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ACTUALITAT
LA PRIMERA: El futur del periodisme escrit
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Aquestes són les llars que consumeixen més televisió, ràdio i premsa però menys internet

COMUNICACIÓ DIGITAL
El congrés alternatiu al MWC aplegarà 2.500 emprenedors en 40 activitats

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Segons InfoAdex, el mercat publicitari decreix un -0,6% i internet supera TV

NOVES EINES
El Govern impulsa un projecte de veu digital en català

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Comprendre els hàbits dels lectors i crear productes adhoc, prioritat clau per als editors 
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LA CRÒNICA: Gabilondo reclama “periodisme potable”
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El futur del periodisme escrit
Per Mario Regidor / NuevaTribuna.es

  
Molts articles s’han escrit amb un titular similar o molt sem-
blant i amb receptes d’allò més variat per assegurar el futur d’un 
gremi vital, gairebé indispensable en l’esdevenir polític, social i 
econòmic de la Humanitat. Crec que hauríem de començar per 
veure les causes que originen la crisi del periodisme escrit per 
després poder donar un modest diagnòstic sobre les possibles 
solucions a implementar.

Un dels principals problemes és, sens dubte, l’alt grau 
d’intrusisme professional. Sobre aquest punt, he de reconèixer 
que, en part, està legitimat. Perquè? Doncs perquè un perio-
dista s’ha de especialitzar per fer bé la seva feina. No pot con-
feccionar una setmana informació local i passar a esports la 
següent. Un mitjà de comunicació que es preï ha de comptar 
amb especialistes en matèria local, nacional, internacional, es-
portiva, judicial, econòmica, etc. I, en certa manera, és lògic 
que per sobre de periodistes prefereixin economistes o llicen-
ciats en polítiques, per exemple. No obstant això, també hi ha 
nombrosos Màster que es poden estudiar i que s’especialitzen 
en segons quins àmbits d’informació i coneixement.

Un altre aspecte important a tenir en compte és l’auge dels mi-
tjans digitals en detriment dels mitjans en paper. L’estalvi de cos-
tos a nivell de material i logística sembla ser la causa principal 
d’aquest auge, a més del cost, pràcticament gratuït pel que fa a 
mitjans digitals, sense oblidar l’impacte dels mitjans digitals en 
la ciutadania sobre els mitjans escrits, molt més gran en quant 
a abast en els primers respecte als segons. Lamentablement, 
hem vist que han anat escassejant els llançaments de mitjans de 
comunicació escrits, tant en forma de diaris com de revistes, i hi 
ha hagut un auge paral·lel en aquest sentit dels mitjans digitals. 
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Tot això no és dolent per se ja que reflecteix el fet que la ciutada-
nia anhela sentir-se informada. La qüestió és si prefereix fer-ho 
en mitjans de comunicació escrits o prefereix, per qüestions de 
credibilitat o per falta de temps, altres mitjans d’informació com 
la ràdio o la televisió. Convé recordar a molts experts que van dir 
que, amb l’aparició de la televisió, la ràdio desapareixeria, i aquí 
segueix... Només cal renovar-se... o morir.

La publicitat és un altre aspecte important a considerar. Tinguin 
en compte que els anuncis suposen gran part dels ingressos de 
qualsevol mitjà de comunicació, molt més que el mateix ingrés 
rebut per la compra del diari o de la revista. S’ha observat un 
descens progressiu i continuat de la publicitat en mitjans de co-
municació en paper i el seu transvasament als mitjans de comu-
nicació digital, segons un estudi internacional de la Universitat de 
Granada i de la Rice University de Houston (Texas) que analitza 
aquest fenomen durant els últims 15 anys i coincideix a ressaltar 
que és Internet i no la crisi econòmica la causa principal de la da-
vallada de la publicitat en els mitjans de comunicació analògics.

