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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: Les subscripcions no funcionen per a tothom i aquí tenim el motiu
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Les associacions d’editors i distribuïdors s’uneixen per analitzar el sector de la premsa a Espanya

COMUNICACIÓ DIGITAL
Com prevenir els atacs de phishing

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els mitjans catalans reben 330,9 milions d’euros en inversió publicitària durant 2019

NOVES EINES
Tres tendències tecnològiques que poden ajudar els mitjans de comunicació

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Estudi IPA y Facebook: augmenta la bretxa generacional en el consum de mitjans 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Perquè el bon periodisme no va ser mai tan important com ho és ara
TRIBUNA: El futur és dels perennials
ENTREVISTA: Valentín Popescu: “Els mitjans digitals han tallat el cap a la informació periodística”
ANÀLISI: Llums i ombres del futur del periodisme
DOSSIER: Experts dels mitjans de comunicació analitzen els desafiaments del sector
OPINIÓ: L’ocàs dels quioscos: no volen una lenta agonia
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Les subscripcions no funcionen per a 
tothom i aquí tenim el motiu
Per Em Kuntze / Content Insights

  
Encara enfocar el model de negoci dels mitjans de comunica-
ció digitals cap a les subscripcions és un innegable pas enda-
vant, en general, dins d’una situació de molta incertesa, pel que 
implica d’augment de la qualitat periodística i de el servei als 
lectors, hi ha algunes circumstàncies que convé tenir en comp-
te i que juguen en contra dels murs de pagament. L’empresa 
d’analítica per a contingut Content Insights ha recopilat algunes 

de les principals causes que un mur de pagament no funcioni. 
Són aquestes:

Només n’hi pot haver un (o, en el millor dels casos, alguns 
murs de pagament).- El  títol d’un article a Nieman Lab de 
l’any passat ho deia tot, recorden des Content Insights: “Fins i 
tot les persones a les quals els agrada pagar per les notícies 
generalment només paguen una subscripció”. Informes com el 
de Reuters de l’any passat mostren que fins i tot en països on 
el percentatge de persones que paguen per les notícies és més 
alt (els països nòrdics fonamentalment), aquestes persones en-
cara tendeixen a subscriure a una sola publicació.

Per què pagar si ho puc obtenir-gratis?.- Encara hi ha una 
gran quantitat de notícies i informació que està disponible en 
línia de forma gratuïta i això és suficient per a moltes perso-
nes. A causa de que aquesta notícia està disponible sense cost, 
convèncer els lectors que paguin per un nou producte que té un 
cost és complicat. Les notícies han estat mercantilitzades.

Com un nivell més alt d’educació, més interès en el pagament 
(i al contrari).- Reuters informa que als EUA la majoria de les 
subscripcions corresponen a persones amb un nivell d’educació 
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superior: de mitjana, aquest grup té el doble de probabilitats de 
pagar que els que no tenen aquesta educació superior. Igualment 
influeixen els ingressos: com més ingressos, més possibilitats de 
comprar una subscripció. La pregunta és, per tant, si el tipus de 
lectors de New York Times, a qui li va tan bé i que sempre se cita 
com a exemple, és el mateix que el d’altres mitjans, o els lectors 
són més transversals demogràficament en gairebé tots els altres 
mitjans i per tant amb menys possibilitats de pagar.

Llavors, què cal fer?.- L’informe apunta algunes idees perquè 
la taxa d’èxit dels murs de pagament sigui més gran.

1. Rastrejar la lleialtat del lector: Els lectors lleials llegeixen 
de mitjana cinc vegades més contingut per mes, en compara-
ció amb els menys lleials. “Si aquesta xifra no et fa escopir el 
cafè del matí -indica l’informe- pot ser suficient perquè el deixis 
acuradament i pensis bé. Qui són els seus lleials lectors? Què 
els agrada? Com es comporten al seu lloc? Com es fomenta la 
lleialtat i s’aconsegueix que els lectors més casuals es conver-
teixin en àvids lectors? (...)

Una vegada que comprengui qui són aquests lectors lleials és 
probable que la forma en què interactuen amb el contingut sigui 

indicativa de com podrien comportar-se també altres usuaris 
lleials potencials.

2. Fer-se amic de les dades: “Conèixer” la teva audiència vol 
dir comunicar-se i interactuar amb ells, però també significa en-
tendre com llegeixen el que publiques. En un mercat tan com-
petitiu com aquest, les dades no són un luxe. És una part ab-
solutament essencial del conjunt d’eines de qualsevol redacció. 
Té el poder de revelar, provar, desafiar i inspirar alhora.

3. Temps per revisar i millorar (i buscar el propi camí): La 
forma en què s’estructuren les redaccions és molt important. El 
que s’adapta a una redacció podria no adaptar-se a una altra, 
i així ha de ser exactament. El que hem de fer és realitzar els 
canvis d’una manera que donin suport a les necessitats de la 
nostra redacció, els nostres lectors i la nostra raó de ser. “Si el 
meu diari esportiu local està apuntant les millors pràctiques en 
un full de càlcul, alguna cosa està malament. Per descomptat, 
inspira’t, però deixa que sigui una guia, no una recepta”.

4. Els ingressos del lector prenen moltes formes: Les subs-
cripcions no han de ser sempre un dèbit mensual en el compte 
bancari. La idea de la membresía, per exemple, respon a la 
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idea de pagar per accés de manera diferent: Vol dir això que el 
lector veu la transacció de manera diferent (és a dir, no la con-
sidera una subscripció, sinó més aviat una inversió)? Potser pa-
gar per contingut a través de donacions úniques, a través d’una 
eina de micropagaments com Axate, o com a part d’un paquet 
sembli més atractiu. Hi ha moltes formes de fer-ho. (Infografia: 
Content Insights)
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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 in-
dústria de les publicacions a Espanya, s’ha presentat aquesta 
setmana a Madrid, amb resultats que mostren les dificultats i 
desafiaments a què s’enfronten tots els agents implicats en el 
desenvolupament de el sector de la premsa a l’Estat espanyol.

L’estudi ha estat realitzat per 28 investigadors de la Universi-
tat de La Coruña i d’altres vuit universitats espanyoles, i co-
missionat per les grans associacions de premsa espanyoles: 
l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI), l’Associació Nacional 
de Distribuïdors de Publicacions (ANDP), la Unió de Distribuï-
dors Nacionals d’Edicions (UDNE), la Federació d’Associacions 
Nacionals de Distribuïdors d’Edicions (FANDE) i l’Associació de 
Revistes (ARI).

Les dades reflecteixen la importància que li dona la societat 
al periodisme i els mitjans de comunicació com a pilars de la 
democràcia. I com en una època de notícies falses i continguts 
de fonts anònimes, diaris i revistes informen, entretenen i divul-
guen des de la veracitat, el rigor i la professionalitat.

El president de AMI, Antonio Fernández-Galiano, en el seu 
discurs d’obertura ha destacat la importància de la realitza-
ció d’aquest estudi després de dos anys de treball conjunt per 
conèixer des de tots els prismes la salut actual de el sector 
de la premsa i altres agents implicats com distribuïdors i punts 
de venda en un moment transcendental per al futur d’aquest 
sector. “Vivim en un moment de canvi cultural i de gran con-
sum d’informació. L’actitud del ciutadà enfront de les notícies ha 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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canviat. S’obre un nou escenari que ens obliga a evolucionar el 
nostre model de negoci en tots els mitjans d’informació i hem 
d’enfrontar de forma audaç a la nova conjuntura”.

El president d’AMI ha remarcat la importància de reflexionar 
sobre les dificultats actuals en tots els fronts i de la unió de tots 
els professionals d’un sector que representa un terç del total del 
PIB cultural d’Espanya. “Ja només el fet de tenir la inquietud de 
saber el què ens passa és un excel·lent símptoma per intentar 
buscar una solució conjunta als problemes del nostre sector. 
Tots els que l’integrem hem d’estar més units que mai davant 
els reptes que es presenten i fer un pas endavant per intentar 
trobar, entre tots, les fórmules que donin valor al nostre treball”.

Per la seva banda, Marta Ariño, presidenta d’ARI, ha volgut res-
saltar la importància d’aquesta iniciativa que, per primera vega-
da i amb l’ajuda de tots els implicats en el sector, ha plasmat en 
un informe el panorama actual i reptes de la indústria en totes 
les seves branques per fer “l’informe més exhaustiu realitzat fins 
a la data”, en paraules d’Ariño. També ha subratllat la importàn-
cia del periodisme en la conjuntura actual. “Una societat més 
culta és una societat més sana. I per a una societat més sana 
és necessari el treball periodístic”. Ariño també ha posat èmfasi 

en la importància d’aprofitar les noves tecnologies per millorar 
l’experiència de l’usuari amb els punts de distribució, que són 
vitals per al sector. “És fonamental que seguim tenint canals de 
distribució per ser presents en tots els racons de l’Estat”.

El president de FANDE, Alfonso Arbesú, ha destacat que, amb 
les dades de l’estudi, “es constata que els mitjans impresos po-
den conviure amb els digitals. Evidentment hem d’estar d’acord 
totes les parts implicades i buscar la manera d’aconseguir la 
seva convivència”. Arbesú va voler destacar la importància dels 
punts de venda com a focus i en l’engranatge primordial de el 
sector, “Cal ajudar al punt de venda i està a les nostres mans 
fer-ho. El nostre sector creixerà si augmenten i, sobretot, ser 
capaços de ajudar-los en la seva transformació per arribar a les 
necessitats dels ciutadans”.

Javier Colldefors, director general de Logista Publicaciones 
SL, ha fet una crida per prendre solucions conjuntes sobre la 
premsa en paper. “Hem de ser conscients de les dificultats del 
sector i buscar el suport de les institucions per trobar solucions 
i protegir a un sector fonamental per al desenvolupament de la 
nostra societat”. “La unió del sector és essencial per defensar 
els interessos que ens impliquen a tots, i per intentar reinventar-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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nos cal un esforç comú de tots els agents de al sector”, va afir-
mar Colldefors.

El 80% dels universitaris compren productes de premsa en paper
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 
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 .

El sector ha mostrat la importància d’establir una cooperació 
entre tots els agents per al desenvolupament d’un nou model 
de negoci sostenible i útil per al ciutadà, per vetllar pel dret a 
l’accés a la informació i per combatre de forma conjunta les 
fake news com font de desinformació del ciutadà. A més de 
remarcar de forma conjunta l’impagable valor social de la dis-
tribució i la seva funció de servei públic com a dinamitzadors 
socials a tots els racons de l’Estat.

I com a solució clau, durant la jornada s’ha emfatitzat en la 
importància que distribuïdors i venedors dissenyin una solu-
ció comuna per anar de la mà a aconseguir objectius comuns. 
D’aquesta manera, serà més fàcil aconseguir més suport per 
part de les institucions nacionals i internacionals en defensa 
d’un sector primordial, com demostra el fet que països com 
França o el Regne Unit ja tenen regulades polítiques de suport 
a el sector de la premsa i agents de la cadena de valor. (Foto-
grafia: AMI)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi-informe sobre La 
indústria de les publicacions periòdiques. CLICAR AQUÍ 

La Generalitat prepara una partida 
pressupostària de 7 milions per als 
mitjans privats catalans
Segons publica Dircomfidencial, el Govern català dedicarà 
aquest 2020 poc més de set milions d’euros a subvencionar 
mitjans privats catalans. Així consta en el projecte de Pressu-
postos de la Generalitat per a aquest exercici, del departament 
de Presidència, que dirigeix Meritxell Budó (JPC). Això suposa 

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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un augment del 2,5% respecte als últims comptes autonòmics, 
aprovats el 2017. Com és habitual, aquesta subvenció està des-
tinada als mitjans que informin en llengua catalana o aranesa. 

A la Comissió d’Afers Institucionals de Parlament de Catalunya, 
Budó, durant la presentació dels comptes de la seva Conse-
lleria, va reiterar la necessitat de promocionar els mitjans pri-
vats catalans. “Tenen la funció de cohesió social, foment i nor-
malització de les llengües catalana i aranesa”, va assenyalar. 
Aquestes subvencions estructurals es vehicularan a través de 
“cinc línies”: publicacions en paper, mitjans digitals, cadenes de 
televisió, emissores de ràdio i “entitats sense ànim de lucre”.

A l’altre costat de la balança hi ha la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, on es troba la tele autonòmica TV3, que 
rebrà 282 milions d’euros. D’aquesta última xifra, 136 milions 
aniran destinats a pagar els sous al personal laboral. (Font: Dir-
comfidencial)

Els mitjans continuen sent claus en la 
configuració de l’opinió pública

  
L’Associació d’Empreses Consultores en Relacions Públiques i 
Comunicació va convocar dimarts a una jornada sobre Lobby & 
Public Affairs, sota el nom “Els mitjans de comunicació i la con-
figuració de l’opinió pública en sectors estratègics”, en un intent 
d’aprofundir en el rol dels mitjans per exercir una influència real 
en els seus públics a través de les seves notícies, especialment 
en sectors altament regulats com alimentació, mobilitat, energia 
o banca. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Iñigo de Barrón, d’El País, va assenyalar que “ el canvi més 
gran és la desaparició de l’intermediari”, ja que ara les em-
preses i les administracions poden comunicar-se directament 
amb els seus públics gràcies a les xarxes socials. El periodista 
també va destacar que “la immediatesa ha canviat la forma de 
transmetre informació i és important que els mitjans s’adaptin 
al consum de nous formats”, afirmant que “el major repte és 
explicar coses complexes per canals que aparentment només 
accepten missatges simples”.

En aquesta situació Carlos Hernanz, d’El Confidencial, va su-
bratllar que “encara que hi hagi més actors, els mitjans seguei-
xen tenint el mateix mandat, no ha canviat l’essència, però han 
de desenvolupar noves habilitats per competir amb aquests 
nous agents que es mouen per altres impulsos, no només pel 
d’oferir informació”. Per als mitjans de comunicació “s’ha aca-
bat el monopoli de la informació, havíem descuidat l’atenció 
dels lectors”. Hernanz va recalcar que “encara que tots formem 
part de l’opinió pública, l’agenda la marca una part il·lustrada, 
que consumeix informació de forma exigent i per això és impor-
tant enfocar-se en aquesta audiència activa amb continguts que 
ells sabran valorar”.

