reserves 
de viatge com Booking o Lastminute, rebutgen aquelles amb 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

models col·laboratius com ara Airbnb pel seu impacte social. 
El mateix passa amb les apps de transport, són usuaris d’apps 
informatives d’horaris, reserva de taxis i lloguer de cotxes per 
hores, però rebutgen modalitats de carsharing com Blablacar 
perquè els preocupa la seguretat. En la mateixa línia, rebutgen 
Uber i Cabify pel seu impacte al taxi regulat.

Pel que fa a les apps de restaurants o menjar a domicili, a més 
de ser un model que xoca amb els hàbits alimentaris dels Peren-
nials, els quals prefereixen o menjar en restaurants o preparar 
un menjar casolà a casa. A més, estan altament conscienciats 
amb les condicions laborals dels repartidors. (Infografia: iblogs)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la plantilla infogràfica 
“Los Perennials, Internautas éticos”. CLIQUEU AQUÍ  

El CIC analitza en un estudi les notes 
de premsa dels Mossos d’Esquadra

 El Consell de la Informació de Catalunya va crear una comissió 
durant el darrer trimestre de l’any per tal d’analitzar les notes de 
premsa emeses pel Departament de Comunicació dels Mossos 

d’Esquadra. La voluntat d’aquest estudi ha estat la d’esbrinar 
si el redactat de les comunicacions que el cos policial distri-
bueix als mitjans informatius s’ajusta al Codi Deontològic dels 
Periodistes de Catalunya. La necessitat del treball sorgeix des-
prés de que el Consell de la Informació de Catalunya constatés 
que, en certes ocasions, davant les queixes presentades per 
particulars o institucions per una presumpta violació del Codi 
Deontològic, els responsables dels mitjans afectats han al·legat 
que el redactat de la notícia coincidia exactament amb el de la 
nota de premsa. 

Per dir-ho de forma més gràfica, la publicació ha argumentat 
que els seus redactors s’han limitat a “copiar i enganxar” les 
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paraules de la nota de premsa. L’última ocasió en la que això 
ha succeït va ser arran d’una queixa de la Fundació Bayt Al 
Thaqaha contra diversos mitjans, per “llenguatge discriminato-
ri”. I en les al·legacions aportades per un dels mitjans, el seu 
responsable deia que el redactat prové “de notes de premsa 
dels Mossos d’Esquadra”.

De l’anàlisi aplicada a la mostra escollida es desprèn que en 
la majoria dels casos la informació tramesa als mitjans pel cos 
de Mossos d’Esquadra es fa seguint els criteris definits al Codi 
Deontològic de la professió periodística a Catalunya. No obs-
tant, l’Estudi detecta que sistemàticament les notes de premsa 
de la policia catalana inclouen la nacionalitat dels presumptes 
delinqüents i de les víctimes i que aquesta és una dada casi 
sempre irrellevant des del punt de vista informatiu. Creiem que 
és innecessari i, en tot cas, instem als mitjans receptors a no 
utilitzar la nacionalitat de víctimes o presumptes delinqüents per 
discriminar o criminalitzar els col·lectius nacionals o ètnics més 
desafavorits. També s’ha detectat que, en quantitat minoritària, 
algunes notes de premsa contenen explicacions detallades de 
fets relacionats amb activitats delictives que poden vulnerar el 
dret a la intimitat de les víctimes.

El Consell de la Informació de Catalunya entén que qualsevol 
nota de premsa és una informació de part i que, sense qüestio-
nar-ne la seva veracitat, cal sempre contrastar-la. I, en tot cas, 
si es transcriu literalment la totalitat o part d’un comunicat de 
premsa, cal especificar qui ho diu o citar entre cometes les pa-
raules de la font oficial, assenyalant-ne l’origen. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – foto: El Nacional.cat)

News Corp amb Knewz vol desafiar 
Google i Facebook
  

News Corp està des-
envolupant un servei 
de distribució de no-
tícies dissenyat per 
oferir una alternativa 
a Google i Facebook, 
segons The Wall 
Street Journal. Actualment s’anomena Knewz i té com a ob-
jectiu donar l’imperi editorial de la propietat de Rupert Murdoch 
sobre els dos gegants tecnològics, ambdós esdevinguts inte-
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grals a la distribució de notícies, sovint per a consternació dels 
editors.

Knewz també s’està desenvolupant a causa de les preocupa-
cions dels executius de News Corp segons els quals Google i 
Facebook es troben enfocats contra publicacions conservado-
res, segons el diari. Tot i que encara no hi ha evidències clares 
d’aquest biaix -Fox News i el Daily Mail es van situar entre els 
tres primers editors web de Facebook el mes passat i un estudi 
que The Economist va fer durant anys només mostra que Goo-
gle es va inclinar cap a publicacions de més confiança. És obvi 
per uè aquestes acusacions afectarien l’imperi Murdoch, que fa 
molt temps que va tenir un paper important en la conformació i 
la promoció de la política conservadora. Un portaveu de News 
Corp ha dit que Knewz mostrarà un “ampli espectre de notícies 
i punts de vista, procedents de fonts locals, nínxols i nacionals, 
sense doblar ni esbiaixar”. El servei utilitzarà tant recomana-
cions algorítmiques com curació humana. Google i Facebook 
han rebutjat fer comentaris. (Font: The Verge – infografia: Wall 
Street Journal)

Presentació del llibre El periodisme 
digital amb valor

El periodista i professor 
de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), Enrique 
Canovaca de la Fuente, 
presentarà el seu llibre El 
periodisme digital amb va-
lor. Claus per a la sosteni-
bilitat de la premsa, el dilluns, dia 10 de febrer vinent, a les 7 de 
la tarda, a la sala d’actes de la seu de Barcelona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya. A l’acte hi intervindran l’autor i els pe-
riodistes Santiago Ramentol i Ismael Nafría. L’autor es qüestio-
na en el llibre quin model ha d’adoptar avui en dia la premsa en 
l’entorn digital per poder continuar complint la funció social in-
formativa que ha tingut fins ara i mantenir alhora la seva soste-
nibilitat. Reflexiona sobre com els canvis socials provocats per 
l’aparició de webs informatius i la difusió d’informació a través 
de les xarxes socials han canviat de forma radical la manera 
d’informar-se del públic, i com això ha afectat profundament el 
model de negoci dels mitjans de comunicació, especialment de 
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la premsa, que haurà de fer canvis inevitables per reinventar-se 
si vol sobreviure.