Un altre tema important: la cultura del “Gratis total” que ha calat 
entre la ciutadania amb el que això comporta. I crec que aquest 
és l’aspecte primordial a tenir en compte. M’explico: la gent ha 

assumit que el cost de la informació ha de ser gratuït, no és 
que no vulguin estar informats, si ho desitgen però si els cobren 
per això buscaran altres canals de comunicació, ràdio i televisió 
per exemple a cost 0. Però, semblen no adonar-se del terrible 
cost econòmic que suposa a les corporacions que sustenten els 
diferents mitjans de comunicació, el tenir un planter de periodis-
tes formats i preparats, instal·lacions adequades al segle XXI, 
una logística que permeti tenir en els establiments el periòdic a 
primera hora del matí, etc.

Finalment, però no menys important... L’auge i proliferació de 
les anomenades Fake News que ha fet moltíssim mal al gremi 
periodístic en la seva totalitat i que jo vull filar amb el desig de 
la població de buscar informació gratuïta però sense importar-li 
la qualitat i, sobretot, la veracitat. A tot això, s’uneix el fet que 
s’hagin creat multitud d’empreses l’objectiu preferent de les 
quals és el “tractament de la informació” i els laxos controls de 
les xarxes socials, especialment Facebook, envers la informa-
ció que s’indexen en els seus propis continguts i que es disse-
minen per tota la xarxa.

No estem molt lluny d’aquells temps en què els diaris dedicaven 
ingents recursos a l’anomenat periodisme d’investigació, pedrera 
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enorme de premis Pulitzer, un dels més aclamats el de l’equip de 
professionals Spotlight del diari Boston Globe que va aconseguir 
el Pulitzer i es va rodar una pel·lícula guardonada amb l’Oscar a 
millor pel·lícula per desemmascarar la política d’assetjament se-
xual a nens per part d’una part important de la cúria eclesiàstica 
i el seu encobriment per part de la diòcesi de Boston. I caldria re-
cuperar aquesta classe d’informació, a l’igual que la inversió que 
suposen els corresponsals internacionals en zones de guerra, 
però veiem com cada vegada hi ha més professionals freelance 
que “lloguen” els seus serveis al millor postor.

Un cop exposat el panorama, quines opcions hi caben? Perso-
nalment, penso que s’ha d’obrir un gran període de reflexió i, 
tot i ser companyies rivals, propiciar punts de trobada entre les 
diferents corporacions amb interessos en mitjans de comunica-
ció perquè estic veient que el diari diari està perdent vigència a 
passos de gegant. No obstant això, no penso que el periodisme 
escrit ja no tingui cabuda en un món essencialment tecnologit-
zat però sí que convé reestructurar-se i, potser, canviar la seva 
periodicitat. M’explico, si volem un periodisme que torni a la in-
vestigació, al reporterisme, al tractament pausat i amb anàlisis 
profundes i alienes a la pressa de temps en què ens movem en 
la societat actual, convé que el diari passi a no ser de format 

diari sinó, possiblement, un format de cap de setmana que ja es 
comercialitza com a tal en les diferents ofertes per portar-te el 
periòdic a casa per part dels diferents mitjans.

D’aquesta manera, amb un diari que reculli les notícies de la 
setmana i que permeti una reflexió pausada i estructurada i que 
aculli una anàlisi posicionat i amb els pros i contres que cada 
assumpte d’interès reclami, asseurem les bases d’un ressorgi-
ment d’un segment d’informació com són els diaris que necessi-
ten d’una nova empenta que uneixi la contenció de costos amb 
la informació de qualitat. Al capdavall, no deixa de ser notori 
que la major part dels diaris que es venen en l’actualitat ho fan 
els dissabtes i diumenges que és quan més temps tenim per a 
informació de manera reposada i amb els suplements i revistes 
afegits a les edicions de cap de setmana.