Manuel Mostaza Barrios, director d’Afers públics de la consulto-
ra Atrevia, va posar en relleu la necessitat de parlar “no només 
de l’oferta a l’hora d’analitzar la problemàtica dels mitjans i la 
configuració de l’opinió pública, sinó també de la demanda, del 
lector que té una responsabilitat a l’hora d’informar-se i de bus-
car la veritat” . “En aquest context”, va concloure, “les agències 
de comunicació fan una tasca pedagògica centrada en posar en 
valor el paper dels mitjans”. (Font: La Publicidad – il·lustració: 
Medium)

Segons l’ARI, el futur de les revistes 
en paper és inqüestionable

Marta Ariño, presidenta de l’Associació de Revistes de la In-
formació (ARI), afirma, en una entrevista a Ipmark, que amb 
una audiència molt fidel, les revistes segueixen sent una de les 
opcions que assegura un major ROI a les marques, així com un 
millor ràtio en afinitat. En temps adversos per als denominats 
“mitjans convencionals” aquest suport es reivindica i exigeix al 
Govern de l’Estat un pla nacional d’ajudes, així com una major 
participació en el repartiment de la publicitat institucional. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

De tota manera, tot i el dinamisme de el suport, la inversió dels 
anunciants segueix caient. Precisament, l’objectiu d’ARI és can-
viar la percepció sobre el suport i garantir que “segueix sent una 
elecció molt eficient per a la publicitat de les marques”. Entre 
gener i setembre del 2019, la inversió publicitària en revistes va 
experimentar una caiguda del 13,8%, respecte a 2018, segons 
Infoadex, tanmateix, però, Ariño recorda que els ingressos digi-
tals “són cada vegada més importants per als editors i esperem 
que segueixin creixent, però el futur de les revistes en paper és 
inqüestionable”.

Finalment, Ariño diu amb fermesa a Ipmark que l’IVA digital és 
un tema urgent. L’IVA de revistes, diaris i llibres ha de ser el ma-
teix en paper que en digital. No té sentit la situació actual. Des 
de gener, la Unió Europea ja permet que cada país corregeixi 
està irregularitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Banc Santander encoratja la fusió 
entre Prisa i Vocento

Segons explica Agustín Monsó a El Independiente, companyies 
com Unidad Editorial, Vocento i Prisa han estat successivament 

relacionades unes amb les altres per a fusionar-se i els rumors 
no fan sinó anar in crescendo. Aquesta mateixa setmana ha 
estat ni més ni menys que Banco Santander el que ha donat 
suport a la possibilitat d’una fusió entre Prisa i Vocento.

“Creiem que el soci natural de Prisa per consolidar el mercat 
espanyol de premsa és Vocento”, defensen els analistes de 
l’entitat que dirigeix Ana Botín en un informe en el qual recal-
quen la seva consolidació que el sector té potencial de conso-
lidació tant en el segment de la premsa nacional com regional. 
Segons les seves estimacions, la integració de tots dos grups 
podria generar uns estalvis mínims de 24 milions d’euros, en 
àrees com la tecnologia, els subministraments o les redaccions, 
el que suposaria gairebé un 5% de la despesa operativa agre-
gada. “Això és el doble de l’Ebitda que esperem que generi la 
premsa de Prisa a 2019”, observen.

Els analistes del Santander veuen com “el principal obstacle 
de l’acord” la dispar orientació en la gestió de les ensenyes de 
referència de tots dos grups (El País i ABC), “que tenen enfo-
caments editorials clarament diferenciats”. No obstant això, els 
analistes del banc recorden que actualment al mercat espanyol 
existeixen diferents conglomerats de mitjans en els quals con-
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viuen diaris o canals amb inclinacions ideològiques divergents 
i citen com a exemple a Atresmedia (La Sexta i Antena 3) i el 
Grup Planeta (on havien conviscut La Razón i l’Avui). (Font: El 
Independiente)

La BBC eliminarà 450 llocs de treball 
en la seva redacció

La radiotelevisió pública britànica, BBC, va anunciar dimecres 
que eliminarà 450 llocs de treball en la seva redacció com a part 
d’una “modernització” que busca adaptar-se als nous hàbits de 
el públic. “Necessitem remodelar BBC News per a la pròxima 
dècada per tal d’estalviar importants sumes de diners”, va dir 
el director de la informació Fran Unsworth en un comunicat. El 
grup pretén eliminar la duplicitat entre els seus diferents mitjans 
i invertir més en el sector digital, amb una nova versió de la 
seva aplicació BBC News.

Segons el projecte de remodelació, hi haurà més periodistes 
ubicats fora de Londres. “La BBC s’ha d’adaptar a la forma 
canviant en què el públic ens utilitza. Hem d’adaptar-i assegu-
rar-nos seguir sent l’organització mediàtica més fidedigna del 

món, però sobretot, hem de ser rellevants per a les persones 
a les que no estem arribant actualment”, va afirmar Unsworth. 
L’empresa té altres fronts oberts: es veu obligada a seduir a 
noves audiències per fer front a la competència de plataformes 
digitals com Netflix i es prepara per a les conseqüències d’una 
sorprenent decisió judicial sobre la igualtat de remuneració que 
podria costar milions. (Font: cdperiodismo)

En 10 anys han tancat el 50% dels 
mitjans regionals i setmanals txecs

La meitat dels diaris regionals i setmanals han estat tancats 
en l’última dècada a Txèquia. Una recent anàlisi publicada per 
la investigadora Lenka Waschková Císařova, de la Universitat 
Masaryk de Brno, demostra que només queden menys de 30 
publicacions, mentre que el 2009 encara hi havia al voltant de 
60 diaris regionals a la República Txeca, amb títols com Hlas 
Pálavy, Obzory Kutnohorska o Týdeník Jalovec, desapareguts 
des de llavors.

La Federació Europea de Periodistes ja havia assenyalat 
aquest problema l’any anterior, estimant en el seu informe que 
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“una gran proporció de txecs, per la difícil situació dels mitjans 
locals, es queden sense fonts d’informació independents i im-
parcials sobre afers locals, que té conseqüències negatives so-
bre el debat al voltant d’aquests temes locals i sobre la demo-
cràcia”. (Font: Czech Radio)

El Fòrum de la Comunicació Local i 
els reptes del sector

El Fòrum de la Comunicació Local, Infolocal, va reunir 136 pro-
fessionals de les ràdios i les televisions del territori per parlar 
dels reptes i objectius del sector. Aquests debats han de servir 
per elaborar el nou pla estratègic que es farà amb la partici-
pació de les ràdios i televisions locals, i també a partir de les 
aportacions dels diversos sector de l’audiovisual català.

Entre els objectius d’aquest nou pla, que es presentarà en el 
Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 10 de juny, hi ha re-
forçar el paper de la comunicació local i preparar aquest sector 
per encarar els reptes i oportunitats associats als canvis tecno-
lògics que hi ha en el sector audiovisual. A la jornada s’ha fet 
especial èmfasi en la importància del valor de la immediatesa 
informativa i del directe, com a grans actius de la comunicació 
de proximitat.

També es va explicar l’aposta pel desenvolupament dels portals 
xarxamedia.cat i alacarta.cat, així com l’adaptació a la tecnolo-
gia HD, entre altres. També s’ha reivindicat el servei públic com 
a aspecte essencial de l’activitat que presten el mitjans locals. 
(Font: LaXarxaActualitat – foto: Betevé)

La Veu dels Llibres, amb nosaltres
El pròxim dissabte, 15 de febrer, La Veu dels Llibres, revista 
d’informació i crítica literària, iniciarà el seu camí amb Nosaltres 
La Veu, publicació de reflexió i activisme del País Valencià. Es 
tracta d’un projecte que van començar a coordinar l’any passat 
per a Diari La Veu.  La Veu dels Llibres (LVLL) és una iniciativa 
valenciana compromesa amb la difusió i promoció del món lite-
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rari i el món dels llibres en llengua catalana, així com amb els 
autors, editors i lectors de tot el nostre àmbit lingüístic. 

Els continguts de LVLL s’estructuraran en les següents seccions: 
La Roda del temps, on es parlarà del fet literari d’actualitat, 
commemoracions, premis, etc.; La Llibreria, que inclourà res-
senyes de llibres i que es classificaran en Narrativa, Poesia, 
Teatre, Assaig, Biografia, Memòries, Història i Ciència; Entre-
veus, que aportarà articles d’opinió i debat, i Novetats, que serà 
l’espai reservat als llibres de nova aparició. Un important grup 
d’autors, professors, intel·lectuals i crítics oferiran cada setma-
na entre tres i cinc articles en LVLL. 

A més, cada dissabte oferiran en la portada principal de Nosal-
tres La Veu els articles de La Veu dels Llibres, que aniran agru-
pats en la corresponent categoria temàtica específica que es 
podrà trobar en el menú de la publicació. (Font: Redacció AMIC)

El Pànxing Maresme es renova
  
El mitjà de comunicació Pànxing 
Maresme, associat a l’AMIC, ha 
fet un pas endavant per millorar la 
seva edició. El paper ha millorat 
el contingut amb noves seccions 
i abordant temes de proximitat i 
d’actualitat de la comarca.

També han fet un canvi en la 
part més visual de la revista 
mostrant un disseny més actual, 
net i atractiu. I, en coherència a la secció “ECO” que van es-
trenar fa poc, han canviat a un paper d’impressió bosc en els 
aspectes ecològics, socials i econòmics. (Font: Redacció AMIC)

Tornen els premis de comunicació local

La Xarxa Audiovisual Local ha reactivat els Premis de Comuni-
cació Local, tot i que ara únicament se circumscriuran a l’àmbit 
audiovisual. El darrer cop que es van lliurar els guardons, ales-
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hores convocats per la Diputació de Barcelona, va ser el 2013, 
en la seva 32a edició. Els premis es van deixar de fer a causa 
de la crisi i la manca de pressupost per a dotar-los econòmica-
ment. En aquesta nova etapa, els guardons els convoca la XAL 
amb el suport de la Diputació i l’Ajuntament de Granollers, i la 
col·laboració del Mercat Audiovisual de Catalunya, l’Observatori 
de la Ràdio a Catalunya i Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Els nous Premis de Comunicació Local consten de set guar-
dons dividits en tres categories: televisió, ràdio i digital (en la 
categoria de mitjans), continguts de vídeo, d’àudio i multimèdia/
transmèdia (en la de continguts audiovisuals), i professional (en 
la categoria del mateix nom). Les tres primeres estan dotades 
amb 2.000 euros cadascuna i les altres quatre amb 1.500. Per 
tant, la dotació total dels guardons és de 12.000 euros. 

La presentació dels premis es va fer en el marc de l’Infolocal, 
la jornada de treball de les televisions i ràdios afiliades a la XAL 
que s’ha celebrat a l’Edifici MediaTIC de Barcelona. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

Martínez Gistau renova el mandat a 
Dircom Catalunya
Maria Lluïsa Martínez Gistau, 
directora executiva de comu-
nicació, relacions institucio-
nals, marca i RSC de Caixa-
Bank, va ser dimarts elegida 
presidenta de Dircom Cata-
lunya per als pròxims quatre 
anys. El nomenament es va 
fer durant l’assemblea electo-
ral que l’Associació de Directius de Comunicació va fer a la 
seu de Foment del Treball. Els socis de Dircom Catalunya van 
ratificar la candidatura de Martínez Gistau, l’única que concorria 
a les eleccions per configurar la junta directiva per al mandat 
2020-2024.

Durant el seu discurs, la presidenta va destacar que en els da-
rrers quatre anys de gestió s’ha aconseguit un creixement no-
table de més de 200 socis a Catalunya (20% del total a l’Estat). 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: Víctor Rodríguez/Dia-
rio de Sevilla)
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Com prevenir els atacs de phishing
Per Interactiva Digital

Dimarts, dia 11 de febrer, es va celebrar el Dia Internacional 
d’Internet Segur amb l’objectiu de conscienciar l’usuari so-
bre la necessitat de prendre precaucions de seguretat en l’ús 
d’Internet. Ens sumem a la causa compartint consells per evitar 
atacs de “phishing”.

Amb la popularització de les operacions i transaccions a través 
de la banca mòbil i la banca per Internet, és molt important es-
tar sempre ben informats sobre les principals recomanacions 
per evitar estafes o fraus. Un dels mètodes preferits pels ciber-
delinqüents és el phishing: enganyar l’usuari per robar-li infor-
mació confidencial, fent-li creure que està en un lloc de total 

confiança. Les deteccions de phishing per correu electrònic van 
augmentar un 250% l’any 2018 i aquesta tendència va conti-
nuar en 2019. 

Cal estar atent als correus electrònics sospitosos. És re-
comanable desconfiar de tots els enllaços i arxius adjunts, es-
pecialment quan l’usuari no esperi cap correu electrònic. Per 
exemple, de l’entitat bancària, de la targeta de crèdit o d’una 
institució financera. Una de les tàctiques més utilitzades és 
enviar correus amb actualització d’informació personal com 
contrasenyes, , adreça postal o número de telèfon. En aquests 
casos, es recomana aplicar un escrutini addicional als enllaços 
i arxius adjunts, com la doble comprovació directa amb el re-
mitent abans d’obrir o descarregar un arxiu adjunt. A més, les 
companyies mai demanen aquest tipus de dades per correu 
electrònic.

Mantenir actualitzat el programari de seguretat en l’equip. 
Una altra forma senzilla de reduir l’exposició a missatges de 
phishing és utilitzar protecció gratuïta contra virus i un progra-
mari antispam que protegeixi l’ordinador dels missatges malin-
tencionats. Existeixen, a més, eines antimalware que han estat 
dissenyades específicament per brindar protecció contra les 
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amenaces més complexes. També s’ha de tenir sempre actua-
litzat el sistema operatiu i navegadors web. 

Aplicar la verificació en dos passos en tots els comptes. 
Així s’aconsegueix elevar el nivell de seguretat del procés 
d’autenticació en general, convertint-se en un segon obstacle 
que els cibercriminals hauran de superar si volen accedir a la 
informació. D’altra banda, gràcies a l’autenticació de dos fac-
tors, gairebé tots els atacs de phishing fracassen: segons un 
informe de Google, aquest mètode va poder bloquejar el 66% 
d’atacs dirigits, el 99% d’atacs de phishing i el 100% de bots 
automatitzats. També és possible utilitzar un administrador de 
contrasenyes, ja que és fonamental tenir contrasenyes dife-
rents per a tots els llocs web: si es produeix una pèrdua de da-
des, els ciberdelinqüents intentaran utilitzar les dades d’accés 
descobertes en tot el web.

Connectar-se només a xarxes WiFi -seguras i conegudes. 
Un altre dels consells per navegar sense sorpreses és assegu-
rar-se que la xarxa WiFi que s’utilitza és segura. Al connectar-
se a una xarxa WiFi pública, la informació que s’enviï a través 
de llocs web o aplicacions es quedarà registrada. Cal ser cons-
cients que algú podria estar accedint a aquesta informació, de 

manera que cal tenir sempre present que cada vegada que ens 
connectem a una xarxa WiFi pública, estem obrint la porta a les 
nostres dades personals.