A través de l’estudi de sis mitjans catalans representatius —
La Vanguardia, El Periódico, Vilaweb, Ara, Crític i Reusdigital.
cat—, Canovaca analitza com està canviant la relació de la 
premsa amb l’audiència, com s’haurien d’organitzar les redac-
cions, quins són els riscos que planteja la distribució dels con-
tinguts a les xarxes o com estan canviant les vies d’ingressos 
dels mitjans, entre altres assumptes. En definitiva, quines han 
de ser les bases per a la regeneració periodística que necessita 
el sector i quina és la proposta de valor dels mitjans per al futur 
en l’entorn digital. (Font i foto: Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Elaboració d’un Pla de Comunicació.- Barcelona. 12 de fe-
brer (de 09.30h a 14.30h) - Amb aquest curs, Josep Mª Brugués 
vol ensenyar als participants a plantejar, desenvolupar i dur a 
terme un pla de comunicació estratègic en totes les seves fases 
(auditoria, missió i visió; estratègies; públics; accions; avaluació 
i control) en el marc de qualsevol tipus d’organització i tenint en 

compte les darreres tendències en comunicació corporativa i 
els nous canals d’informació.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dijous 
6 al dissabte 29 de febrer (8 hores) - El vídeo és el nou rei 
d’Internet: el contingut més consumit en smartphones i tablets. 
A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. 
Dominant les apps i tècniques adequades, amb un smartpho-
ne es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable a 
l’obtinguda amb un equip d’enregistrament professional. Jordi 
Flamarich et mostrarà com fer-ho.

Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del divendres 7 al 
dissabte 29 de febrer (10 hores)  - En aquest curs, dissenyat 
per Ismael Nafría, estudiarem els elements fonamentals que cal 
tenir en compte per idear, preparar, publicar, enviar i analitzar 
els resultats d’un bon butlletí.

Igualtat de gènere a les xarxes socials.- Barcelona. Dilluns 
10 de febrer (de 15.30h a 19.30h) - Amb aquesta formació, im-
partida per Sílvia Llombart, es vol prendre consciència de la 
necessitat de treballar la igualtat de gènere a les xarxes socials, 
entendre quines són les passes correctes per fer-ho i aplicar 
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aquests paràmetres als casos particulars de cada professional 
per empoderar la seva comunicació.

Introducció a les xarxes socials.- Barcelona. 11 i 19 de febrer, 
11 de març i 1 d’abril (de 10.00h a 14.00h) - Hem creat un cicle 
de quatre tallers, seleccionant les xarxes més utilitzades, adreçats 
principalment als professionals sèniors que les coneixen de for-
ma més superficial, tant per al seu ús professional com personal. 
S’explicaran les principals característiques i funcionalitats de cada 
xarxa; s’ensenyarà a crear perfils i es mostraran les seves possibili-
tats per aprofitar-les al màxim. Taller de Twitter (Dimarts 11 de febrer) 
- Taller de Facebook (Dimecres 19 de febrer) - Taller d’Instagram 
(Dimecres 11 de març) - Taller de Linkedin (Dimecres 1 d’abril)

Taller de perfeccionament de locució de productes audiovi-
suals.- Tarragona. Dimecres 12 de febrer (de 09.30h a 13.30h) 
- L’objectiu d’aquest taller, a càrrec de Xavier Serrano, és oferir 
pautes per ajudar al professional a millorar a l’hora de locutar 
qualsevol producte audiovisual: veus en off de notícies, repor-
tatges, documentals, voice-over, publicitat... El curs se centra 
en millorar la dicció, l’entonació i l’expressió. És una formació 
eminentment pràctica i pensada per a professionals que ja locu-
ten habitualment o esporàdica.

Taller de directes.- Barcelona. Divendres 14 i 25 de febrer (de 
09.30h a 14.30h) - El curs, dirigit per Ana González Tadeo, ofereix 
les eines necessàries per intervenir en directe davant les càmeres 
de televisió i a través del micròfon, amb rigor, claredat i proximitat 
amb l’espectador. Es treballen tant el discurs com l’expressió verbal 
i corporal amb una metodologia molt pràctica i grups reduïts. Els 
aprenentatges són també aplicables a stand-ups i treball a plató.

Com treballa un reporter freelance?.- Barcelona. Dimarts 18 
de febrer (de 15.30h a 20.30h) - En aquest taller teòric i pràctic de 
periodisme freelance, impartit per Ana Salvá,es donaran pautes i 
consells per poder desenvolupar amb èxit una activitat professio-
nal en l’àmbit internacional, passant per l’elaboració d’una agen-
da de contactes i diverses formes de finançament dels projectes.

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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Els mitjans de comunicació 
produeixen menys contingut, però 
guanyen audiència
Per Yvonne Gangloff / Siecle Digital

  
Ja sigui The Guardian, The Times o els mitjans de comunicació 
francesos com Le Monde: tots van fer el mateix descobriment, 
disminuint el seu ritme de publicació, el seu públic s’ha disparat. 
Llavors, davant els mitjans de comunicació com The New York 
Times, que ha desenvolupat una eina per promoure els seus 
productes en línia, ara podem preguntar-nos si una estratègia 
és preferible a una altra.

D’acord amb Thomas Baekdal, analista de mitjans, “una revista 
digital publica 100, 500 o 1.000 unitats i no fa cap diferència. És 
la qualitat i el valor dels productes que afermen el lloc. Això ho 
veiem clarament a YouTube, on els usuaris populars de YouTu-
be poques vegades publiquen més d’una vegada o com a molt 
dues vegades al dia. Els editors s’ho miren, fan l’anàlisi i desco-
breixen que quan no publiquen sobre un tema poc interessant, 
ningú s’adona”.

Diversos mitjans de comunicació han provat l’experiència de pu-
blicar menys. Entre ells, Le Monde, The Guardian i The Times 
of London. Respectivament, van retallar les publicacions d’un 
article en un 25%, un terç i un 15%. Tots han vist derivacions 
positives. Primer de tot, es va augmentar la audiència al lloc, el 
temps de navegació va ser més important i el resultat final va 
ser un augment en els subscriptors. Així, Le Monde va acumular 
8,4 milions de visualitzacions mensuals úniques el desembre de 
2018, i 9,1 milions en el mateix període un any després. Al mateix 
temps, els mitjans de comunicació van contractar més periodis-
tes i van veure guanyar la seva audiència un 11%.