Fan falta moltes més idees i reformes que la que plantejo aquí 
però crec que el diagnòstic dels problemes s’acosta al que ex-
pressa aquest article de manera fidedigna. I espero que aquest 
article serveixi com a esperó per a un sector d’activitat neces-
sari, com he expressat en l’inici d’aquest escrit, per a la bona 
qualitat democràtica del nostre sistema polític. (Infografia: ser-
gimateo.com)
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Aquestes són les llars que 
consumeixen més televisió, ràdio i 
premsa però menys internet
Per Dentsu X

  

Les persones que viuen en llars formades per un o dos inte-
grants consumeixen més minuts de televisió, premsa i ràdio 
que la mitjana nacional, però passen menys temps connectats 
a Internet, segons les conclusions d’un informe elaborat pel de-
partament de Consumer Insights & Strategy de Dentsu X amb 
dades de l’EGM i l’INE.

L’estudi constata que aquest tipus de llars representen ja més 
del 55% del total a Espanya (10.373.000), amb un creixement 
de gairebé 20 punts percentuals des de l’inici del mil·lenni, 
el que indica que més de la meitat de les llars ja trenquen 
l’esquema de família “tradicional” del segle XX. La tendència 
seguirà en augment, ja que per 2023 l’INE preveu que hi hagi 
prop de 2 milions més. 

Des de l’any 2000 la xifra total de llars a Espanya ha augmentat 
prop de 6 milions. Una de les causes està en el nombre de per-
sones que conformen una llar mitjana, que ha baixat des dels 
3,2 membres fins 2,95 en aquests últims 20 anys. La baixa na-
talitat, l’interès en el desenvolupament professional i el descens 
del nombre de matrimonis són algunes de les causes que han 
provocat aquesta petita revolució. La composició d’aquestes 
llars també ha canviat en les dues últimes dècades. Mentre la 
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distribució entre homes i dones es manté força estable en el 
temps, l’edat canvia: les persones que viuen en aquest tipus de 
llars i tenen entre 35-65 anys són els que més creixen en aquest 
període, passant de representar el 33% fins al 44% d’aquests.

Pel que fa a l’estat civil, el percentatge de persones casades a 
Espanya descendeix 5 punts percentuals en les dues ultimes 
dècades, però entre els que viuen en llars de dos o menys per-
sones el percentatge de casats descendeix des dels 61 punts 
fins als 48. Els àmbits rurals i urbans són força semblants al 
total de la població.

Efectes en el consum: devoradors de mitjans.- Les noves 
llars, més petites, demanden que les marques adaptin les se-
ves propostes a aquesta nova realitat social, amb productes i 
serveis adequats a un consum més ajustat a les seves neces-
sitats. Sembla que aquestes persones disposen de més temps 
lliure, ja que a l’analitzar el seu consum de mitjans veiem algu-
nes diferències si ho comparem amb les que viuen en un altre 
tipus de llars.

Les noves llars consumeixen de mitjana 69 minuts més de te-
levisió, sent especialment notòria la diferència entre els més 

joves. Mentre que per al total d’individus d’entre 14 i 34 anys la 
mitjana de consum és de 110 minuts diaris, per a les persones 
de la mateixa edat que viuen en llars de 2 persones o menys, 
aquesta xifra puja fins als 127 minuts (+15 %).

La premsa, per la seva banda, es llegeix un 9% més al dia pel 
que fa al total de la població; les revistes, per la seva banda, es-
tan molt en línia amb la mitjana, i reflecteixen un consum de 80 
minuts. En consum de ràdio també superen la mitjana espanyo-
la en 8 minuts al dia. Novament, els més joves d’aquestes llars 
destaquen sobre la gent de la seva mateixa edat, consumint 19 
minuts més d’aquest mitjà. A internet, i tot i que els més joves 
es connecten 66 minuts més que el total, en aquestes llars el 
consum digital està mitja hora per sota respecte a la mitjana 
d’Espanya.

El coneixement dels canvis en la societat ajuda a construir una 
estratègia de marca més inclusiva i per tant més sòlida, on tots 
els individus es puguin veure identificats. Això és especialment 
important dins el canvi de paradigma que estem vivint respecte 
al que esperen les persones de les marques. L’informe reflec-
teix que cada vegada vivim en una societat més plural, on tots 
els estils de vida són acceptats i on alguns col·lectius deixen de 
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ser nínxols per a convertir-se en grups àmpliament represen-
tats dins de la població. (Gràfic: Dentsu X)

NOTA: El lector pot ampliar la informació amb els gràfics amb 
els quals Dentsu X il·lustra la seva divulgació de l’estudi de 
consum de mitjans des d’aquest link.