La Llei de serveis de pagament indica que les operacions de 
pagament només es consideren autoritzades quan l’ordenant 
hagi donat el seu consentiment (art. 36 LSP), de manera que, si 
l’usuari nega haver autoritzat una operació, el banc ha de tornar 
de forma immediata l’import de l’operació (Art. 45 LSP).

En cas d’haver patit phishing, s’ha d’informar immediatament 
a l’Entitat Bancària perquè bloquegi el mitjà de pagament i 
emeti unes noves credencials de seguretat. Seguidament, s’ha 
d’interposar una denúncia davant els Mossos (o la Policia Na-
cional), detallant el mètode utilitzat per a la comissió del frau. 
És important conservar els missatges rebuts de l’estafador, en 
ordre per poder acreditar com es va cometre el frau, com es 
va iniciar l’ordre de pagament i la manca de consentiment de 
l’ordre. 

Presentar una reclamació escrita al banc, requerint que reposin 
el compte a l’estat que tenia abans de les operacions, i de-
manant el reintegrament de l’import de les operacions que no 
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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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ha autoritzat. Si l’entitat bancària no atén la reclamació, caldria 
posar-ho en mans de advocats especialistes en delictes infor-
màtics, perquè intercedeixin en el seu nom davant el banc i, si 
escau, i deduir les accions legals necessàries per a la restitució 
dels fons. (Infografia: Redes Zone)

Quines són les xarxes socials amb 
més usuaris en 2020

Facebook, amb més de 2.400 milions d’usuaris actius a el mes, 
és la reina de les xarxes socials pel que fa a nombre d’usuaris 
en les xarxes socials a tot el món. No obstant això, l’estudi  so-
bre l’ús de les xarxes socials a tot el món que acaba de presen-
tar We Are Social demostra que hi ha certa tendència al canvi 
pel que fa a les preferències dels usuaris.
 
L’informe de 2019 situava a Facebook com la xarxa social amb 
més usuaris amb 2.271.000. El 2020, ja supera els 2.400 mi-
lions, un 7,8% més que l’any passat. De fet, ahir mateix es co-
neixia que al tancament del quart trimestre del 2019 Facebook 
arribava als 2.498.000 d’usuaris actius al mes, tal com va que-
dar reflectit en l’informe oficial de resultats.

En el segon lloc de la llista de xarxes socials més utilitzades a 
tot el món es troba YouTube. La plataforma de Google comp-
ta amb més de 2.000 milions d’usuaris actius a el mes. Curio-
sament, avui mateix Google revelava per primera vegada que 
YouTube aporta el 10% de la seva facturació anual i que el 2019 
va generar uns ingressos de 15.000 milions d’euros.

Més enllà, el tercer i el quart lloc són per a altres dues platafor-
mes propietat de Facebook: WhatsApp i Facebook Messenger, 
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amb 1600 i 1300 milions d’usuaris, respectivament. WhatsApp 
lidera el rànquing d’aplicacions de missatges en 138 països i 
Messenger a 74. (Font i gràfic: wearesocial)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Digital 2020 Global Digital 
Overview. CLICAR AQUÍ  

Es cancel·len el MWC i el 4YFN

La GSMA ha comunicat la cancel·lació del MWC després de les 
baixes dels últims dies d’importants empreses expositores. Des 
de l’organització s’ha apuntat que “el brot de coronavirus, els 
problemes per viatjar i altres circumstàncies han fet impossible 
organitzar l’esdeveniment”.

D’altra banda, l’esdeveniment 4YFN (4 Years From Now), que es 
celebra des de fa 6 anys sota el paraigua del Mobile World Con-
gress de Barcelona, i dirigit a startups, també se suspèn per culpa 
del coronavirus. La seva primera edició, el 2014, va rebre 2.000 
visitants, però les xifres havien anat creixent fins al punt que per a 
la seva edició de 2020 es contemplaven previsions de 25.000 visi-
tants. El 4YFN s’ha de fer a Barcelona entre el 24 i el 26 de febrer.

El dia de l’Internet segur
La seguretat ha d’estar present en tots els àmbits i en tots els 
usuaris a l’hora d’utilitzar Internet. Cal estar alerta per no caure 
en pillatges o en el consum de notícies falses. Dimarts, dia 11, 
fou el Dia Internacional de l’Internet segur, diada per impulsar un 
canvi positiu en l’ús d’Internet i conscienciar sobre la necessitat 
d’emprar millor la tecnologia. Dit d’una altra manera, per dema-
nar una variació en la manera en que utilitzem Internet perquè es 
faci d’una forma més respectuosa, responsable, crítica i creativa.

Enguany el lema ha estat “Una Internet millor comença amb 
tu: junts aprenem ciberseguretat” i pretenia conscienciar tant 
a grans com a petits de la importància de la seguretat en el 
maneig d’Internet. Pel que fa a la seguretat pel que fa a l’ús 
d’informació es van posar damunt la taula quatre riscos: accés 
a informació poc fiable i falsa; dispersió, o pèrdua de temps 
a l’hora de buscar informació;  accés dels nens a informació 
inapropiada i nociva per a ells, i accés a informació perillosa, 
immoral i il·lícita.

La digitalització dels mitjans i Internet han fet que l’ús de rumors, 
o les conegudes com “fake news”, es difonguin de manera rà-
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pida i senzilla a tots els racons. Ara qualsevol publicar infor-
mació. Per combatre aquesta desinformació la millor medicina 
és l’educació, l’ús del sentit comú, el desenvolupament d’un 
esperit crític i la responsabilitat d’evitar la difusió de mentides. 
Però també la confiança en un periodisme de qualitat practicat 
per molts mitjans periodístics. A Espanya, la credibilitat de les 
notícies es troba per sobre de la mitjana global, per davant de 
països com Gran Bretanya, Itàlia, Japó, Estats Units o França. 
A més, segons l’informe conjunt de Deloitte i AMI, la premsa es 
posiciona com el mitjà més creïble, ja que el públic la considera 
garant de credibilitat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El 017, és el número gratuït per ajudar 
a la ciberseguretat

A l’octubre de 2019, el director general de l’Institut Nacional 
de Ciberseguretat (INCIBE), dependent del Ministeri d’Afers 
Econòmics i Transformació Digital, sol·licitava que el tradicio-
nal telèfon gratuït d’ajuda i consultes sobre ciberseguretat, el 
900.116.117) fos substituït per un número molt més curt i re-
cordable, el 017, a l’estil d’altres línies d’ajut de què disposem 
a Espanya. 

Ahir, per fi, l’INCIBE va anunciar la posada en marxa del 017, 
una línia que segueix sent gratuïta i que està pensada per aten-
dre les consultes i peticions d’ajuda de ciutadans i empreses 
de tot tipus i perfil, des de menors fins a pares i educadors; el 
servei funcionarà els 365 dies de l’any, en un horari de 9 del 
matí a 9 del vespre. L’ajuda és totalment confidencial. Des de la 
mateixa línia, al web esmenten els tres grups o perfils als quals 
atendran dins de cada classificació. D’una banda els ciutadans, 
als quals assessora l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI). 
D’altra banda, a empreses, a les quals es resol dubtes relacio-
nats amb incidències. Finalment, s’atén a menors pares i edu-
cadors, amb el programa “Internet Segur for Kids (IS4K)”, que 
atén consultes que tenen a veure amb l’ús d’Internet que fan 
nens i adolescent. (Font: Xataca)

Digiday repassa  mitjans que 
augmenten audiència produint menys 
continguts
 
Un article publicat en Digiday repassa els casos de tres mitjans 
-The Guardian, The Times i Le Monde- que en els últims temps 
han reduït el nombre d’articles publicats i han aconseguit incre-
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mentar la seva audiència, el temps d’estada dels seus lectors i 
el nombre de subscriptors o membres.
 
The Guardian va reduir un terç la producció d’articles després 
de descobrir que una llarga llista de continguts rebien molt po-
ques visites. Le Monde va reduir el seu nombre d’articles un 
25% coincidint amb un augment de la seva redacció fins als 
500 periodistes. Per la seva banda, el britànic The Times també 
va reduir un 15% les històries produïdes al descobrir que tot el 
que no fos contingut exclusiu o de valor afegit no funcionava bé 
entre els seus lectors.
 
Digiday explica també el cas del diari The Post and Courier 
de Charleston (Carolina de Sud, EE. UU.), que va aconseguir 
augmentar un 250% els seus subscriptors digitals -de 1.700 a 
6.000- al reduir a la meitat les històries publicades cada dia, 
però creant articles més profunds. (Font: Tendencias)

NOTA: El lector pot aprofundir en aquesta experiència publica-
da per Digiday des d’aquest link.
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Els mitjans catalans reben 330,9 
milions d’euros en inversió 
publicitària durant 2019
Per  Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Media Hotline

Ahir, dijous, 13 de febrer, es va presentar al Palau Robert de 
Barcelona l’Estudi 2019 de la Inversió Publicitària a Catalunya, 
que realitza cada any la Associació Empresarial de Publicitat 

(Gremi desde 1926) i està patrocinat per la Generalitat de Cata-
lunya. El Gremi encarrega aquest estudi a Media Hotline i Arce 
Media i el presenten el seu director general, Enric Yarza, i el 
president de AEP, Miguel Ángel Abancens.

Segons el Estudi, la inversió publicitària dels anunciants amb 
seu a Catalunya, ha descendit un 4.0%, en concret l’any 2019 
la inversió va ser d’1.025.9 milions d’euros. Com aquest butlletí 
explica en la següent informació, la inversió publicitària en el 
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conjunt d’Espanya ha descendit un 1,5%, per sota de l’augment 
experimentat dels anunciants catalans.

Els mitjans catalans han rebut en 2019, 330,9 milions d’euros, 
un 2.1% menys que en 2018, d’aquesta inversió el 42,3% pro-
cedeix d’anunciants amb seu a Catalunya la resta de la inver-
sió, un 57,7% procedeix d’anunciants de la resta d’Espanya i 
que s’anuncien en mitjans catalans.

El 42.1% de la inversió en mitjans catalans és per a la Premsa; 
18.4% per a la publicitat exterior; 16,4% per a ràdio, i el 15,1% 
per a televisió. La inversió publicitària en mitjans digitals repre-
senta el 20,2% de la inversió total.

A les persones que resideixen a Catalunya els arriba publicitat 
de mitjans catalans i d’altres mitjans que tenen implantació a 
tota Espanya. Així, comptant el que arriba per un i altre conduc-
te, en 2019 va arribar l’equivalent a 1.045.1 milions d’euros, un 
1.2% més que en 2018. 

Aquesta inversió que arriba a Catalunya suposa el 22,8% de 
la inversió del conjunt d’Espanya. Si comparem aquesta inver-
sió publicitària que va impactar en els catalans (22,8%) amb el 

pes de la població catalana (16,0%) i el pes del consum en la 
llar (19,4%), conclourem que els anunciants confien més en la 
potencialitat del mercat català que en la de la resta d’Espanya. 
(Infografia: Media Hotline)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi 2019 de la Inversió Publi-
citària a Catalunya, realitzat per Arce Media i Media Hotline. 
CLICAR AQUÍ  

La premsa perd 37,3 milions d’euros 
en inversió publicitària en un any
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Media Hotline

Com avançava la setmana passada El Butlletí, es coneixen les 
dades de la inversió en publicitat del 2019. Avui, gràcies a la in-
formació que ens envia Media Hotline, ens podem centrar en la 
inversió publicitària en la premsa escrita a Espanya. Diaris, re-
vistes i dominicals tornen a ser els més perjudicats en el mercat 
publicitari encadenant un any més de caigudes que, en l’àrea 
dels dominicals, comporta una pèrdues del 9,7% respecte a 
l’any anterior, acumulant unes pèrdues de 2,8 milions d’euros 
en un any, segons les últimes dades de l’i2P. En total, el sector 
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ha deixat d’invertir en tots els formats de premsa 37,3 milions 
d’euros en l’últim any.

Pel que fa a la premsa diària, tanca 2019 sent el segon mitjà 
amb un major pressupost en inversió, aconseguint els 792 mi-
lions d’euros i perdent un 1,7% respecte a l’any anterior. Tot i 
així hi ha una dada positiva: una vegada més, la premsa digi-
tal es converteix en el salvavides del sector millorant els seus 

ingressos anuals en 34,5 milions d’euros, un 10,8% més. No 
passa el mateix en la premsa diària tradicional, on la inversió 
en descens és de gairebé un 10%, perdent una mica més de 48 
milions d’euros.

La sagnia més gran al sector la pateixen els dominicals, que es 
converteixen en el mitjà de comunicació que menys quantia re-
ben amb 25,7 milions d’euros el 2019, un 9,7% menys que l’any 
anterior. En total, 2,8 milions menys que en l’any 2018, quan va 
rebre 28,5 milions d’euros.

Una cosa menors són les pèrdues en el sector de les revistes, 
que en 2019 ha comptabilitzat inversions per valor de 216 milions 
d’euros. No obstant això, en la dada interanual, aquest sector 
acumula unes pèrdues del 8,8%, superant els 20 milions d’euros.

Aquestes dades confirmen el que vénen denunciant els editors 
en els últims temps. La manca d’inversió publicitària és un dels 
motius que ha provocat que gran part dels diaris espanyols 
hagin llançat o estiguin ultimant els seus murs de pagament. 
Notícies Premium, amb continguts més elaborats i exclusius 
que s’han convertit en una necessària font d’ingressos per a la 
supervivència de la premsa. (Infografia: El Cuartel)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el report i2p Índice In-
versión Publicitaria, Año 2019, d’Arce Media i Media Hotline. 
CLIQUEU AQUÍ  

La inversió en publicitat digital supera 
per primera vegada els 3.000 milions 
d’euros

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la co-
municació digital a Espanya, acaba de presentar les dades de 
l’Estudi d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals 2019, elaborat 
per PwC. Aquest any s’ha treballat amb una nova metodologia 
per oferir un major abast en l’estimació de les dades: fins a 
2018 la base d’anàlisi era la informació proporcionada per les 

agències de mitjans. A partir de 2019, les dades declaratives 
inclouen a més a més suports, anunciants i intermediaris. La 
resta del mercat s’estima a través de models economètrics, en-
trevistes qualitatives a professionals i fonts de mercat com ad-
jinn, Market Monitoring i GEMO de PwC. A partir d’aquest canvi 
de metodologia s’han recaptat xifres que suposen un abans i un 
després per al mercat digital per la seva fiabilitat , la seva abast 
i representativitat .