The Guardian, per la seva banda, tenia 23,4 milions d’usuaris 
únics al desembre de 2018 i 25 milions el desembre de 2019, 
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de nou aquest és un desenvolupament interessant que confirma 
les paraules de Thomas Baekdal: la qualitat sobre la quantitat.

Tal com assenyala l’editor de The Guardian, Chris Moran, molts 
periodistes dediquen temps a Ophan, una eina d’anàlisi en 
temps real per observar el comportament del lector. Aquesta 
pràctica portaria a molts periodistes a pensar en l’impacte que 
podria tenir l’article, que encara no ha estat escrit en general, 
especialment en les subscripcions als mitjans. I per adaptar-se 
al comportament dels lectors, els periodistes sovint adopten la 
seva gestió del temps i el seu estil d’escriptura a la situació.

Algunes redaccions i editorials de notícies depenen de les subs-
cripcions i, en els seus casos, ha esdevingut necessari enten-
dre els punts de vista dels articles i adoptar una estratègia per 
al desenvolupament de l’audiència. Molt sovint, és oportú reduir 
el nombre de publicacions diàries per aprofundir en cadascun 
dels temes a tractar. (Fotografia: informatives.net)
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La propietat intel·lectual, més forta 
que mai
Per Asociación de Medios de Información / AMI

  
El blindatge de les autoritats espanyoles i europees a la propie-
tat intel·lectual dels autors i editors se sustenta en una raó de 
reconeixement i econòmica. Quant als mitjans de comunicació 
és la clau per practicar un periodisme de qualitat.

Si teclegem en qualsevol cercador “propietat intel·lectual” 
i seleccionem notícies de l’última setmana trobem titulars 
com: “Batet rep a Cedro per abordar les restes de la propietat 

intel·lectual en aquesta legislatura”, “UE monitoreja i es com-
promet amb la propietat intel·lectual”, “Cedro retira 163.000 cò-
pies pirates a internet d’obres dels seus socis” o “Cultura exigirà 
a la SGAE el compliment total i estricte de la llei”. Notícies que 
ens fan reflexionar sobre la situació que es viu sobre els drets 
de propietat intel·lectual d’autors i editors.

Segons la Comissió Europea, en el seu últim informe, la pro-
pietat intel·lectual no només és el principal mitjà pel qual s’obté 
un retorn de la inversió i retribució de la innovació i creativi-
tat, sinó que també és un pilar fonamental en la competitivitat i 
creixement econòmic de la Unió Europea. Tant és així que les 
empreses dedicades a aquest model de negoci representen el 
45% del PIB de la UE, aglutina gairebé el 39% de l’ocupació i 
representa el 82% de les seves exportacions (dades obtingu-
des de el període comprès entre 2014-2016).

S’entén llavors que aquest tema generi tant compromís pel go-
vern, agències i altres actors. No és un tema intranscendent. 
Si revisem la història sobre la propietat intel·lectual veiem que 
no és un tema nou. De fet, la primera llei coneguda sobre drets 
d’autor data del 1710 i és coneguda com l’Estatut de la Reina 
Ana.
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Des de llavors s’han succeït les lleis i els reglaments que re-
geixen aquesta part de la cultura que tant benefici genera. En 
un primer moment els que es lucraven d’aquesta activitat eren 
només els editors, encara que aviat es va arribar a la conclu-
sió que els autors mereixien d’obtenir rendibilitat per les seves 
idees.

En el sector dels mitjans de comunicació, l’ús legal dels contin-
guts que la indústria genera és fonamental per al desenvolupa-
ment d’un periodisme de qualitat, ja que per fer-ho es necessita 
temps, esforç i inversió. La il·legalitat ens portaria a una retalla-
da de recursos que es veuria reflectit en la qualitat de les peces 
periodístiques. Des de fa temps que es vénen cometent males 
praxis en aquest àmbit: l’ús de vídeos de YouTube a la televisió, 
o el de textos o fotografies sense el consentiment dels autors. 
Per això l’any passat el Congrés dels Diputats va aprovar una 
nova reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual per tal de re-
forçar l’àmbit de sector de la premsa. I és que els textos perio-
dístics s’han d’entendre com a obres en si mateixes, ja que són 
creacions úniques, com un quadre o una pel·lícula.

L’àmbit en línia, a priori més difícil de controlar, el Parlament 
Europeu compta amb la Llei del Copyright en la qual es pretén 

que els amos dels drets tinguin més avantatges de remuneració 
per ús de les seves obres a les plataformes online. Bàsicament 
aquesta norma protegeix els mitjans de comunicació perquè 
les grans empreses que facin servir els seus continguts paguin 
apropiadament per això.

Encara que, sens dubte, la millor manera de protegir la propie-
tat intel·lectual és conscienciant i sensibilitzant la població que 
el suport a la creativitat és un dels motors fonamentals en tota 
societat. (Infografia: copiapopular.es)
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Les estratègies que utilitzaran 
les marques per seduir als seus 
consumidors la propera dècada
Per Marketing Directo

AdJinn ha volgut analitzar els que considera que són els mèto-
des i estratègies que les marques ja han començat a implemen-
tar per atraure i seduir a la seva clientela, i quins triomfaran en 
el futur. La companyia espanyola, experta en benchmarking de 
dades per a publicitat en línia, ha identificat al seu torn quines 

tecnologies seran les més adequades per dur a terme aquesta 
tasca, per conèixer millor als seus consumidors i fer-los prota-
gonistes de la seva estratègia de negoci. Les marques, per nor-
ma general, buscaran enfortir els llaços amb els seus usuaris 
i aconseguir que es converteixin en fidels seguidors als quals 
poder vendre sempre els seus productes.

A més, les marques han de tenir en compte que han deixat 
de ser les grans posseïdores de la informació sobre els seus 
propis productes, com passava quan tot just existia internet i 
les botigues físiques eren les reines del mercat. Ara, però, la 
seva reputació està en dubte per la informació alternativa que 
manegen els consumidors, gràcies a l’arribada d’internet i dels 
dispositius mòbils. Els consumidors juguen un paper realment 
important en aquesta dinàmica de poder sobre la informació 
relativa a empreses i productes, que ells mateixos generen i a 
la qual tenen accés ràpid i senzill.