El País i El Mundo, obligats a buscar 
solucions per frenar la pèrdua de 
lectors en paper i en digital
Per PrensaPR
  

La premsa escrita està obligada a reinventar-se. Els dos princi-
pals diaris generalistes d’Espanya són conscients de la neces-
sitat imperiosa de buscar noves vies econòmiques per trobar 
brots verds en el sector i ja han apostat, no sense risc, pels 
murs de pagament. El primer, el diari El Mundo, el passat mes 
d’octubre. És segon, el diari El País, el proper mes de març. 
Les noves vies de finançament serviran per contrarestar les pè-
rdues tant en les vendes d’exemplars físics, com per pal·liar la 

caiguda de visites en els seus diaris digitals. Les dues capçale-
res han vist com en 2019, la venda d’exemplars als quioscos ha 
caigut de manera significativa.

En el cas de la difusió anual, el diari El País suma una mica més 
de 110.000 exemplars de mitjana diària, fet que suposa gairebé 
un 20% que el 2010. Si analitzem a El Mundo, les xifres no són 
millors, signant a tancament de 2019, una mitjana de difusió una 
mica superior als 80.000 exemplars i retrocedint prop d’un 10% 
la seva difusió respecte a l’any anterior, segons dades de l’OJD.

Aquestes són les dues capçaleres líders per excel·lència a 
l’Estat espanyol, pel que fa a la premsa escrita i tradicional es 
refereix. En la seva versió digital, els números diuen una altra 
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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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cosa. En els últims mesos els dos diaris han cedit els primers 
llocs del rànquing, arribant, en el cas de El Mundo, a no aparèi-
xer en els tres primers llocs dels diaris espanyols més llegits a 
Internet.

La Vanguardia i ABC posen contra les 
cordes El Mundo i El País

Si fem cas a les últimes dades que coneixem de ComScore, a 
l’espera que es facin oficials les corresponents al primer mes de 
2020, tant La Vanguardia  -amb 21,4 milions d’usuaris únics - 
com ABC.com -amb 21 milions d’usuaris únics-, han aconseguit 
avançar a les versions digitals d’El País i El Mundo  amb 19,7 
milions d’usuaris únics i 18,9 milions d’usuaris únics, respecti-
vament.

La realitat és que s’han unit dos factors: possibles errors en el 
mesurament que han pogut perjudicar el diari El Mundo i la ins-
tauració del seu mur de pagament. En el cas del diari El País, 
caldrà esperar a les dades que ComScore aboqui el proper 
mes d’abril, per mesurar l’impacte de l’acollida d’aquest tipus 
de continguts del diari de Prisa. (Fotografia: Periodista Digital)

Estudi sobre la transparència 
informativa i rendició de comptes dels 
mitjans

  
La Revista de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación ha publicat un estudi sobre Participació de 
l’audiència en la rendició de comptes dels mitjans de comu-
nicació: instruments de accountability i la seva percepció per 
part dels ciutadans espanyols. En l’escenari actual la rendició 
de comptes dels mitjans de comunicació cobra una importàn-
cia de primera magnitud per ajudar a recuperar el prestigi del 
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periodisme davant l’opinió pública. La rendició de comptes es 
sustenta en tres pilars fonamentals: la transparència informati-
va, l’autoregulació i la participació del públic. 

Tant des de dins de les empreses periodístiques com de forma ex-
terna a elles s’ha desenvolupat un ampli ventall d’instruments tradi-
cionals i innovadors que tenen com a finalitat vetllar per la respon-
sabilitat dels mitjans i la qualitat del producte informatiu resultant. 
La investigació dels professors de la Pompeu Fabra Xavier Ramon 
Vegas i Marcel Mauri Ríos,  sistematitza i classifica els instruments 
de accountability que fomenten la transparència, l’autoregulació 
i la participació dels usuaris. Posteriorment, s’examinen i 
s’exemplifiquen 12 instruments que faciliten la participació. Final-
ment, a través de 6 grups de discussió s’analitza la percepció dels 
ciutadans espanyols sobre aquests últims mecanismes.