La dada total d’inversió en publicitat digital a 2019 ha estat de 
3.150 milions d’euros, convertint-se en el mitjà líder d’inversió 
publicitària, amb un creixement de l’10,6% en comparació amb 
2018 (aplicant la metodologia utilitzada en aquest estudi). La 
xifra inclou la inversió en Display sense RRSS (968,4milions), 
xarxes socials (807,2 milions), Search (992,6 milions), Classi-
ficats (260 milions), DOOH (82,1 milions), Àudio Online (35,4 
milions) i TV Connectada (4,5 milions).

Els sectors més actius en 2019 han estat Automoció (14,3%), 
Editorial i Productores (9,9%), Oci i Entreteniment (9,7%), Fi-
nances (7,9%) i Telecomunicacions (7,1%). Mentre que el TOP5 
de grups d’anunciants digitals està encapçalat per: PSA Grou-
pe (4,2%), seguit de France Telecom (2,9%), Volkswagen Audi 
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(2,4%), Banco Santander (1,7%) i MásMóvil Telecom (1,5%), 
segons dades de adjinn.

A més de les dades analitzades, l’estudi també reflecteix les 
xifres d’inversió de Màrqueting d’afiliació, Influencers i de eS-
ports.

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi de l’IAB Inver-
sión Publicitaria en Medios Digitales. Resultados 2019. Només 
cal CLICAR AQUÍ  

El mitjà digital avança a la televisió 
generalista en inversió publicitària

En 2019 la inversió publicitària va canviar de protagonista. I 
el mitjà digital es va imposar, per primera vegada, per davant 
de la televisió generalista segons l’última edició de Media Sco-
pe Espanya, elaborat per la consultora Scopen. El 97% de les 
companyies entrevistades declaren que inverteixen en digital, 
davant el 74% que afirmen que ho fan a la televisió generalista.

 

De fet, si comparem amb edicions anteriors, observem com di-
gital és l’únic mitjà que creix des de 2009. D’altra banda, tot i 
que amb percentatges menors, creix la presència de les mar-
ques en el mitjà exterior, la televisió de pagament i la ràdio. I 
és que percentatge d’inversió en exterior frena la caiguda que 
mantenia des de 2015 i demostra com s’ha reinventat al pre-
sentar el seu millor resultat, la ràdio creix per primera vegada 
des de 2009.  En 2019 la televisió de pagament apareix entre 
els 5 mitjans en què més s’inverteix. Les dades evidencien una 
clara pèrdua de confiança en la televisió en obert per part dels 
anunciants. 

Quina és la previsió de cara a 2020? De cara a aquest any, el 
2020 destaca la previsió d’inversió en televisió generalista, per 
a la qual hi ha una tendència negativa (un 35% dels entrevistem 
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invertirà menys), que veiem que s’ha invertit, ja que sempre 
s’estimava un augment de la seva inversió. La segueixen les 
revistes (-60%), Suplements (-66%) i Premsa (-69%) són els 
mitjans en què menys s’invertirà.

A la banda contrària veiem com la televisió de pagament, 
l’exterior i el cinema, que sembla haver reviscut, són, a més de 
digital que gairebé un 70% dels grans anunciants afirmen que 
invertiran més, els mitjans que segons els entrevistats tenen 
una expectativa de creixement per a 202 0.Y si ens centrem en 
el digital, els canals més destacats seran i l vídeo en línia, ja 
que 8 de cada 10 companyies consideren que d’aquí a l’àmbit 
digital invertiran en publicitat en aquest suport, el 76% ho farà 
en programàtica i el 75% en ecommerce.

Entre els principals avantatges que ofereix el vídeo en línia 
es troben la seva rellevància, vinculació entre les marques i 
la seva audiència, la hiper-personalització dels missatges que 
ofereix i la no interrupció en el contingut. “No estem en una 
època de no publicitat però si en una època de no interrupció” 
ha afirmat Graziela Di Giorgi, chief growth officer. (Font i info-
grafia: Ipmark)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Media Scope Es-
paña 2019-2020 Tendencias en la industria de los medios de 
comunicación. Nonmés cal CLICAR AQUÍ  

Els usuaris bloquegen cada vegada 
més anuncis en mobile

El periodista Alejandro Chavez, a Merca20, afirma que, a me-
sura que la tecnologia ha anat evolucionant amb el pas dels 
anys, la forma en què les empreses realitzen publicitat també 
ha canviat significativament. No només els missatges que en-
vien les empreses han d’estar millor adaptats a la realitat social 
actual. També hi ha formes més precises i rendibles de crear 
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iniciatives de màrqueting. A això s’han de sumar noves expe-
riències i formes de promoció. Però els anuncis encara són part 
de la mescla.

La versió dels anuncis simplement ajuda a créixer als negocis 
en diferents dimensions. Són la forma més directa i fàcil de tenir 
un impacte en particular entre la població objectiu. No obstant 
això, especialment en l’entorn digital, hi ha un fenomen interes-
sant. La tècnica de l’adblocking està creixent com a resposta a 
l’enorme quantitat de missatges de les marques. I el pitjor, és 
que està arribant també a el sector mobile.

Cada vegada més usuaris estan bloquejant anuncis en 
smartphones. BlockThrough i PageFair van presentar l’edició 
2020 de la seva AdBlock Report. D’acord amb les firmes 
d’investigació, els usuaris ja no només volen bloquejar anun-
cis a l’entorn de desktop. Hi ha cada vegada més persones 
que estan abandonant Google Chrome (el líder en la navegació 
mobile) per descarregar navegadors que en automàtic eliminin 
aquests missatges. De fet, les marques van registrar un aug-
ment en aquest fenomen d’un 64 per cent en tres anys. El 2019, 
ja hi havia més de 527 milions d’usuaris mòbils a tot el món 
que bloquegen anuncis. El problema, és clar, és impedir que 

aquesta mentalitat segueixi creixent en el llarg termini, per això, 
les plataformes haurien de desenvolupar noves opcions perquè 
la gent no tinguin a veure comercials. I que no representin un 
cost excessiu. 

Google Chrome i Yotube bloquejaran els anuncis molestos 
dins dels vídeos.- L’equip de Chromium ha anunciat una sèrie 
de canvis relacionats amb la publicitat dins de vídeos a internet. 
Així com van decidir incloure el seu propi bloquejador d’anuncis 
en Chrome per començar a bloquejar “anuncis intrusius” en els 
llocs web, ara passaran a fer-ho també dins dels vídeos. És a 
dir, sota els mateixos estàndards de la Coalition for Better Ads, 
associació de la qual forma part Google i que determina quins 
anuncis són intrusius o molestos i quins són “bons”, ara el na-
vegador també començarà a bloquejar la publicitat “dolenta” en 
vídeos.

Ara bé, si sou usuaris regulars de YouTube probablement us 
sembli que aquest tipus d’anuncis fa molt temps que no els 
veieu a la plataforma. Només en vídeos llargs trobem anuncis 
que interrompen la reproducció, tots els anuncis que apareixen 
abans que comenci el vídeo poden saltar-als cinc segons de 
començar, llevat que siguin anuncis curts, com els de menys de 
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30 segons, i els banners a la finestra de reproducció de YouTu-
be tampoc cobreixen el contingut en més del 20% del reproduc-
tor. (Font: Merca20 – infografia: Power Up Gaming)
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Tres tendències tecnològiques 
que poden ajudar els mitjans de 
comunicació
Per Fundación Luca de Tena / Laboratorio de Periodismo

El professor de l’Escola de Periodisme de la Universitat de 
Ryerson, Adrian Ma, ha analitzat quines són les tendències tec-
nològiques emergents que poden ajudar en major grau aquest 
any i els següents als mitjans de comunicació. Segons Ma, per 
sobre d’altres, són tres les tendències que més impacte tindran:

1.- El 5G canviarà el joc.- “Intento mantenir-me en contacte 
amb productors i desenvolupadors digitals per tenir una idea de 
les innovacions que més entusiasme els genera”, apunta Ma. 
Sens dubte, afegeix, “el desplegament generalitzat de les xar-
xes sense fils 5G és l’únic desenvolupament que fa que tots es-
tiguin alerta per veure com es desenvolupa en tots els àmbits”.

Si bé és possible que hi hagi àrees en què ha de millorar, com velo-
citats de descàrrega inconsistents i certa manca d’infraestructura, 
“la promesa del 5G és temptadora tant per al públic com per als 
productors de contingut digital. No es tracta només de poder 
descarregar pel·lícules senceres en el seu telèfon en qüestió de 
segons. A l’augmentar dràsticament l’ample de banda al mateix 
temps que disminueix la latència (el temps de retard que passa 
quan les dades s’envien d’un punt de la xarxa a un altre), s’espera 
que el 5G marqui el començament d’una nova era de connectivitat 
i integració perfecta de dispositius intel·ligents”.

Les implicacions per als mitjans digitals són enormes, sosté Ma. 
En un nivell bàsic, hi haurà transmissió en viu molt més fiable i 
de més qualitat. Això ha de ser aprofitat per les redaccions dels 
periòdics.

NOVES EINES
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A més, la tecnologia 5G probablement conduirà a millores impor-
tants en la realitat augmentada i el contingut de notícies de reali-
tat mixta, afegeix. Amb el 5G, hi haurà una nova onada d’interès 
en el contingut AR, ja que els productors poden crear models 3D 
més realistes o elaborats amb la confiança que els usuaris no 
experimentaran cap retard”.

2.- Les ulleres intel·ligents, finalment, estan a punt 
d’enlairar-se.- Han passat uns anys des que Google Glass va 
arribar i (en gran mesura) se’n va anar, però els desenvolupa-
ments recents en assistents intel·ligents com Alexa i la tecnolo-
gia millorada de la cambra han donat pas a una gran quantitat 
de nous productes d’ulleres connectades, indica Ma. La nova 
empresa xinesa Nreal ha introduït un parell d’ulleres lleugeres 
de realitat mixta amb un preu assumible per al consumidor, per 
sota dels 500 dòlars. Segons alguns usuaris, aquestes ulleres 
ofereixen una increïble experiència AR amb gràfics superposats 
de qualitat i una resolució ultra clara de 1080p. 2020 podria ser 
un important punt d’inflexió per al consumidor d’aquesta tecno-
logia. “Últimes alertes de notícies en vídeo que apareixen en les 
ulleres? Transmissió en viu d’un esdeveniment informatiu des 
d’una perspectiva en primera persona? Les possibilitats són 
bastant al·lucinants”, destaca Ma.

3.- El futur de el vídeo és 3D en temps real.- El vídeo s’ha 
convertit en un pilar important en les estratègies de contingut di-
gital, “però on veiem alguns avenços sorprenents és en l’àmbit 
particular del vídeo volumètric. Bàsicament, el vídeo volumè-
tric és un vídeo tridimensional de 360 graus, que permet als 
espectadors experimentar el contingut amb sis graus de lliber-
tat (la capacitat de mirar des de qualsevol angle i moure per 
l’escena)”.

El concepte d’experiències tridimensionals 6DOF s’ha resumit 
en gran mesura en els jocs de realitat virtual. “Pot ser increï-
blement envoltant, però sovint ha demostrat ser costós, lent i 
difícil de produir. Però els avenços en càmeres de vídeo i pro-
gramari volumètrics brindaran als productors de contingut més 
eines per capturar i transmetre vídeo 3D en temps real i en la 
vida real”.

Aquesta tecnologia s’està utilitzant per exemple per brindar als 
espectadors experiències immersives d’esdeveniments espor-
tius, com la Lliga de futbol espanyola, o en les lligues professio-
nals de la NFL i la NBA, experimentant amb la transmissió de 
vídeo volumètric.  (Infografia: Intel Latinoamérica Newsroom)
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Google llança una eina per a periodistes 
que identifica ‘fake news’ i ‘deep fakes’

Assembler és una nova eina que ha llançat Jigsaw, la incuba-
dora de projectes tecnològics de Google i que serveix per a 
identificar imatges manipulades o falses. L’eina està pensada 
perquè la facin servir periodistes a l’hora de lluitar contra les 
fake news i les deep fakes i analitza les imatges que es pugen 
a ella utilitzant una tecnologia capacitada per identificar certs 
tipus de manipulació i avalua si les imatges poden haver estat 
alterades i on.

Assembler combina diverses tècniques existents per a la detec-
ció de tècniques de manipulació d’imatges comunes i és capaç 
de detectar canvis en la brillantor de la imatge i l’enganzament 
de píxels en algun lloc de la imatge per ocultar detalls, fins i tot 
quan es conserva la mateixa textura visual. L’eina és un bon 
pas en la lluita contra la manipulació en els mitjans, però no co-
breix moltes altres tècniques de manipulació existents, incloses 
les utilitzades per als vídeos. En aquest sentit, l’equip de Jigsaw 
ha reconegut que seguirà afegint detectors al model mestre i 
actualitzant els existents. (Font: The Verge)

Trucs a Google Maps que potser no 
coneixem
Google Maps és una 
eina amb moltes fun-
cions, tantes que no 
s’aconsegueixen conèi-
xer ni utilitzar totes. No 
obstant això, portem 
una llista de trucs que 
es poden usar o afegir 
a les accions més habituals i així treure-li més partit.

- Guardar l’aparcament: és normal arribar a un lloc deixar el 
cotxe aparcat, anar a fer els encàrrecs i tornar. Un cop de tor-
nada et pots preguntar “on és el cotxe?” Davant d’això l’eina 
de Google té una bona opció: al baixar-se del cotxe, només 
s’ha d’activar l’aplicació i al mapa es veurà reflectida la ubi-
cació del vehicle amb un característic punt blau. Després de 
pressionar-lo, apareix un menú, que entre altres opcions mos-
tra “Desa Aparcament”. Aquesta funció permet guardar ubicació 
del cotxe quedant emmagatzemada i identificada amb una «P» 
de pàrquing.

NOVES EINES
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- Mapes sense connexió: es tracta d’una opció que permet 
a l’usuari moure’s en el mapa d’un territori, en cas d’estar en 
un altre país sense accés a Internet. Tot i no tenir la ubicació 
exacta del lloc per una falta de connexió, es pot tenir una visió 
general del territori al mòbil.

- Sincronització de la brúixola: hi ha moments en què la 
brúixola de Google Maps comença a jugar i a descontrolar-se. 
Pren un sentit estrany o diferent al real. Davant d’això hi ha un 
truc fora del normal que es pot intentar i se’l coneix com el vuit 
(8). Es tracta de dibuixar el número vuit amb el mòbil pres de la 
mà al menys unes 5 vegades i veuràs com es calibra novament. 