Segons AdJinn, en un futur relativament proper les marques i 
els seus usuaris interactuaran en un context d’anàlisi de dades 
que permetrà a les marques crear interaccions més humanes 
i personalitzades amb els seus clients. D’altra banda, la tecno-
logia conversacional serà clau en el sector, ja que els consumi-
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dors presumiblement s’inclinaran per utilitzar-la. A més, la com-
panyia estima que la interacció sense pantalles serà universal 
al llarg d’aquesta dècada. Tecnologies com la realitat augmen-
tada, la realitat virtual o fins i tot la biometria seran la clau per 
seduir de manera visual al consumidor que, literalment, tindrà 
al palmell de les seves mans un producte que anhela adquirir.

Confiança en el consumidor
En base a aquestes suposicions, AdJinn ha elaborat una suc-
cessió d’estratègies per convèncer els consumidors que les 
empreses posaran en pràctica durant els propers 10 anys.

1. Proximitat i humanització de la comunicació. La nova 
tendència és que les marques s’acostin més als consumidors 
perquè busquen que les persones no els vegin només com un 
proveïdor de productes, si no com algú que s’acosta a la seva 
vida quotidiana satisfent una necessitat i aportant serveis.

2. La veu és el “new black”. La veu serà clau per millorar la in-
teracció entre les marques i els consumidors com a mecanisme 
de fidelització. No tant perquè sigui una cosa nova, sinó perquè 
permetrà que molta gent que no tenia accés a cercadors com 
Google, o simplement a baixar o encendre la música ho podrà 

fer usant la veu. Els negocis que es consideren early adopters 
vertebraran estratègies basades en veu per establir i enfortir 
llaços amb els consumidors amb ofertes de serveis basats en 
veu que conviden a l’usuari a interactuar amb la marca.

3. La Intel·ligència Artificial i l’Internet of Things, el tàndem 
perfecte. Amb la proliferació de l’ús de la veu dels algoritmes 
en els quals es basen aquestes dues tecnologies s’aniran per-
feccionant de tal manera que quan un assistent virtual rebi una 
pregunta, serà capaç de respondre -d’entre tots els - a aquella 
per la qual el usuari li està consultant. Això anirà obrint a poc 
a poc a la possibilitat que la interactuació entre les marques i 
els consumidors siguin cada vegada més natural i productiva, 
contribuint amb cada interacció que la marca conegui millor els 
gustos i necessitats del consumidor, i a que el consumidor esti-
gui cada dia més fidelitzat amb les marques.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

4. L’ús de el vídeo per interactuar amb el consumidor. 
La presentació en vídeo de nous béns, amb retransmissions 
en directe del “unboxing” de productes ja és una estratègia 
d’engagement que satisfà molts objectius. D’una banda, obre 
el producte d’una forma atractiva als seus públics. Durant un 
streaming, els usuaris poden interactuar amb la marca, fent 
preguntes, compartint comentaris, fent suggeriments, que po-
den -a més- ser respostos pels fabricants en temps real. Així, 
l’ús de el vídeo genera fidelitat entre els consumidors per la 
via de l’emotivitat i una gran quantitat de dades per al fabri-
cant, com és el nombre d’usuaris connectats, de quines parts 
del món, què els interessa més i des d’on. El posterior anàli-
si d’aquestes dades permetrà a la marca personalitzar encara 
més la seva oferta de producte i millorar la seva estratègia de 
customer experience.

5. La realitat virtual per reforçar el contacte amb els consu-
midors. Permetrà a les marques, interactuar directament amb 
el consumidor en un entorn compartit que posen a disposició 
de l’usuari. La realitat virtual, com a estratègia no busca arribar 
a moltes persones, tan sols -d’una forma més contundent- a un 
selecte grup de “ambaixadors” de la marca, que posteriorment 
podran compartir amb els seus seguidors l’experiència, multi-

plicant així el “hype” entre els futurs consumidors . A més, la 
marca pot “testejar” en els seus influencers allò que funciona 
i el que no per estar cada vegada més a prop de consumidor.

6. La personalització i l’anàlisi de dades. Les marques cada 
vegada es preocupen més de tenir les millors fonts de dades, 
perquè és la correcta anàlisi d’aquests el que els permetrà des-
envolupar estratègies de personalització per aconseguir les mi-
llors experiències per als seus clients.

7. El 5G com a catalitzador d’oportunitats. Aquest 2020 can-
viarà molt la forma en què les marques i els consumidors inte-
ractuen perquè aquesta fórmula de relació entre els fabricants 
i els usuaris podrà ser immediata, cosa que contribuirà a posar 
-encara més- a l’usuari al centre de tot. En paral·lel, el real-time, 
en la interacció afavorirà la humanització del tracte dins d’un 
món de la digitalització extrema i contribuirà a la personalització 
del missatge. En un món cada vegada més globalitzat les mar-
ques -igual que els consumidors- es mouen cada vegada més 
en petits grups i busquen el major nivell de personalització en 
la interlocució amb el consumidor.
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8. Omnicanalidad per estar sempre on ho vulgui el consu-
midor. Una cosa que ja està estesa en alguns països, però 
que s’estandarditzarà a tal extrem que en un futur proper les 
marques tindran tal coneixement dels seus clients que seran 
capaços d’establir contactes només pels canals desitjats pels 
consumidors i seran capaços de satisfer requeriments en temps 
real pel canal escollit pel consumidor en cada moment.

Per Giancarlo Giansante, CEO i cofundador de AdJinn, “en el 
món online, les marques poden fracassar o triomfar segons 
l’experiència de client que ofereix. Una gran part dels consumi-
dors al territori digital estan habituats a puntuar les marques que 
consumeixen. La puntuació dels clients pot ser la clau de l’èxit, 
però també del fracàs i de pèrdues d’una marca. D’aquesta 
manera, és crucial connectar amb el consumidor, de manera 
senzilla, a través dels seus canals preferits, personalitzant no 
només la seva experiència, sinó els missatges amb els quals 
es comunica una marca amb el seu client. (Infografies: blog.
passkit.com i IT User)
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Com Aftenposten, de Schibsted, 
impulsa les subscripcions digitals a 
Noruega
Per Dircomfidencial / Medios

“El nostre principal motor d’adquisició avui és el nostre contin-
gut”, diu Sidney Glastad d’Aftenposten durant el webinar gratuït 
organitzat per WAN-IFRA. “El mur de pagament és d’on obte-

nim al voltant del 70% de les nostres vendes web, i això fa que 
sigui realment important comprendre quin tipus de contingut 
converteix els usuaris en subscriptors”. Així, durant el webinar, 
Glastad va explicar a gairebé 100 participants sobre l’estratègia 
de subscripció digital de Aftenposten, el que els funciona i els 
va oferir una ullada dels plans per a aquest 2020. 