En les seves conclusions els autors afirmen que resulta im-
prescindible que empreses periodístiques i organitzacions in-
dependents prenguin consciència de la necessitat de revisar i 
actualitzar el seu ventall d’instruments de rendició de comptes, 
potenciant la seva visibilitat i incentivant que els usuaris els fa-
cin servir de forma activa per monitoritzar la qualitat de la feina 
periodística. (Font: RAEIC – infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi so-
bre Participació de l’audiència en la rendició de comptes dels 
mitjans de comunicació. CLICAR AQUÍ

La nova presidenta d’EFE, Gabriela 
Cañas, vol independència y 
reestructuració
El Govern espanyol ha decidit donar un nou rumb a l’Agència 
EFE. Gabriela Cañas, periodista històrica d’El País, ha estat 
escollida per liderar la nova era de l’agència. El canvi implica 
un fet insòlit: per primera vegada en els seus 80 anys d’història, 
una dona estarà al front d’EFE.

Una consultora externa prepara un pla estratègic que marcarà 
les directrius del mitjà de millorar la seva projecció. En aquest 
sentit, cal recordar els problemes econòmics que l’agència ha 
reconegut públicament i que s’han convertit en un dels princi-
pals focus de preocupació de directius i personal. Els represen-
tants d’UGT a EFE, han emès un comunicat en què demanen 
a la nova directora que acabi amb l’externalització de serveis i 
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que no consenti les contractacions amb condicions privilegia-
des -posant l’exemple del fitxatge de Juan Varela, nomenat di-
rector d’Estratègia Digital i Negocis a l’estiu de 2018- així com 
que ofereixi informació dels contractes i objectius de l’Agència. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Neix Vint-i-dos, nova revista de 
ciència i tecnologia

El diari lleidatà Segre pu-
blica la revista Vint-i-dos, 
una nova publicació de 
divulgació científica, tec-
nològica i d’innovació que 
té com a objectiu posar 
en relleu el teixit empre-
sarial, l’èxit en la investigació i la indústria emergent de les tec-
nologies de Ponent. En aquest sentit, la revista forma part d’un 
projecte transmèdia que inclou la mateixa revista, un web es-
pecialitzat, reportatges i entrevistes audiovisuals i la difusió de 
continguts a través de les xarxes socials. El projecte s’atansarà 
als grups d’investigació i empreses de les comarques lleida-

tanes i difondrà tant els seus avanços com els resultats dels 
estudis efectuats als parcs i universitats lleidatanes.

Ferran Perdrix, coordinador de la iniciativa, va assegurar  que 
“el projecte divulgarà la cultura científica i tecnològica i expli-
carà com ens afecten els avanços en el dia a dia”. Per la seva 
part, l’editor de continguts, Joan Teixidó, va explicar que el pro-
jecte pretén “retenir el talent lleidatà i donar suport al paper de 
les dones en aquests camps”. Vint-i-dos serà gratuïta i tindrà 
una periodicitat mensual. (Font i infografia: Diari Segre)

PRISA Notícies edita la nova revista 
d’Air Europa 

La nova revista de Prisa Notícies, Europa, es posiciona entre 
les publicacions de viatge. PRISA Notícies, l’àrea de màrque-
ting de continguts de PRISA, que també ha guanyat recentment 
el concurs d’edició de la revista Club+ Renfe, presenta ara un 
enfocament editorial alineat amb el futur del sector turístic, en el 
qual l’experiència del viatge adquireix més protagonisme amb 
destinacions explicades en primera persona i fotografiades en 
exclusiva.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El primer número inclou un gran reportatge de portada dedicat 
a São Paulo (Brasil), un dels destins prioritaris d’Air Europa. 
Seccions com  Barris, Insiders  o  Instaplane  acosten el lector 
a les àrees més desconegudes i secretes de ciutats com París, 
Jerusalem o Marràqueix. En els propers mesos la nova revista  
Europa comptarà amb una edició digital de tots els seus con-
tinguts, el que permetrà a l’usuari millorar la seva experiència 
abans de començar el viatge. (Font: El País)