- Conèixer estatuts de botigues: és comú anar a les botigues 
i trobar-les plena de gent o que simplement estan tancades. 
Per evitar aquests inconvenients, pots seguir els comerços i in-
gressar a la botiga o qualsevol lloc que es vulgui visitar, des de 
Google Maps. Allí es reflecteix la informació a la pestanya “Visió 
general” de com es comporta el lloc. És a dir, la freqüència de 
visitants i els horaris més concorreguts.

- Mesurar distàncies: aquesta funció permet a l’usuari conèi-
xer, en unitats de mesures, la distància lineal que hi ha entre un 

punt A i un punt B. És a dir, es pot conèixer que tan lluny o prop 
s’està d’un espai a un altre que l’usuari vulgui recórrer. Per a 
això, s’inicia en un punt inicial, s’activa la funció pressionant la 
“llàgrima vermella” que indica la ubicació. Al fer-ho, es desplega 
un menú on una de les opcions és la de mesurar distàncies. 
Se selecciona i s’habilita traç de línia blava puntejada que s’ha 
de dirigir a la destinació final. El sistema indicarà la distància 
generada.

- Cronologia de l’usuari: a l’usar amb molta freqüència Google 
Maps, l’usuari queda sota un absolut control de l’eina. Tot i ser 
una cosa molt dràstica, per a altres coses és molt útil. En cas 
d’haver anat a un restaurant, botiga o lloc, fa ja alguns anys en-
rere i volem tornar-hi però no se’n recorda, és quan es recorre 
a la cronologia de l’usuari. Al lateral de l’app s’ubica aquesta 
opció. Allà s’emmagatzema un històric de tot el que s’ha fet i re-
gistrat en l’eina. Es poden fer cerques per ubicació geogràfica, 
data, categories, períodes, entre d’altres.

- Crear llista de llocs preferits: aquest és un dels trucs de 
Google Maps per organitzar-se molt còmodament. Si s’ha de 
preparar un gran esdeveniment és necessari comptar amb una 
llista de proveïdors de serveis. A Internet segurament es troben 
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els que realment val la pena visitar. Per a això, es selecciona 
cada un dels comerços favorits o fer servir la funció de guies 
locals influents des de la app i després el sistema els llista. Per 
configurar aquesta opció l’’usuari ha d’anar a la pestanya de 
“Llocs guardats” i pressionar el símbol de “+” per crear i afegir 
les llistes. (Font: Trecebits – infografia: El Comercio)

Un editor en línia per a productors de 
continguts

Eddtor és un nou editor en línia de documents que neix amb la 
premissa de facilitar el flux d’escriptura sense distraccions, on 
cada editor pot establir un objectiu a assolir pel que fa a nombre de 
paraules, i fins i tot podrà saber el que trigarà a llegir el que va es-
crivint, i fins i tot també podrà conèixer el temps invertit en la crea-
ció de cada document. L’aplicació no compta amb elements que 
puguin causar distracció a l’hora de crear i editar un document. 
És per això pel que no possibilita la formatació de textos, inserció 
d’elements addicionals com imatges o taules, ni tampoc permet 
inserir encapçalaments ni compta amb suport per a sistemes co-
neguts d’escriptura, tot això per ser prou simple perquè cada editor 
se centri en el contingut dels seus documents sense més.

Les característiques clau de l’eina inclouen: Comptador de pa-
raules en temps real. Comptador de temps d’escriptura en temps 
real. Estimador de temps de lectura. Estalvi automàtic. Històric 
d’arxius i revisions. Exporta com a text. Mode d’enfocament. 
Sons de màquina d’escriure. Publicar online en forma directa. 
Escriptura d’estadístiques i anàlisi.

A l’acabar un text, la plataforma et dóna la possibilitat de visua-
litzar el resultat, i després publicar-ho, a més d’oferir un URL per 
compartir amb altres usuaris. El servei està disponible de forma 
gratuïta. Els interessats a usar-lo hauran de registrar-se, per a 
això disposen de dues opcions: mitjançant un senzill formulari, o 
bé usant un compte de Facebook. (font: Periodismo.com).

Acrelia llança una eina per verificar 
correus electrònics

Sabies que aproximadament el 23% dels correus electrònics que 
tenim en una llista de contactes són incorrectes? Acrelia ho sap 
i, per evitar tant SPAM, ha llançat una eina que permet verifi-
car i validar adreces d’emails duplicades, temporals, inexistents, 
SPAM Trap (trampes d’spam) i adreces de correu genèriques.
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La plataforma d’email màrqueting Acrelia recomana netejar la 
llista de contactes especialment en diversos supòsits: si és la 
primera vegada que fem un enviament o si fa molt temps que 
no es realitza, ja que es calcula que en el termini d’un any prop 
del 15 % dels mails deixen d’existir. També si els contactes no 
s’aconsegueixen amb confirmació doble opt-in (és a dir, a tra-
vés d’un registre + correu electrònic de confirmació) o si es re-
cullen offline (per exemple, en fires, esdeveniments, cursos...). 
En definitiva, netejar les llistes de contactes millora els resultats 
i permet des del primer moment tenir cura una cosa tan impor-
tant com la reputació que tindrem com a remitent.

Per totes aquestes raons, Acrelia acaba d’estrenar una nova eina 
per verificar correus electrònics. El servei és molt senzill i comp-

ta amb una fiabilitat superior al 98%: només es necessita crear 
un compte d’usuari a la plataforma de Acrelia i pujar la llista de 
correus en format csv. El sistema la valida i retorna un informe 
amb els emails que són vàlids i els que no. Aquells que ja utilitzen 
Acrelia per als seus enviaments de correu electrònic, també poden 
validar les llistes que tenen a la plataforma o crear llistes noves a 
partir de les validacions de correu electrònic que realitzin. Cal des-
tacar que en el servei d’Acrelia només es paga pels mails que es 
verifiquen, és a dir, no obliga a comprar un pack amb un mínim de 
validacions. (Font: Intermedia – infografia: Acrelia News)

Scroll, navegar per llocs de notícies 
sense publicitat i amb rapidesa
 
Scroll, companyia impulsada per Tony Haile, va llançar el pas-
sat 28 de gener un servei de membres que permet navegar 
sense publicitat i de manera més ràpida per desenes de llocs 
de notícies. Entre els mitjans participants es troben Slate, The 
Atlantic, BuzzFeed News, Vox, USA Today, Salon, Business In-
sider, BuzzFeed o Lifehacker. El servei té un cost de 5 dòlars al 
mes, encara que l’oferta inicial per als primers membres és de 
2,49 dòlars durant sis mesos.
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Scroll argumenta que el seu servei oferirà majors ingressos als 
mitjans que els que dona la publicitat i, als lectors, una expe-
riència d’usuari molt millor (el doble de ràpida i sense anuncis). 
I aquests usuaris sabran que estan ajudant amb la seva mem-
bresía als mitjans participants. (Font: Tendencias)

Com esborrar el teu compte de 
Facebook per complet i per sempre

Pot ser que en alguna ocasió hagis sentit enveja d’aquestes 
persones que en l’època de les xarxes socials com a centres 
de la vida digital viuen completament aliens a elles. Fins i tot 
pot ser que hagis desitjat desaparèixer de Facebook. Si aquest 
és el teu objectiu, ara explicarem com fer-ho. És relativament 
senzill quan saps des d’on fer-ho. Una altra cosa és si vols des-
activar el teu compte, que bàsicament és fer-lo desaparèixer 
temporalment fins que en algun moment decideixes que torni.

En aquest últim cas, no és tan fàcil com hauria . Registrar, mal-
grat tota la informació que demana Facebook, és bufar i fer am-
polles en comparació a la gimcana que els de Mark Zuckerberg 
ens fan passar fins a aconseguir dir-los fins després. Més d’un 

usuari de Facebook podria pensar que els de Menlo Park ens 
ho volen posar summament complicat per abandonar la seva 
xarxa, i de fet ho fan, però a mitges. Accedint a les opcions de 
configuració no trobarem la manera de sortir, més enllà de la 
possibilitat de desactivar nostre compte. Per trobar com esbo-
rrar-nos, caldrà buscar una mica més. Ho podreu fer d’aquest 
link. (Font: Genbeta)
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Estudi IPA y Facebook: augmenta la 
bretxa generacional en el consum de 
mitjans 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
L’última investigació realitzada per l’Institut de Professionals en 
Publicitat (IPA) i Facebook revela que en els últims anys la for-
ma en què els més joves consumeixen mitjans de comunicació 
comercials s’allunya cada vegada més dels hàbits de les perso-
nes més grans en aquest àmbit.

Segons les dades proporcionades per la base de dades d’IPA, 
que utilitza una mostra de més de 6.000 adults britànics, la co-
rrelació entre el temps consum dels mitjans entre persones de 
16 a 34 anys i les persones de més de 55 anys era de l’58 % 
el 2015, mentre que ara la dada baixa a l’ 25%. Una cosa sem-
blant passa pel que respecte a l’abast dels canals, on la corre-
lació ha baixat del 44% al 35% en els últims cinc anys.

Els mitjans amb més abast i que més temps atrapen el con-
sumidor són, en tots els adults, la televisió comercial i OOH, 
seguits de les xarxes socials i online. OOH i les xarxes socials 
són els canals principals per a les persones entre 16 i 34 anys. 
Des 2015, el temps que passen els usuaris en els mitjans digi-
tals va registrar un increment del 19%, motivat per l’auge dels 
smartphones i especialment si parlem de la franja compresa 
entre els 16 i 34 anys. Les persones d’aquest segment de la 
població dediquen el 73% del seu temps als canals digitals, da-
vant el 59% que passaven en 2015.

Per Simon Frazier, sènior research and màrqueting mana-
ger de la IPA, els resultats revelen que un enfocament únic a 
l’hora d’establir un pla de mitjans per a tots els consumidors és 
“menys efectiu que abans”. “Si bé l’abast ampli segueix sent 
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essencial per al creixement rendible de la marca, la forma en 
què els anunciants aconsegueixen aquest abast ampli és cada 
vegada més variada en tots els grups d’edat”, afegeix.

“Els diferents grups d’edat ara tenen patrons molt diferents de 
consum de mitjans, i és probable que això persisteixi. De fet, la 
gran transformació digital probablement no estarà completa fins 
que la generació anterior a internet estigui morta i enterrada. 
Això fa la vida més complexa per als marketers, però també la 
fa més interessant. Necessitem dominar una gamma més àm-
plia de canals ara, però podem usar-los per evocar una gamma 
més àmplia d’efectes”, diu Les Binet, Group Head of Effective-
ness de adam&eveDDB.

Cal destacar que les diferencia entre el temps que dediquen els 
enquestats als mitjans comercials dels que no ho són tot just ha 
canviat des de 2015, tot i la creixent popularitat de serveis com 
Netflix. (Infografia: Incorporated by Royal Charter/IPA)

NOTA: El Butlletí us amplia la informació de l’Informe d’IPA on 
s’exposa la bretxa entre els hàbits dels mitjans més joves i ma-
jors dels consumidors. CLIQUEU AQUÍ.

Perquè els líders de reputació s’han 
d’enfocar enguany cap un propòsit 
més alt 

Cada cop són més les empreses que s’estan adonant de la 
importància del propòsit i del “capitalisme interessat”, és a dir, 
orientar el seu negoci a l’interès de tots els grups d’interès, in-
closos els clients, proveïdors, empleats, accionistes i comuni-
tats locals. Al cap i a la fi, dir i fer el correcte és un bon negoci. 
No és d’estranyar, doncs, que en l’estudi de Tendències globals 
del 2020, del Reputation Institute, el propòsit superior hagi estat 
classificat com la prioritat número 1 dels líders de reputació. 
De fet, de les tendències en què s’ha classificat cadascun dels 
últims tres anys, la finalitat més alta és una de les dues que 
guanya importància. (L’altra és la privadesa de les dades.)
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El “propòsit més alt” es defineix com els principis de perquè la 
seva empresa existeix: complir un propòsit superior a beneficis 
i operar segons un nivell elevat de principis morals. O, segons 
va escriure Larry Fink, el conseller delegat de BlackRock, en la 
seva carta anual als consellers delegats el gener del 2019: “El 
propòsit no és l’únic objectiu de la obtenció de beneficis, sinó la 
força animada per assolir-los. Els beneficis no són en cap cas 
inconsistents amb el propòsit, de fet, els beneficis i la finalitat 
estan vinculats de manera inextricablement.” I el gener del 2020 
hi va fer un afegitó: “En definitiva, el propòsit és el motor de la 
rendibilitat a llarg termini”.

És evident que hi ha una gran oportunitat per a les empreses a 
l’hora d’activar i parlar amb el seu propòsit. I, certament, moltes 
empreses avui cerquen formes de mesurar el seu propòsit o el 
retorn que veuen tenir-ne. “Quan la vostra organització té un 
propòsit fort basat en fer el bé, aquesta és l’estrella del nord 
que ajuda a guiar tota la presa de decisions”, va dir un líder 
de la reputació a l’estudi Global Trends. “Assegura que la pre-
sa de decisions del món humà, ambiental, ètic, financer i polí-
tic es considera en la presa de decisions. Si això no funciona, 
redueix el risc a totes les altres àrees.” (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: provokemedia)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi 2020 Global Trends in Re-
putation, del Reputation Institute. CLIQUEU AQUÍ  

Vocento redissenya els seus diaris 
regionals

En els últims dies el grup de comunicació Vocento ha procedit 
al redisseny de la major part dels seus diaris regionals. Així 
ho han fet, de moment, El Correo (Biscaia), Diario Vasco (Gui-
púscoa), El Norte de Castilla (Castella i Lleó), La Rioja, Las 
Provincias (València), Ideal (Granada), Sud (Màlaga) i el diari 
de Gijón, El Comercio.

Entre els canvis que s’han introduït en els diaris es troba una 
nova tipografia (IBM PLX Serif); una nova secció diària (Viure), 
un quadernet dominical (Diumenge) i una última pàgina renova-
da, i altres canvis en les àrees d’opinió, amb nous columnistes, 
suplements i serveis. (Font: Digimedios)
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El Govern treballa per modificar el 
reglament del DOGC

El Govern impulsa una nova regulació del Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya amb la qual persegueix tres grans objec-
tius: facilitar l’accés a la informació que es publica; augmentar 
l’eficiència i la qualitat del procés d’edició, publicació i difusió; 
i garantir la seguretat jurídica i la coherència de la normativa 
reguladora. Així doncs, l’Executiu elaborarà un projecte de de-
cret per modificar la normativa actual que regula l’ordenació, 
l’estructura i la gestió del DOGC. Prèviament es realitzarà una 
consulta pública.
  