Aftenposten és el diari de subscripció més gran de Noruega, 
compta amb aproximadament 238.000 subscriptors, dels quals 
119 mil són purament digitals. El diari té una plantilla de 150 
persones, la majoria de les quals es troben a Oslo, amb corres-
ponsals a Brussel·les, Orient Mitjà, Rússia i els Estats Units.

Els murs de pagament van començar a aparèixer el 2011 a No-
ruega, un país amb una llarga tradició en la subscripció pel con-
sum de notícies. Dos anys més tard, diversos diaris ja havien 
introduït murs de pagament en les seves pàgines web, “encara 
que molts d’ells eren bastant porosos i sovint es podien lle-
gir fins a 10 articles a la setmana”, va complementar Glastad. 
Avui aquestes xifres s’han endurit considerablement, ja que 
el 70% dels lectors a Noruega es topen amb un o més murs 
de pagament per setmana d’acord amb el testimoni del gerent 
d’adquisicions de Aftenposten. 
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Apostar pels ingressos de l’usuari
“El nostre mesurador era bàsicament la nostra força de vendes 
principal, però a mesura que avançàvem en el revolt, vam veure 
que les vendes del mesurador es tornaven cada vegada menys 
rellevants i les vendes de contingut premium portaven més in-
gressos per a l’empresa”, segons Glastad. 

Els noruecs cada dia estan més convençuts de la necessitat 
de pagar per les notícies, prova d’això és el pagament de la 
subscripció d’Aftenposten, que no és una subscripció barata. 
Glastad va dir que la subscripció digital mensual és de 25 eu-
ros, però que, per descomptat, fan moltes proves A / B i cam-
panyes més barates per convertir a un major nombre d’usuaris 
en subscriptors.

El 2015, Aftenposten va prendre una decisió estratègica en el 
seu model de negocis d’anar tot pel pagament de l’usuari, va dir 
Glastad, “teníem un model on es podia llegir fins a vuit articles 
per setmana, el que ho feia bastant porós al principi. També 
afegíem àrees de contingut premium”. Una altra de les coses 
que va fer Aftenposten va ser tenir articles clau per a la imatge i 
marca del diari en anuncis de Facebook. “Això va lliurar el nos-
tre contingut a centenars de milers de persones, contingut que 

convertia usuaris al nostre lloc, perquè d’una altra manera el 
nostre lloc era massa petit per arribar a la quantitat de persones 
que necessitàvem convertir”, va dir Glastad.

Un parell de mesos després, van estrènyer el mesurador, can-
viant-lo de vuit articles a la setmana a sis, “el que ens va donar 
resultats terribles”, va dir Glastad. “Després d’un temps, vam 
començar a augmentar la proporció d’articles premium a la nos-
tra pàgina principal perquè vam veure que com més contingut 
estava bloquejat, més vendes teníem”.

Cap a mitjans de 2018, Aftenposten es va mudar a un altre mo-
del, “som principalment un lloc freemium, i el nostre comptador 
d’articles es va reduir”, va dir Glastad. “La distribució de l’ingrés 
a Aftenposten ha crescut radicalment, el 2009, gairebé el 60% 
dels nostres ingressos provenia dels ingressos per publicitat, 
però ara, gairebé el 80% prové de les subscripcions dels usua-
ris. Aquest és un canvi tremend, i el nostre canvi en l’estratègia 
l’ha estimulat”, assegura Glastad.

A més, el mur de pagament de Aftenposten és d’on prové 
l’entorn del 70% de les seves vendes web, “i això fa que sigui 
realment important per a nosaltres entendre quin tipus de con-
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tingut converteix i quant de temps les persones romanen en di-
ferents tipus de contingut. Això bàsicament vol dir que la forma 
en que treballem avui ha evolucionat al voltant del contingut”.

Ús extens de dades i eines analítiques
Per aprofitar al màxim el seu contingut, Aftenposten fa un exten-
siu ús de la informació que recull a través de les eines d’anàlisi 
que van crear per veure quins tipus d’articles estan convertint 
als usuaris en subscriptors, va dir Glastad. Constantment miren 
quin tipus de canvis poden fer al contingut perquè funcioni com 
a catalitzador en les seves estratègies de conversió, “ens pre-
guntem si podem canviar la redacció o les imatges”. 

Per exemple, solien publicar sèries d’articles tots els dilluns 
durant unes tres setmanes. Ara, han començat a publicar tots 
els articles d’una sèrie, de manera que les persones que estan 
realment interessades en un tema puguin travessar el contin-
gut. “Però també els publiquem tots els dilluns durant tres set-
manes consecutives, de manera que tenim a les persones que 
estan interessades en el contingut en aquest moment i volen 
travessar-lo, i també a les persones que només volen descobrir 
el contingut en el nostre front”, ha afirmat Glastad.

A més, planifiquen a mitjà termini per veure com treballaran 
editorialment en els pròxims mesos amb la mira posada en 
produir contingut que converteixi. “Tenim reunions cada tres 
mesos on parlem amb els diferents equips de personal edi-
torial i veiem quins són els seus plans de publicació i en què 
tipus d’articles estan treballant”, va completar Sidney Glastad. 
“Generalment discutim com podem crear-los i si hi ha un gran 
article, potser puguem dividir-lo en una sèrie, si podem produir 
un podcast adjunt a un tema i aquest tipus de coses. Intentem 
fer un pla en les nostres divisions perquè tinguem la manera 
més òptima de publicar amb un enfocament en vendes i en-
gagement”.

Planificar mensualment amb un any d’anticipació 
Aftenposten utilitza la col·laboració estratègica per planificar 
els propers sis mesos o l’any: “En el sentit de veure quin tipus 
d’àrees podríem cobrir que siguin més rendibles. Veiem un con-
tingut que potser hauríem d’abordar més de prop? Quin és el 
següent tipus de contingut que podríem posar darrere del mur 
de pagament?”, va complementar. 

“Tenim un model en aquest moment on un 30% del nostre con-
tingut és premium i la resta està mesurat, llavors sempre estem 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

veient quin és el proper contingut que podem fer perquè aquest 
percentatge arribi al 35%?”.

Entre les eines que fan servir està Insight, “bàsicament és la 
nostra eina de conversió en temps real, això és una cosa que 
pot veure tota l’organització en la redacció, i és un dels fac-
tors clau per al nostre èxit en els últims anys, aquesta eina es 
va desenvolupar internament aquí a Aftenposten”.  Insight se 
centra en diverses mètriques clau, que inclouen: a) els tres ar-
ticles principals durant els últims 30 minuts; b) els cinc articles 
principals avui (això determina quins articles fan servir per als 
anuncis de Facebook); c) vendes totals avui contra l’objectiu 
(Aftenposten té un objectiu de 150 subscripcions per dia); d) 
percentatge de contingut de pagament en la part superior de 
la pàgina.

Hi ha una altra eina que destaca el compromís i mesura àrees 
clau de tots els subscriptors en Aftenposten, inclòs el volum 
indica quants articles ha llegit l’usuari durant les últimes 4 se-
tmanes.  I una altra analitza articles populars, quants articles 
es van acabar i quantes vendes van obtenir per dia. “Cada de-
partament té el seu propi panell de control on poden seguir les 
mètriques que són importants per a ells, i han estat involucrats 

en la creació dels panells de control”, afirma Sidney Glastad.

Àrees d’enfocament per al 2020
Mirant cap a aquest any, Glastad va dir que Aftenposten se cen-
trarà en dues àrees principals: engagement i adquisició. Per al 
compromís, buscaran formes d’aprofitar tots els senyals que 
puguin ajudar-los a disminuir la probabilitat que els subscriptors 
es donin de baixa. També estan planejant augmentar l’”snack 
content”, és a dir contingut curt i ràpidament consumible, com 
els qüestionaris.

En termes d’adquisició, entre les àrees amb les que experimen-
taran estan col·locar el contingut de podcast darrere del seu 
mur de pagament i crear associacions amb marques no compe-
tidores com una forma de prospecció per a noves audiències. 
També analitzen noves àrees de contingut en les que podrien 
centrar-se, com la criança dels fills. (Infografia: Wan-Ifra)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la possibilitat de reproduir 
(en anglès) el seminari web The drivers of Aftenposten’s digital 
subscription strategy, només cal clicar en aquest enllaç. 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Un digital petit ha d’anar cap a 
la subscripció per mantenir la 
rendibilitat
Per Dircomfidencial

Que el sector dels mitjans digitals es dirigeix inexorablement cap 
al model de pagament ho confirma el fet que, en els últims temps, 
ha passat de ser vist com una via alternativa a considerar-se una 
prioritat. Segons reconeix Ignacio Escolar, director d’El Diario, 
“crec que tots els diaris petitons digitals tendiran a anar cap a mo-
dels de subscripció, és l’única manera de mantenir la rendibilitat”.

El model de pagament va ser, juntament amb el periodisme de 
qualitat, una de les claus que van donar els assistents al VI 
Smart Business Meeting per al futur dels Mitjans de Comuni-
cació. Un esdeveniment que va tenir lloc a la Universitat de 
Navarra, organitzat per Business Insider Espanya.

Un acte moderat per Manuel de Camp , director general d’Axel 
Springer Espanya. Els convidats van ser Carlos Núñez, conse-
ller delegat de Henneo; Ignacio Escolar, fundador i director d’El 
Diario; Ismael Nafría, director de National Geographic Espanya; 
Ester García Cosin, directora general d’Havas Media Group, i 
Mathias Sánchez, CEO d’Upday.

Carlos Núñez va ser l’encarregat d’obrir el debat, parlant so-
bre la sostenibilitat de l’actual model dels mitjans a curt termini. 
“Tal com estem ara estructurats no és sostenible. L’any 2000 
l’estructura econòmica del sector tenia un compte que permetia 
uns marges. Feia un 20% d’EBITDA i uns marges interessants. 
El 2020 la situació no és ni comparable, el sector significava 
3.000 milions d’euros el 2007, el seu punt màxim. L’any passat 
estaves en uns 1.300 milions. Els jugadors en el sector han 
augmentat, això vol dir que si mantenim la tendència és com-
plicat que el sector sobrevisqui des del punt de vista macro”.
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“Dins dels ingressos, el 56% són de publicitat i el 44% de venda 
d’exemplars. El problema és que és tot publicitat digital ara ma-
teix, a Espanya no hi ha un entorn que permeti tenir les dinàmi-
ques adequades perquè tinguem un model de premsa com en 
l’any 2000. L’any que ve, segons les nostres estimacions, igua-
larà a la publicitat digital, uns 400 milions d’euros”, ha afegit.

Per la seva banda, Igancio Escolar va parlar sobre el marge 
de rendibilitat d’un diari nadiu digital com el seu, El Diario. “Cal 
tenir en compte que tenim només set anys, tenim una rendi-
bilitat baixa però perquè ho reinvertim tot. Som un diari jove, 
i encara no hem arribat al nostre moment de maduració. Crec 
que sí que és un model amb futur i present. Hem demostrat 
que hi havia viabilitat per a la premsa escrita, el principal és el 
suport dels lectors. Hem aconseguit que des d’una startup molt 
petiteta, amb només 12 persones, ara tinguem 100 persones. 
Tenim també 14 edicions locals. Som un diari en ple creixement 
que assumim que encara no tindrem un gran marge però que 
encara ens falta espai. Aspirem a ser un gran diari d’informació 
general a nivell estatal i tenir impacte social. No hi ha cap diari 
que tingui aquesta xifra de subscriptors”.

“Encara està en un moment en què veurem com evoluciona el 
mercat, tot i que la meva aposta és que tots anirem a un model 
de subscripció als diaris de qualitat. Necessites donar un diari 
de molta qualitat i demostrar que tens un diari l’impacte del qual 
en la societat va més enllà que entretenir”, va afegir.

Sobre els seus competidors, ha assenyalat que “creiem que 
competim amb El País, per posició ideològica. Per això encara 
hem de créixer i per això estem fitxant bons periodistes, a més, 
la foto que es fa de les audiències és irreal. Nosaltres, en les 
dades de Comscore, estem a la part baixa dels deu més llegits, 
però en altres enquestes o estudis apareixem el 3, 4 o 5. La 
diferència és que nosaltres no paguem a Facebook com fan al-
guns mitjans de la competència. Tampoc fem clickba it. Això no 
genera marca, i cada vegada més gent s’adona del què passa. 
Aquesta distorsió és el reflex d’una època que s’acaba”.