D’entrada, amb la iniciativa es pretén disposar d’una estructura 
del contingut del DOGC que faciliti l’accés de la ciutadania als 

documents que puguin ser del seu interès, en funció dels ens i 
òrgans emissors i del contingut; assegurar sempre l’autenticitat 
i la integritat de les còpies en format digital dels documents 
publicats; incorporar les possibilitats d’accés a la informació 
derivades de l’evolució dels mitjans tecnològics; i preveure ins-
truments alternatius que garanteixin la publicació i consulta del 
DOGC en cas de possibles incidències.

Pel que fa al segon objectiu, es vol disposar d’una estructura 
més adaptada a les necessitats i expectatives dels ens i òr-
gans emissors dels documents a publicar; garantir que totes 
les persones que emeten ordres d’inserció de documents estan 
legalment facultades per poder-ho fer; determinar el contingut 
de les ordres d’inserció en funció de la informació que sigui 
estrictament necessària per a la finalitat de la publicació oficial; 
preveure l’edició de diversos annexos a un número del DOGC 
per tal de poder atendre totes les publicacions en els terminis 
requerits; millorar la resposta a les expectatives dels emissors 
de documents pel que fa als terminis de publicació en les edi-
cions ordinàries; i establir, en el marc de l’Administració de la 
Generalitat, els òrgans competents per ordenar la publicació de 
documents. (Font: Comunicació 21 – il·lustració: El Punt Avui)
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Reuters crea un prototip de reportatge 
automatitzat de partits de vídeo 

Reuters ha creat un periodista esportiu virtual mitjançant tec-
nologia d’intel·ligència artificial i material de vídeo d’un pre-
sentador humà. El presentador d’AI llegeix els resums de les 
coincidències en un vídeo amb fotografia i informes de Reuters, 
que no requereixen script, edició ni producció. Reuters afirma 

que el prototip, construït en col·laboració amb la firma AI-video 
Synthesia, és el primer informe automatitzat de vídeo espor-
tiu dirigit per presentadors del món. El periodista d’AI es basa 
en l’editor d’esports mundials de Reuters, Ossian Shine. Shine 
va dir: “Va ser un projecte fascinant en el qual vaig participar, 
però al mateix temps tan surrealista, veure un personatge que 
s’assembla i sona igual que si parlés jo, sorprèn”. 

Nick Cohen, responsable mundial de productes per als serveis 
bàsics de notícies de Reuters, va dir: “Reuters ha estat des de 
fa temps en l’avantguarda d’explorar el potencial de les noves 
tecnologies per a proporcionar notícies i informació. Aquest ti-
pus de prototips ens ajuden a comprendre com es pot combinar 
la IA i els mitjans sintètics amb els nostres feeds de fotografia i 
reportatge en temps real per crear tipus de productes i serveis 
completament nous.”

El prototip està pensat com a prova de concepte, mostrant el 
potencial de serveis de notícies en temps real que utilitzin AI, 
segons ha dit Reuters. L’agència mundial de notícies ja utilitza 
fonts de jugades de partits i tecnologia AI per generar automàti-
cament vídeos resumits de partits per a ús en xarxes socials i 
altres plataformes. (Font: Press Gaeette – foto: lta.reuters.com)
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Soledad Gallego-Díaz confia l’edició 
catalana d’El País a Miquel Noguer

Novetats a l’staff directiu d’El País. Soledad Gallego-Díaz ha 
apostat per Miquel Noguer com a nou responsable de l’edició 
catalana del diari en substitució de Lluís Bassets, que “seguirà 
contribuint estretament amb el diari en les seves columnes 
d’anàlisi i opinió i formant part del comitè editorial”, segons 
informa el propi diari. El nomenament del periodista ha estat 
aprovat de manera folgada per la plantilla de la publicació, que 
ha realitzat aquesta votació tal com es recull en l’Estatut de 
Redacció d’El País.

“Agraït per la confiança de la directora d’El País i per tot el que 
aprenc cada dia en aquesta gran redacció”, ha apuntat Noguer 
després fer-se públic el seu nou càrrec. El comunicador, que va 
néixer a Vic el 1977, és llicenciat en Periodisme per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona i ha desenvolupat gran part de la 
seva carrera professional en la redacció de Catalunya d’El País. 
(Font: Prnoticias)

El Washington Post obre el web en 
espanyol “Post Opinión” i també un 
podcast 

El Washington Post va començar a treballar en espanyol a 
finals del 2019 amb un podcast. Ara, a aquesta estratègia si 
suma el web “ Post Opinión”. Es tracta d’una gran novetat, ja 
que és la primera vegada que el diari, en els seus 142 anys 
de vida, publica en un idioma diferent a l’anglès. Martin Baron, 
director del Washington Post, explica en un correu electrònic a 
diari El Mundo: “Tenim interès a tenir més lectors arreu del món, 
i el món hispanoparlant és un mercat natural per a nosaltres, 
donada la població hispanoparlant als Estats Units i els vincles 
comercials, culturals i de seguretat del nostre país amb Amèrica 
Llatina”. Però, tot i ser un mercat natural, els castellanoparlants 
dels Estats Units són molt diversos i a Llatinoamèrica cada país 
té els seus interessos propis.

El podcast tindrà lloc els dimarts i divendres, a les 6 del matí, de 
la mà de Juan Carlos Iragorri, Dori Toribio i Jorge Espinosa, que 
repassaran les notícies mundials en 20 minuts. “Post Opinión” 
planeja així convertir-se en la web destinada a recollir columnes 
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en espanyol de periodistes i comentaristes de l’actualitat en es-
panyol. (Font: Marketing Directo)

Els professionals demanen que els 
estudis de Periodisme tornin a les 
Humanitats
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
va demanar dilluns passat a la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles (CRUE) que els estudis en Periodisme 
tornin a la branca d’Humanitats, així com que es reforcin els 
continguts en literatura. L’objectiu és que els periodistes puguin 
impartir Llengua i Literatura a l’educació secundària. Els titulats 
en Periodisme segueixen sense poder impartir Llengua i Lite-
ratura en centres concertats o privats, malgrat que hagin obtin-
gut el Màster en Formació de Professorat. Això passa perquè 
aquesta titulació segueix depenent de la branca de Ciències 
Jurídiques, mentre que Educació restringeix aquestes assigna-
tures a titulats en la branca d’Humanitats.

Dins de l’expedient obert pel Defensor del Poble a instàncies 
de la FAPE, el Ministeri d’Educació argumenta que “la branca 

d’Humanitats recull les matèries de Llengua, Lingüística i Lite-
ratura, que no apareixen en el llistat de matèries bàsiques de 
la branca de coneixements de Ciències Socials i Jurídiques “, a 
les quals pertanyen Periodisme i la Comunicació. Per tant, en 
opinió de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professio-
nal, “no pot, per tant, afirmar-se que existeix arbitrarietat quan 
s’assigna a la primera d’aquestes dues branques de coneixe-
ment la docència d’aquelles matèries”. (Font: FAPE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de directes.- Barcelona. Divendres 25 de febrer (de 09.30h 
a 14.30h) - Girona. Dimarts 17 de març (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 pràc-
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tic de periodisme freelance, impartit per Ana Salvá,es donaran 
pautes i consells per poder desenvolupar amb èxit una activitat 
professional en l’àmbit internacional, passant per l’elaboració 
d’una agenda de contactes i diverses formes de finançament 
dels projectes.

Com gestionar les relacions amb els mitjans de comuni-
cació.- Barcelona. Dimecres 19 i 26 de febrer (de 09.30h a 
14.30h) - Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Brugués, 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació, en fer de porta-
veu o haver de gestionar entrevistes, o per parlar davant altres 
tipus d’audiència.

Taller de Facebook.- Barcelona. Dimecres 19 de febrer (de 
10.00h a 14.00h) - En aquest taller introductori, Pilar Yépez ex-
plicarà les principals característiques i funcionalitats de Face-
book. S’adreça principalment als professionals sèniors i forma 
part d’un cicle de cursos sobre xarxes socials en què posterior-
ment es tractaran Instagram i Linkedin.

Workshop sobre Petició d’informació pública.- Barcelona. 
Dilluns 24 de febrer (de 15.30h a 18.30h) - Girona. Divendres 

20 de març (de 10.00h a 13.00h) - La llei de Transparència ca-
talana permet als periodistes fer peticions d’informació públi-
ca per explicar històries periodístiques sobre aspectes socials, 
econòmics, mediambientals, etc. d’àmbit local. Karma Peiró 
ens ajudarà a conèixer els mecanismes i la manera més adient 
per aconseguir aquesta informació que serà única i exclusiva.

Dret penal i penitenciari per a periodistes.- Barcelona. Di-
marts 25 de febrer i 3 de març (de 09.30h a 14.30h) - L’objectiu 
del curs, coorganitzat amb el Col·legi de l’Advocacia de Barce-
lona, és donar al periodista les eines bàsiques per interpretar 
les resolucions i les notícies que surten de l’àmbit judicial amb 
rigor, conèixer el vocabulari jurídic i aportar el context necessari 
per fer les notícies més comprensibles.

Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona. 
Dimecres 26 de febrer i 4 de març (de 09.30h a 14.30h) - En 
aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les bases de com 
elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital que ens per-
meti marcar un camí clar, amb objectius específics i mesura de 
resultats i repassarem totes les eines estratègiques on-line que 
podem posar a treballar per al compliment d’aquests objectius. 
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Gestió de YouTube Studio per a periodistes. Com treure’n 
profit.-Barcelona. Dijous 27 de febrer (de 09.30h a 14.30h) - 
YouTube és la plataforma de vídeos que molts usuaris utilitzen 
per mantenir-se al fil de la notícia o bé estar al corrent de cam-
panyes corporatives, entre altres opcions. En aquest curs, diri-
git per Ivan Comas, t’ajudarem a potenciar aquest canal, com a 
periodista, comunicador o gestor de continguts.

Nova Escola d’Hivern.- Barcelona. Divendres 28 i dissabte 
29 de febrer (de 09.00h a 18.30h) - Organitzem una formació 
intensiva i molt pràctica sobre Tècniques de comunicació audio-
visual, amb cursos de creació i producció de podcasts, comuni-
cació a través de la càmera i locució, l’últim divendres i dissabte 
de febrer, durant tot el dia.

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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Perquè el bon periodisme no va ser 
mai tan important com ho és ara
Per Marketing Directo

Els acabats d’estrenar anys 20 no són malauradament por-
tadors de notícies gaire favorables i no sembla que hagin de 
ser “alegres” de cap manera. Així és l’adust pronòstic que 
l’historiador i polític alemany Günter Verheugen ha realitzat al 
congrés Deutscher Medienkongress que es fa aquesta set-
mana a Frankfurt. El que va ser comissari europeu d’Indústria 

i Emprenedoria assegura que el Brexit, les relacions cada cop 
més complexes d’Europa amb els Estats Units, el canvi climàtic 
i les migracions són l us temes (cap d’ells intranscendent) que 
necessiten ser resolts amb major urgència.

Pel que fa al Brexit, Verheugen assegura que el tan esbombat 
divorci del Regne Unit de la UE no ha estat de cap manera un 
“fet natural”. Les crítiques dirigides pels britànics contra la Unió 
Europea estaven justificades, però el caos en què van degene-
rar les negociacions va ser perfectament evitable. A més, diu 
que està convençut que les negociacions per arribar a un acord 
de lliure comerç amb el Regne Unit no conclouran probable-
ment fins a finals de 2020. Pensar el contrari seria excessiva-
ment naïf , assegura.

Verheugen adverteix, d’altra banda, que moltes de les conse-
qüències del Brexit estan ara per ara amagades en la penom-
bra i no sortiran a la llum fins que hagi passat un temps. Així i 
tot, l’excomissari europeu ho té meridianament clar: “La conse-
qüències psicològiques i polítiques del Brexit seran molt greus”. 
“Tot comença amb la creença que sempre serà possible algun 
tipus d’acord i també amb l’assumpció que en solitari Regne 
Unit pot realment guanyar pes a nivell global”, diu.
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En la seva ponència, Verheugen ha tingut també paraules per 
als mitjans, als quals ha llegit la cartilla i els ha etzibat simultà-
niament la següent i contundent frase: “El bon periodisme no ha 
estat mai tan important com ho és avui en dia”.

El protagonisme del periodisme està abocat a fer l’estirada en 
una època convulsa on els conflictes afloren amb cada vegada 
més freqüència, els fluxos migratoris creixen i el model occi-
dental de democràcia no es percep ja com el millor del món. 
“Aquí fora hi ha massa desinformació i afirmacions falses. Ni jo 
mateix sé sovint què i a qui creure”, conclou Verheugen. (Info-
grafia: BDZV)
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El futur és dels perennials
Diego A. Sants / La República (Colombia)

El talent no té data de caducitat. L’edat no és un impediment per 
a l’aprenentatge. La curiositat és multigeneracional. Benvinguts 
al món dels perennials, un concepte mental encunyat per per-
sones cridades a ser la principal força laboral de el futur.

Enmig del monopoli informatiu que han tingut els millennials a les 
xarxes socials, el concepte dels perennials, encunyat fa tot just 
uns anys, ha passat de puntetes. Però a poc a poc està trobant 
la seva veu, i no només en el mercat, sinó en algunes empreses.
El perennial no s’emmarca en una franja d’edat. No sent correc-

te que l’encasellin en una generació, sinó que prefereix que el 
jutgin i avaluïn per la seva capacitat de mantenir-se vigent en el 
mercat laboral, independentment de la seva data de naixement.

Una preocupació que tenen avui les persones majors de 40 
anys és quedar sobtadament sense feina i enfrontar-se a un 
món incert on segons sembla les companyies s’estan decantant 
per persones més joves. És una innegable realitat. Moltes em-
preses encara aposten per aquesta fórmula, però és una cosa 
que està començant a canviar.

Una entrevista que el diari Portafolio li va fer all gerent general 
de Microsoft per a Colòmbia, Marco Casarín, sobre el futur de la 
feina i el perfil dels treballadors que busca aquesta multinacional, 
dóna mostres d’això: “No creiem en la data de caducitat del talent, 
creiem en els perennials, els que es mantenen vigents, curiosos, 
es repten, aprenen, col·laboren i desenvolupen les habilitats que 
requereix el seu treball sense importar la seva data de naixement. 
Nosaltres mateixos, amb més de quatre dècades al mercat, som 
la prova que és possible transformar-se”, assenyala.