Nafría, director de National Geographic Espanya, va assegurar 
que els usuaris estan preparats per pagar pel contingut, “crec que 
el mercat està preparat per pagar, més del que els mitjans espan-
yols ens pensem. Hi ha pagament pràcticament en tots els mercats 
comparables a Espanya des de fa temps. Si al mercat li dones un 
producte adequat a un preu competitiu, no hi haurà una reticència”.
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Va posar com a exemple la transformació que es va dur a terme 
fa uns anys a The New York Times. “El producte ha de tenir 
una qualitat indiscutible. Fer-ho després no és tan senzill, però 
que l’usuari vegi que hi ha un valor al darrere, i el cas del New 
York Times és un cas perfecte. Ja han superat els 5 milions 
de subscriptors. En els últims 6-7 anys no només no ha caigut 
en ingressos totals, sinó que ha augmentat. No queda un altra 
remei que recórrer aquest camí, i com més tardem a començar 
més trigaran a arribar els resultats”.

També va valorar la relació que es crea entre el mitjà en qüestió 
i els usuaris, la relació de confiança. “Molts mitjans fan sentir 
partícips els usuaris, el que es diu engagemnet, perquè ningú 
paga per alguna cosa que no li satisfà. Aconseguir aquesta re-
lació profunda amb l’audiència forma part d’aquesta equació 
imprescindible perquè aquest model canviï. Els mitjans podem 
generar també aquesta confiança perquè l’anunciant vulgui es-
tar amb tu. I sobre les plataformes com Netflix o HBO només di-
ria una cosa, l’estratègia és la col·laboració i no l’enfrontament”.

Per Ester García, d’Havas, hi ha un mercat en el qual “ les 
persones estan disposades a pagar per allò que aporta valor. 
El meaningful media és posar en contacte a persones amb 

marques a través de continguts de mitjans, aquest és el nostre 
paper. Portem 10 anys entenent perquè hi ha marques per les 
quals els consumidors matarien, i per quines no. On nosaltres 
tenim credibilitat és en el nostre coneixement dels mitjans, i en-
tenem que els mitjans també poden ser més o menys rellevants 
per a les persones com una marca, com pot ser Apple”.

“També tendim a simplificar els sistemes de mesurament. Al 
cap i a la fi la selecció per a una marca era dir-los en quins 
mitjans s’han d’anunciar, se solia basar en rànquings. Aquestes 
variables no tenen sentit ara. És una variable més, però no la 
més important”, ha agregat.
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Mathias Sánchez, d’Upday, va parlar del paper que desenvo-
lupa la seva plataforma: “ Arribem amb una proposta una mica 
diferent. Quan iniciem la investigació sobre com llançar un pro-
ducte rellevant per a tot tipus d’usuaris analitzem quines eren 
les necessitats dels mitjans. Vam descobrir que molts usuaris 
van començar a informar-se a través de xarxes socials. Això ens 
va motivar a mirar una mica més enllà en la part d’agregació. 
Al tenir un soci comercial com Samsung i estar preinstal·lats en 
els seus telèfons tenim molt abast. Hem de tenir una certa res-
ponsabilitat amb els mitjans i tenir una posició neutral, i aquesta 
és la nostra columna vertebral, i això només és possible a tra-
vés del component humà. Nosaltres vam crear una plataforma 
on els usuaris troben informació que és rellevant per a ells. La 
responsabilitat dels nostres editors és donar un contingut equi-
librat. Tenim una retenció d’usuaris de més del ‘90%, i per als 
mitjans som una font molt lucrativa. Nosaltres enllacem a les 
pàgines d’aquests mitjans, i és un sistema que està funcionant 
bastant bé”.

Carlos Núñez, conseller delegat de Henneo, va afirmar que els 
costos d’aquesta transformació és una altra de les grans preo-
cupacions, i, va assegurar que “la transformació està sent brutal, 
som l’únic grup editorial que creixem el 5% des del 2008, primer 

any de crisi. Nosaltres teníem un negoci molt vinculat al paper. No 
vol dir que el paper vagi a desaparèixer, nosaltres tenim 20minutos 
, i és un model on al final seguim creixent en digital i amb recorre-
gut, i en paper tenim un model de cobertura únic”.

“La part digital té la tecnologia com un fi habilitador, i és fona-
mentalment un tema de mentalitat. És estar treballant en en-
torns flexibles i no rígids. És a dir, un entorn on el diari de paper 
no està acostumat. I la part econòmica, nosaltres la portem des 
del punt de vista de conceptualitzar les necessitats que té un 
mitjà digital”, ha conclòs.

El sou dels periodistes.- Pel que fa a la retribució dels perio-
distes, Ignacio Escolar es va mostrar clar a l’assenyalar que “el 
sou ha baixat moltíssim des de 2007. Tot i així retenim bé als 
periodistes, a diferència d’això, ens costa molt més quedar-nos 
amb els tècnics informàtics o els comercials que als periodis-
tes. També pel nivell d’independència de què gaudeixen. Serien 
bastant més infeliços en un altre lloc encara que cobressin una 
miqueta més, tampoc molt més. Som un dels llocs mes inde-
pendents a dia d’avui per treballar. En canvi, la part dels infor-
màtics ens costa moltíssim, no tenen aquest coret periodístic, 
per a ells és un treball més”.
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Des de la seva posició Nafría opina que “inevitablement el mo-
del de negoci està canviant i hem de adaptar si volem sortir de 
la crisi. Hem seguit amb el curt termini i ho hem mantingut de 
totes totes la majoria dels mitjans. Això ha impedit que s’avanci 
cap al model que crec que ens sostindrà en el futur “.

I sobre el paper que poden jugar Google i Facebook, diu que “de-
peníem d’elles per augmentar el nostre trànsit. Hi ha un munt de 
gent que no consumeix informació com ho fem nosaltres. La gent 
jove arriba a la informació per altres vies i has d’estar en aquests 
llocs. És millor col·laborar, si tu no estàs en aquestes plataformes 
d’alguna manera, perdràs una gran part del teu públic. S’ha posat 
massa el focus en l’enfrontament i no tant en la col·laboració”.