Perquè el pensament perennial prosperi més enllà d’una simple 
idea, aquest ha de trobar un aliat en una empresa, una empresa 

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

com BMW. Els alemanys, conscients del valor que generaven 
els seus treballadors de més llarga trajectòria en una de les 
seves plantes de producció, van decidir invertir en cadires més 
ergonòmiques per a ells, comprar pantalles d’ordinador més 
grans i donar-los unes botes de treball més còmodes.

El resultat? Se’ls va disparar la productivitat i es va reduir gaire-
bé a zeros l’absentisme.

Si bé els perennials no volen ser classificats dins de segments 
d’edat, la veritat és que són persones majors de 40 anys, però 
persones que en el fons saben que l’edat no és el límit per al 
que poden aportar professionalment i saben barrejar la seva 
experiència amb la seva capacitat per adaptar-se als canvis i 
fins per proposar noves formes d’executar els seus treballs.

La força laboral en molts països està envellint. En una dèca-
da, en països com els Estats Units, hi haurà més adults grans 
que millennials o Centennials treballant, i és una certesa a la 
qual s’hauran d’acostumar no només les empreses, sinó els 
governs. Aquests últims hauran de recórrer als perennials per 
mantenir sanejades les seves arques.

Ara bé, en mans de les persones estarà l’ésser atractius per a 
les empreses. Els demanaran capacitat de reinvenció, pragma-
tisme, resultats. Els temps han canviat i la idea d’una jubilació 
primerenca ja xoca amb una realitat: l’ésser humà viurà fins als 
100 anys. S’imaginen vostès 30 o 35 anys sense fer res i amb 
uns ingressos irrisoris? Jo no. (Fotografia: Emedemujer)

NOTA: iPSOS ha fet un ampli estudi en el qual es dedueix que 
amb l’ús d’apps els perennials destaquen per les barreres èti-
ques i els hàbits més que no pas per la seva destresa digital. El 
Butlletí us ofereix aquest interessant estudi si CLIQUEU AQUÍ  
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Valentín Popescu: “Els mitjans 
digitals han tallat el cap a la 
informació periodística”
Per Quim Miró / Comunicació 21

Valentín Popescu (Bucarest, 1931) és una de les veus més au-
toritzades per entendre com ha evolucionat històricament Euro-
pa després de 25 anys com a corresponsal de La Vanguardia a 
Alemanya. Als 89 anys, Popescu està jubilat tot i que continua 

col·laborant per a mitjans catalans, del País Basc i europeus. A 
Comunicació 21 relata les seves vivències i contrasta el perio-
disme de l’època del règim franquista i l’actual.

Neix a Bucarest però ràpidament es trasllada a Barcelona 
amb la seva família.
Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial la meva mare va 
intuir la tragèdia abans d’hora i vam tenir la sort d’emigrar a Ca-
talunya. Inicialment el destí final dels meus pares era Madrid, 
però vam allotjar-nos a Barcelona amb la meva germana.

Quina Barcelona es van trobar?
Molta misèria i molta pobresa! Eren els primers anys de la post-
guerra i l’inici del franquisme. Els pares, arquitecte i advocades-
sa, no van poder exercir la seva feina a Catalunya. L’any 1946 
el pare va morir sobtadament i la misèria per a la família es va 
multiplicar.

Què el fa decantar pel periodisme?
Jo estudiava Dret a la Universitat de Barcelona i un company 
em va convidar a assistir a un debat a l’Escola de Periodisme. 
En aquella època era un periodisme d’un sol llenguatge, però en 
aquell primer contacte vaig descobrir que aquell era el meu món.
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Deixa Dret per estudiar Periodisme?
Sí, a l’Escola de Periodisme. Els dos primers anys s’estudiaven 
a L’Ateneu de Barcelona, però el tercer i últim a Madrid. Era la 
manera per la qual el govern del règim tenia controlats els aspi-
rants a Periodisme. Mirin si em va agradar que vaig ser el millor 
estudiant de la meva promoció.

Un cop acaba la carrera a Madrid se li obren totes les por-
tes de bat a bat: El Caso, Sábado Gráfico i l’agència Efe.
Va ser una etapa fantàstica! Pensi que jo estava sol i sense 
família a Madrid i sense cap recomanació de ningú. Això no va 
ser cap impediment per treballar des del primer dia. Uns anys 
treballant sempre sota la lupa de la censura.

Com s’aplicava la censura?
A Efe, les notícies més susceptibles havien de tenir el vistiplau 
de l’oficina d’Afers Exteriors abans de difondre-les per als di-
ferents canals de l’agència. En canvi, quan vaig treballar a El 
Caso o Sábado Gráfico l’obsessió ibèrica era la prohibició de 
qualsevol imatge d’una dona nua.

Va patir-la personalment?
Sí, és clar. Tothom ja sabia el que es podia dir. La colla de 

funcionaris del ministeri que s’hi dedicaven tenien la missió 
d’impedir la publicació d’un article o d’una fotografia. El repte 
era que s’acabés publicant alguna opinió que passés desaper-
cebuda per als funcionaris. Però la censura era profilàctica, no 
tenia cap mena de sanció.

Quines eren les capçaleres de referència aleshores?
Només hi ha una cosa que ha perdurat amb el pas del temps a 
Espanya: l’estupidesa [riu]. Era la mateixa que ara! I ho explico 
en dos exemples: els diaris més venuts aleshores eren el Mar-
ca, els dilluns, i El Caso. Els esports, els assassinats i altres 
ximpleries generaven molt interès. Malauradament, d’aquella 
Espanya dels 50 a l’actual no ha canviat gaire.

Vostè torna a Barcelona.
Sí, ho faig per solidaritat familiar. La intenció era ser a Madrid 
durant sis mesos i vaig quedar-m’hi gairebé tres anys. Era més 
senzill i assequible econòmicament tornar que fer moure la fa-
mília a Madrid.

Aleshores s’incorpora a La Vanguardia.
Sí, a la redacció del carrer Pelai. Al cap de cinc anys de treballar 
a Barcelona va quedar una vacant a la corresponsalia de Bonn. 
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Com que jo parlava alemany, el director d’aleshores, Horacio 
Sáez Guerrero, va proposar-me anar-hi dues o tres setmanes 
de prova. I les dues setmanes es van convertir en 25 anys!

Una etapa en la qual viu les dues Alemanyes. Vostè va resi-
dir a la capital occidental.
L’època més intensa de la meva vida va ser a Alemanya! Enmig 
de dos mons completament diferents per una raó econòmica. 
L’Alemanya occidental es va recuperar molt aviat i la comunista 
no ho ha fet mai.

A vostè se’l recordarà sempre per haver destapat el ‘cas 
Flick’, una trama de corrupció del finançament entre par-
tits polítics orquestrada per l’empresari alemany Friedrich 
Karl Flick, que va esquitxar de retruc el PSOE de Felipe 
González.
En una conferència a Bonn, un diputat socialdemòcrata va ma-
nifestar que les donacions les havien donades als socialistes 
espanyols i portuguesos. Aquella exclusiva que va publicar La 
Vanguardia va ser una autèntica bomba!

Com va reaccionar l’opinió pública de Madrid?
La premsa més dretana de l’Estat es va fer ressò de la notícia 

carregant molt fort contra el PSOE. Es va generar tant enrenou 
que un diari va publicar: “A Espanya hi ha un dilema: PSOE o 
Popescu”. Tot plegat va desembocar en una investigació parla-
mentària a les Corts espanyoles i vaig haver d’anar a declarar 
davant el fiscal general de l’Estat.

Com va viure aquell tràngol?
D’entrada van impedir la presència de l’advocat del diari. Un cop a 
dins em van lliurar una traducció de l’article publicat a l’espanyol. 
La sorpresa va ser majúscula quan em vaig adonar que aquella 
traducció era una merda, no tenia res a veure amb el relat original. 
Aleshores el fiscal va demanar-li a una administrativa que li dictés 
l’escrit de manera exacta. Aquella traducció literal va acabar sent 
l’escrit d’acusació. Un cas surrealista, a l’estil Valle-Inclán.

25 anys com a corresponsal a Alemanya. Internet i les no-
ves tecnologies accentuen el debat sobre la figura dels co-
rresponsals?
Els mitjans digitals ja no necessiten corresponsals. Per als mi-
tjans és més rendible econòmicament contractar els serveis 
d’una agència que no pas contractar un corresponsal. I això té 
una conseqüència: els mitjans digitals han tallat el cap a la infor-
mació periodística.
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Posi un exemple?
El cas de l’impeachment al president Trump. Els mitjans digitals 
esmenten, fan una pinzellada, però no ho expliquen, no van 
més enllà. I acaben oferint una informació d’ull de mosca. Ni 
els professionals tenen l’oportunitat d’oferir-la ni els receptors 
tenen l’espai per rebre-la.

Ve d’una generació lligada estretament al paper. Creu que 
resistirà en l’aparador digital?
El paper es correspon en un moment tecnològic i social on els 
diaris tenien el monopoli de la informació i de la publicitat. Ja fa 
temps que ha desaparegut. És una llàstima que s’estigui per-
dent el paper, perquè la capacitat lectora que s’exerceix llegint 
un diari no té res a veure amb un format digital. Per a mi una 
imatge no és millor que mil paraules.  (Fotografia: ghemulariad-
nei)
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Llums i ombres del futur del 
periodisme
Per Asociación de Medios de Información

Pèrdua de credibilitat, de llibertat de premsa, violència... són al-
gunes de les pressions que mantenen al periodisme en escac. 
No obstant això, el futur té molts reptes que deuen perseguir. 
L’era digital planteja un panorama esperançador per continuar 
amb la tasca periodística.

El periodisme està en contínua evolució. Com qualsevol altra 
professió s’ha d’adaptar a la realitat que l’envolta. Poc queda 
ja d’aquell periodisme que es practicava al segle passat en què 
semblava impossible que els diaris poguessin llegir-se al mòbil, 
o fins i tot escoltar-se. No obstant això, hi ha alguna cosa que 
roman: el bon periodisme es caracteritza per tenir contingut de 
qualitat, propi i veraç.

Encara que no sempre és possible. El periodisme s’enfronta a 
amenaces, algunes d’elles es duen arrossegant anys com la co-
rrupció, i altres són noves, com les conegudes com a “fake news”.

El periodisme ha de barallar-se contra el fre que alguns po-
sen a la llibertat de premsa, l’abús de poder, la corrupció, el 
nou concepte processal pel qual alguns països intenten acusar 
d’hackeig als periodistes per la interacció que tenen amb les se-
ves fonts, la violència... Fins i tot la UNESCO està preocupada 
per les amenaces que persisteixen avui en dia sobre la llibertat 
de premsa.

En un informe publicat a finals de l’any passat, la UNESCO 
mostra que els periodistes pateixen, cada dia més, agressions 
verbals i físiques com a resultat del seu treball. També hi ha un 
repunt en els seus empresonaments, segrestos i violència en 
un context molt hostil en alguns llocs del món.
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A aquesta situació cal sumar-hi la lluita contra les notícies fal-
ses, també conegudes com a “mentida news”, i que ens en-
vaeixen en portals de notícies i fins i tot premsa escrita, ràdio, 
televisió i, especialment, en les xarxes socials. Suposen una 
amenaça directa cap al periodisme ja que a causa d’elles els 
mitjans perden credibilitat davant els consumidors.

Però no tot han de ser males notícies per a la professió. Segons 
el CEO de The New York Times, Mark Thompson, abordem una 
època plena de reptes que enriquiran el periodisme. No hi ha 
dubte que estem immersos en un procés de subscripcions que 
cada dia guanya més adeptes. Un periodisme de qualitat adap-
tat a les necessitats i gustos dels lectors que pot arribar a subs-
tituir, en un futur, els diaris tal com avui els coneixem.

Durant el webinar organitzat per la International News Media 
Association, Thompson va destacar els reptes que tenen per 
davant els mitjans, entre els quals subratlla una àrdua tasca: la 
d’adaptar les seves plantilles, la seva forma d’escriure, la seva 
tecnologia, etc. Tot per personalitzar la informació perquè causi 
un impacte en qui la llegeix. Cada dia més, la ciutadania busca 
notícies que els afecti directament, que els siguin útils i cridin 
la seva atenció.

Serà també un desafiament la recerca del creixement del nego-
ci digital, perquè aquí hi ha el futur. Els mitjans han de fixar-se 
en un altre tipus de plataformes, com Netflix o HBO, el creixe-
ment és exponencial. És el que busca el públic. En aquest sen-
tit, a més, serà fonamental la relació que s’aconsegueixi crear 
amb les plataformes digitals. Es necessita un canvi de mentali-
tat on es demani valor a canvi d’usar el contingut dels mitjans. 
Perquè arribar al màxim de públic possible és un extra, però si 
pot ser a través dels portals dels mateixos mitjans, molt millor, 
explicava Thompson.

El CEO de The New York Times va parlar també de la rivalitat 
amb els mitjans gratuïts com un altre punt a tenir en compte. No 
obstant això, si la marca compta amb la confiança, credibilitat 
i el respecte dels lectors, sempre serà la triada per gaudir d’un 
periodisme de qualitat en el qual no només es parli de les 5W 
sinó que s’aprofundeixi en els temes.

Per tant, que ningú pensi que el periodisme, tot i patir amena-
ces, està acabat. Queden moltes coses per fer en una professió 
que se sent apassionant per molts i que és molt necessària en 
la societat. (Il.lustració: Reason Why)
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Experts dels mitjans de comunicació 
analitzen els desafiaments del sector
Per Ana Zarzalejos i Alba Asenjo / Business Insider

  

El panorama mediàtic a Espanya està patint una enorme trans-
formació, amb els principals diaris digitals implementant models 
de pagament  i explorant vies alternatives per a la distribució 
dels seus continguts. L’esgotament de el model publicitari da-

vant la inflació de propostes digitals que competeixen pels ma-
teixos anunciants  ha obligat els mitjans de comunicació a reo-
rientar el seu negoci i a apostar per vies de distribució més enllà 
de les xarxes socials, el que ha consolidat  l’èxit d’agregadors 
de notícies com Upday i Flipboard.

Deloitte estimava que, per a finals de 2019, diaris i revistes tin-
drien més de 20 milions de subscriptors exclusivament digitals. 
La consultora també prediu que aquest any els ingressos per 
publicitat i per subscripció estaran igualats. El 2012, el reparti-
ment era el següent: un 10% per a la subscripció i un 90% per 
la publicitat, segons  l’informe sobre el futur de la premsa de 
CeleraOne i FIPP.

A més, la  desconfiança cap als mitjans i l’auge de la desinfor-
mació s’han consolidat com els desafiaments més importants 
als quals s’enfronta el periodisme actual, el que obliga els mi-
tjans a redoblar el seu esforç per la qualitat en la seva oferta de 
continguts. Les dades mostren que  Espanya és un dels països 
on hi ha una major preocupació al voltant de la propagació de 
les  fake news,  segons el Digital News Report. Més del 80% 
dels usuaris creu que és responsabilitat dels propis mitjans 
prendre mesures per pal·liar el problema de la desinformació. 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

En aquest context,  Business Insider Espanya  va reunir en la 
seva VI Smart Business Meeting  a veus destacades del sector 
per abordar els principals reptes als quals s’enfronten els mi-
tjans de comunicació.

Manuel del Campo, conseller delegat d’Axel Springer Espan-
ya, empresa editora de Business Insider Espanya,  va ser 
l’encarregat de moderar un esdeveniment que va comptar amb 
la participació de: Carlos Núñez, conseller delegat de Henneo; 
Ignacio Escolar, director d’eldiario.es; Ismael Nafría, director de 
National Geographic Espanya; Ester García Cosín, directora 
general d’Havas Media Group, i Mathias Sánchez, director fi-
nancer d’Upday.

Cap a un model híbrid de subscripció i publicitat 
“El model actual no és sostenible tal com estem estructurats ara 
mateix a Espanya”, va assegurar el conseller delegat del grup 
de comunicació Henneo, Carlos Núñez. Henneo, anteriorment 
conegut com a Grup Heraldo, és propietari de conegudes ca-
pçaleres com 20 minutos, Heraldo de Aragón o La Información, 
entre d’altres. En aquest sentit, Núñez va remarcar que  la frag-
mentació de la publicitat per l’aparició de múltiples jugadors fa 
que aquest model no sigui viable a curt termini.

El directiu de Henneo creu que s’hauria d’intentar “replicar en 
l’àmbit digital el mateix model que l’any 2000”, en què el 56% 
dels ingressos provenien de la publicitat i el 44%, de la venda 
d’exemplars. 

El mitjà digital eldiario.es, fundat i dirigit per Ignacio Escolar, 
és un dels models d’èxit a Espanya. Tot i que és un mitjà obert, 
compta amb subscriptors a través d’una fórmula en la qual es 
va inspirar The Guardian i  que compta amb el compromís dels 
lectors amb un periodisme independent. “Som el diari amb ma-
jor nombre de subscriptors digitals”, va assegurar Escolar. “La 
meva aposta és que anirem cap a un model de subscripció, 
però també de publicitat”, vaticina el periodista, que creu que ja 
no es farà una distinció entre premsa escrita i digital, sinó que 
tots competiran en la mateixa lliga. 

Un model de negoci basat exclusivament en subscripcions de 
pagament no sembla possible ara mateix. No obstant això, el 
director de National Geographic Espanya i autor del llibre  La re-
invenció de The New York Times, Ismael Nafría, considera que 
el lector espanyol està més disposat a pagar del que creiem.  
“Hi ha pagament pràcticament en tots els mercats comparables 
a Espanya des de fa temps”, ha assenyalat. Per a aquest ex-
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pert, Espanya no és diferent d’altres països en què la premsa 
de pagament ha acabat tenint èxit. Nafría va defensar que cal 
vèncer la reticència dels propis mitjans i posar-se mans a l’obra 
com més aviat millor: “Com més tardem a començar més triga-
ran a arribar els resultats”. 

Com col·laborar amb Facebook i Google
En el nou entorn a què es dirigeixen els mitjans de comunica-
ció, hauran de redefinir també les relacions de distribució amb 
plataformes com Google i Facebook. Nafría pensa que el mi-
llor serà “apostar per la col·laboració, no per l’enfrontament”. 
L’investigador va subratllar que optar per no comptar amb 
aquestes xarxes és un error perquè hi ha un públic important 

que s’informa a través d’aquests canals. “No et pots permetre 
no estar en les xarxes o no optimitzar els teus continguts per 
a les recerques”, ha advertit. “No tenim molt a guanyar amb 
l’enfrontament”.

Ester García Cosín coincideix en la necessitat de seguir 
col·laborant amb les plataformes, però va recordar que “la 
col·laboració ha de ser bidireccional” i no creu que fins ara ha-
gin demostrat que pot ser-ho. Tots dos experts van insistir en  la 
necessitat de reduir la dependència d’aquestes plataformes en 
la distribució dels continguts i d’establir unes regles de joc que 
hagin de respectar-se. 

L’estreta relació entre tecnologia i periodisme
Precisament per donar resposta a les noves necessitats de 
distribució del contingut, tant per a mitjans com per a usua-
ris, sorgeix Upday, l’aplicació de notícies preinstal·lada en els 
mòbils de Samsung. L’agregador de notícies permet que “els 
usuaris trobin informació que és rellevant per a ells”, va explicar 
el director financer d’Upday, Mathias Sánchez. L’algoritme de 
la plataforma fa una part de la feina i té molt a veure amb l’èxit 
de Upday, que va ser rendible abans de fer els 3 anys de vida . 
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No obstant això, Sánchez va recordar que el periodisme no pot 
deixar-ho tot en mans de la tecnologia. “Els periodistes són els 
que tenen ètica, no la tecnologia”, ha apuntat. “Són els que te-
nen aquest ADN periodístic que busca la neutralitat i vol treure 
la veritat”. 

Ignacio Escolar també va destacar el paper de la tecnologia 
com a impulsora d’un mitjà, però mai per ocupar un paper cen-
tral. El director de eldiario.es va explicar que utilitzen models 
de big data per a “conèixer al lector, saber quan paga i per 
què”. No obstant això, ha insistit en una idea: “Nosaltres no hem 
crescut gràcies a l’algoritme, sinó gràcies al periodisme”. I va 
assegurar que els subscriptors d’eldiario.es han crescut quan 
el mitjà ha aconseguit donar exclusives, com el cas Cifuentes. 

Reptes: desinformació i excés de personalització
Un dels riscos del nou entorn en què la lluita se centrarà en 
atreure, convèncer i fidelitzar els lectors és l’excessiva perso-
nalització dels continguts, tant tecnològicament com ideològi-
cament, perquè els usuaris es trobin sempre còmodes amb la 
informació que se’ls ofereix. El responsable financer de Upday 
va destacar així la importància que en l’empresa ha tingut per 
assolir l’èxit  no només l’algoritme, sinó que en l’agregador de 

notícies hi hagi un equip d’editors que garanteixin l’equilibri en 
la informació.

Escolar és un ferm defensor que els mitjans tinguin una línia edito-
rial que marqui unes prioritats en l’agenda informativa. No obstant 
això, el problema sorgeix quan aquesta línia editorial es converteix 
en una ideologia partidista. “De vegades cal donar-li als lectors 
notícies que no volen llegir, però que són notícies”, va assegu-
rar Escolar, que creu que un mitjà ha de poder enfrontar als seus 
propis usuaris. El director va reconèixer que eldiario.es ha perdut 
subscriptors per determinades notícies que no encaixaven amb 
la ideologia predominant de la seva audiència, però  creu que la 
credibilitat que guanya el mitjà a llarg termini val la pena. 

Per la seva banda, Nafría ha apuntat que els usuaris no dema-
nen tanta personalització: “Només volen que se’ls mostri una 
visió de món i se’ls expliqui”. En la seva opinió, la desinformació 
és un altre dels grans desafiaments a què s’enfronta el sector. 
I va assenyalar directament a plataformes com Google i Face-
book i a la seva responsabilitat en la difusió de la informació . 
“Em preocupa la sensació que poden crear en els lectors que 
‘tots els mitjans són iguals i davant d’això, l’únic que podem fer 
els mitjans és apuntalar la nostra credibilitat”, ha incidit. 
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La credibilitat dels mitjans, clau per avançar en ingressos
Aquesta credibilitat de la qual parla Nafría serà la clau perquè 
triomfi el nou model, cosa en la qual coincideixen de manera rotun-
da tots els experts. En aquest sentit, la directora general d’Havas 
va explicar  la importància que el públic confiï en una marca o, en 
aquest cas, mitjà de comunicació,  des del punt de vista de el món 
de la publicitat. “Nosaltres portem 10 anys entenent per què hi ha 
consumidors que matarien per algunes ensenyes i altres per les 
que no”.  I va assenyalar que “els mitjans també poden ser més o 
menys rellevants per a les persones, a l’igual que les marques”.

García Cosín va recordar, així mateix, la importància de la fir-
ma i de la capçalera que hi ha darrere de les informacions, in-

dependentment dels canals en què es trobi la informació, que 
cada vegada són més variats (de YouTube a l’aplicació de ví-
deos curts TikTok). 

La publicitat: l’auge de la programàtica com a salvavides 
dels mitjans
El conseller delegat de Henneo va subratllar la necessitat que 
els mitjans capturin “com més publicitat, millor”, de cara a la 
seva sostenibilitat financera. Així, ha compartit que, segons les 
previsions del seu grup, l’any que ve les xifres de la publicitat 
digital empataran amb les de la publicitat en paper, “i el 50% 
serà ja programàtica”.

La publicitat programàtica permet que els lectors d’un mitjà 
de comunicació online els apareguin anuncis depenent dels 
seus gustos, recopilats a través de galetes, el que porta a una 
connexió entre l’anunciant i el consumidor més adequat molt 
més específica i automàtica que quan les empreses contrac-
ten campanyes de publicitat en els mitjans. Aquestes tècniques 
aconsegueixen, idealment, que els anunciants venguin més els 
productes que anuncien, ja que els anuncis els apareixen als 
clients més interessats en una determinada marca. 
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És un tipus de publicitat que requereix tenir la tecnologia ne-
cessària, així com “escala” per poder “accedir a aquestes grans 
planificacions publicitàries ja aquests grans clients, de manera 
que cada vegada més els mitjans petits tenen més complicat 
aconseguir-ho”. (Infografies: El País, Business Insider i Prensa 
Ibérica 360)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la possibili-
tat de veure i escoltar l’Smart Business Meeting al complet en 
vídeo. CLICAR AQUÍ
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L’ocàs dels quioscos: no volen una 
lenta agonia
Per Maria Chueca / Merca2

Segons publica el portal Comunicació 21, la reducció de quios-
cos de premsa en els darrers anys és una evidència. L’any 
2010, en el conjunt de Catalunya, Illes Balears i País Valencià 
hi havia 6.665 punts de venda de publicacions periòdiques, i 
el 2018 ja s’havien reduït a 5.034, un descens del 24,47%. En 
el global de l’Estat, la davallada en el mateix període és del 
22,19% (de 26.210 punts de venda a 20.394), segons un infor-
me de l’Associació Nacional de Distribuïdors de Publicacions.

La mitjana conjunta dels tres territoris de parla catalana està con-
dicionada pel volum i l’alt percentatge de desaparició de quioscos 
a Catalunya, vuit punts per sobre de la mitjana estatal, quan a 
les Balears està dotze punts per sota. En concret, a Catalunya la 
reducció de punts de venda de premsa és del 30,44% (passa dels 
3.469 de 2010 a 2.413 el 2018); a les Illes Balears del 10,74% (de 
950 a 848), i al País Valencià del 21,06% (de 2.246 a 1.773).

Es parla molt de protegir la cultura i el seu voltant, però poques 
vegades es fa esment als quioscos. Fa un parell d’anys, Ma-
nuela Carmena –que fou alcaldessa de Madrid- qualificava als 
quioscos com fars culturals, “abandonats”, afegeix un dels mem-
bres del gremi dels quiosquers. El principi de la fi dels diaris im-
presos ha tingut conseqüències devastadores per als quioscos, 
que han vist reduïda la seva presència a més de la meitat en 
tot just una dècada. Els polítics escolten les seves peticions per 
intentar salvar-se, però no actuen; les editorials i distribuïdores 
s’alien deixant-los fora de l’equació; i les noves generacions no 
mostren cap intenció de donar continuïtat a la seva vida.

El relleu generacional és clau per a la supervivència d’aquests 
negocis. Qui vindrà al quiosc quan falti la gent gran?. Molts dels 
quioscos que ocupen les voreres de les ciutats són herència 
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familiar. Però ara els fills del quiosquer tenen una feina més 
acceptable que ficar-los en un quiosc.  El negoci dels quioscos, 
que un dia va ser rendible, està esgotant el seu temps ofe-
gat per la poca ajuda institucional i pel paper (i mai millor dit) 
d’editorials i distribuïdores.

La liberalització de la publicitat, la possibilitat de fraccionar els 
pagaments del cànon d’ocupació o l’ampliació dels espais són 
algunes de les històriques peticions del col·lectiu de premsa. 
La solució “ni ve ni se l’espera”. La qüestió del cànon repre-
senta una de les batalles més antigues dins del gremi dels 
quiosquers. Aquest pagament anual depèn del carrer en què 
s’ubica el quiosc, però pot passar dels 1.500 euros, a Madrid. 
Per aquest motiu, els quiosquers demanen tenir la possibilitat 
de fraccionar el pagament d’aquest cànon...

La publicitat és un tema recurrent en les peticions dels quios-
quers. Actualment, els quioscos només estan autoritzats a tenir 
publicitat d’índole editorial o cultural i no pas a tot el pais. La 
veritat és que l’autorització de publicitat genèrica seria una via 
de salvació per als que encara mantenen viu el seu quiosc. La 
rendibilitat del negoci seria més gran, de manera que resultaria 
més atractiu per a noves generacions. 

Les ofertes de subscripció de la premsa impresa estan enca-
minades a deixar fora de joc als quiosquers. Les subscripcions 
rebaixen el preu i inclouen regals, i són els quiosquers que, de 
manera indirecta, les ofereixen. “Per què he de fer jo de media-
ció per vendre un diari al que el client es subscriurà, li sortirà 
més barat i guanyarà més del que guanyo jo? No té sentit, ens 
perjudiquem a nosaltres mateixos”, explica un quiosquer.

Potenciar els models de subscripció porta a pensar que hi ha 
algun tipus d’acord entre editors i distribuïdora perquè desa-
paregui la premsa dels quioscos. “Estem ficant a la guineu al 
galliner”,  em comenta el quiosquer. “Som aquí per vendre, i a 
sobre hem de donar un butlletí de subscripció que ens deixarà 
sense negoci; ens estan utilitzant”, es queixa l’amo d’un quiosc 
que, finalment, rebla: “Si volen que desaparegui la premsa que 
la treguin, però que no ens facin agonitzar a poc a poc”. (Foto: 
El Punt Avui) 
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