Ester García també va voler llançar el tema de les noves ge-
neracions, i de com accedeixen a la informació. “Entraran per 
la via digital segur, però que el que busquin dins YouTube o 
aquest canal tingui una credibilitat és diferent. Cal veure com 
accedeixen a aquests continguts i entenc la raó de la impor-
tància de col·laborar amb les plataformes. L’única qüestió és 
que la col·laboració ha de ser bidireccional, i això encara està 
per veure. Nosaltres volem seguir entenent els interessos, i què 
importa en cada moment segons el públic”.

(...)

A la captura de la publicitat.- En molts casos, l’actual context 
digital ha portat a la saturació de mitjans. En aquest aspecte, 
Carlos Núñez assenyala que “és fonamental que intentem cap-
turar com més publicitat millor, li donem un servei a l’anunciant. 
El que volen és vendre més o comunicar, no fiquen publicitat 
per ficar-la sense més. Que la publicitat sigui programàtica no 
indica que estigui sense més, l’anunciant pot triar en quin mi-
tjà vol estar. Per això es necessita escala i tecnologia. Hi ha 
oportunitats, però són complicades, perquè és una qüestió de 
partnership”.

Des de la part publicitària, Ester García ha assenyalat que “a la 
programàtica encara li queda per estar madura . És una compra 
d’espai sota un contingut i a la fi automatitzem aquest procés”.

Per concloure, Mathias Sánchez va posar el focus tant en les 
trabase com en els avantatges amb les que jugaran els mitjans 
d’aquí en endavant. “Les grans plataformes tenen mitjans fi-
nancers gairebé infinits. Però fins ara mai he llegit que hi hagi 
una empresa que hagi invertit bilions d’euros en una proposta 
periodística. Els mitjans tenen l’avantatge de la tradició, tenen 
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una ètica, i un passat. Les plataformes no tenen això i generen 
desconfiança. Aquesta és l’oportunitat que tenen els mitjans de 
generar clients, confiança i engagement, sobre tot els més pe-
tits, que juguen a casa.
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Noves pràctiques periodístiques 
amaguen un menyspreu al lector
Per Juan Carlos Laviana / Información (Alacant)

  
Alberto Otaño, enyorat redactor en cap de l’històric Diario 
16, va ensenyar a tota una generació de periodistes que no 
s’ensenyava, ni s’ensenya, a les facultats. Els seus aforismes 
ressonen avui com un toc d’atenció. “Això no ho entén el de la 
cassalla”, referit a l’obrer matiner que compartia el diari amb el 
sol i l’ombra. “Pensa en la teva mare quan escriguis”, adduint 
que si alguna cosa no interessa ni a la teva mare, és que el teu 

text no és interessant. “No m’expliquis contes”, per indicar al 
principiant que anés al gra i evités la literatura barata. “El que tu 
opinis al lector li importa una merda, estalvia-li”, en un intent de 
mostrar els fets nets de pols i palla.

Els ensenyaments de Otaño no tenen cabuda en el periodisme 
d’avui. En els 80, Otaño ja representava a la generació anterior, 
però va influir decisivament en els joves d’aquell moment. Avui, 
els mestres sènior semblen haver desaparegut de les redac-
cions. Han estat escombrats pels SEO (Search Engine Optimi-
zation, el nou art de posicionament en cercadors).

Diuen que el periodisme que ensenyava Otaño és avui “legacy 
press”, o premsa tradicional i d’altres temps, i que no serveix per 
als nous reptes d’aquesta professió en crisi. Si Otaño aixequés 
el cap –va morir prematurament el 2004, amb només 60 anys- no 
reconeixeria els nostres diaris, i molt especialment els digitals.

A Otaño, tan obsessionat amb tractar amb respecte all lector, 
li xocaria -com ens xoca als seus hereus- el que podem ano-
menar el “periodisme imperatiu”. És a dir, que el periodista es 
dirigeix al lector com si fos un sergent del cigró: “Els deu llibres 
que has de llegir”, i no ho diu precisament Harold Bloom. “Gau-
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deix en Nadal, però sense excessos”, i no és el consell d’un 
internista. O “Digues adéu al plàstic”, i no és paraula de Greta.

Sostenia Otaño que una notícia que pot ser, i encara no ho és, 
només es podria publicar en l’horòscop. D’aquí que prohibís de 
forma estricta l’ús del condicional (o potencial simple, o pos-
pretèrit o futur hipotètic), aquests “podria” o “seria”, que ara en-
vaeixen les nostres pàgines digitals. En la mateixa línia, el pro-
fessor Miguel Ángel Jimeno publica diàriament a Twitter, cada 
titular d’aquest tipus que s’ensopega. Per exemple: “Neymar 
podria perdre el primer partit de l’any”, al que Jimeno afegeix: 
“O no”. És a dir noticies profètiques, que poden ser o no ser.

El mateix professor difon una altra epidèmia en els titulars: els 
parèntesis. “Així va ser la (fàcil) golejada del Madrid al Getafe”. 
O sigui, “Fàcil golejada del Madrid...” Otaño tenia prohibit l’abús 
de signes de puntuació: parèntesis, punts suspensius, admira-
cions i, per descomptat, les avui omnipresents interrogacions. 
Els signes de puntuació no són emoticones “Haurà de vendre 
Villar Mir el seu Rolls Royce per salvar-se de la ruïna?” Una 
notícia mai és una pregunta, sinó una resposta. Està bé que un 
titular sigui intrigant i suggestiu, però mai una qüestió. Un fet 
qüestionat no és real i, per tant, tampoc és notícia.

La pràctica dels signes d’interrogació en els titulars procedeix 
de la més detestable premsa groga que va viure el seu esplen-
dor a la fi de l’XIX i principis el XX. No és estrany que a Espanya 
ja no n’hi hagi -o s’hagi transformat en digital- i al món només 
quedin clàssics com The Sun o Bild,

El periodisme que apel·la -potser com la pròpia societat- al sen-
timent i no a la raó té un nom: sensacionalisme. Cal evolucionar 
amb els temps, no hi ha dubte, però no a qualsevol preu. Ens 
diuen que cal digitalitzar el paper, quan probablement el que 
caldria fer és empaperar el digital. Dur al web les essències del 
paper i no empastifar les pàgines impreses amb ocurrències 
babaus de xarxa social. És clar que abans, això sí, hauríem de 
consultar al SEO. Per si de cas. (Foto: ipuntocom)
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