L’AMIC farà la seva 23a assemblea a 
La Ràpita
  
La Ràpita ha sigut la població escollida per celebrar la 23a as-
semblea de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC). L’Associació opta per aquesta localitat per solidaritat 
amb les Terres de l’Ebre després del temporal Glòria que han 
patit i que ha malmès bona part del Delta. És el primer cop 
que l’AMIC celebra la seva assemblea a les Terres de l’Ebre. 
Enguany, hi haurà nous associats del País Valencià i serà una 
manera també de retallar distàncies.

El divendres 10 de juliol de 2020 se celebrarà l’assemblea 
anual de l’AMIC a La Ràpita (Terres de l’Ebre).

L’assemblea anual es farà el dia 10 de juliol, data, doncs, en 
la qual es trobaran tots els associats de l’AMIC per compartir 
inquietuds i propostes per tal de generar sinergies i encarar el 
futur de la manera que més s’adeqüi a les necessitats de la 
majoria. (Font: Redacció AMIC)

David de Montserrat guanya el premi 
al millor treball informatiu en premsa 
Carles Rahola de Comunicació Local
El reportatge “A Catalun-
ya tenim una de les millors 
caques del món occidental” 
publicat a La Mira ha guan-
yat al millor treball informa-
tiu en premsa

El passat 20 de febrer de 2020 es van celebrar els XI Premis 
Carles Rahola de Comunicació Local. El reportatge “A Catalun-
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ya tenim una de les millors caques del món occidental”, publi-
cat a La Mira, va guanyar el premi al millor treball informatiu o 
divulgatiu en premsa, dotat amb 1.000 euros, per haver trobat 
l’equilibri perfecte entre un tema escatològic i la divulgació di-
vertida.

Un treball de difusió científica amb ritme i sentit de l’humor, vin-
culat al patrimoni escatològic que tenim els catalans.

En aquesta categoria han quedat finalistes Irene Casellas per 
«La lluna, un negoci astronòmic», i Miquel Riera per «Tragèdia 
en la boira», tots dos treballs publicats a La República.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El congrés alternatiu al MWC aplegarà 
2.500 emprenedors en 40 activitats
Per Tot Barcelona i ACN

  
Les administracions, la fundació Mobile World Capital i Barce-
lona Tech City han sumat esforços per omplir la setmana del 
Mobile World Congress (MWC) amb un congrés alternatiu dirigit 
als emprenedors, el Tech Spirit Barcelona. La iniciativa, sorgida 
de manera espontània després de la cancel·lació del congrés 
de telefonia, acollirà 40 activitats i 60 ponents del 23 al 27 de 

febrer a la Llotja de Mar i en diversos espais de la capital cata-
lana com el Pier01 i el Pier03. Els organitzadors han confirmat 
la presència d’empreses com Glovo, Uber, Edreams o Airbnb i 
de 150 fons d’inversió internacionals i espanyols que havien de 
participar en actes paral·lels al MWC. En total, el programa té 
un cost estimat de mig milió d’euros.

Les inscripcions per participar-hi estan obertes a partir d’aquest 
dimecres, segons ha explicat en una roda de premsa el presi-
dent de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, l’esdeveniment no 
pretén substituir el saló 4 Years From Now (4YFN), cosa que 
seria “impossible”, segons ell. Per aquest motiu, han triat un 
format “completament diferent”, apostant per fer conferències 
i activitats relacionades amb l’emprenedoria però prescindint 
dels estands d’empreses.

Obert a l’ecosistema d’start-ups català i internacional, el con-
grés buscarà aglutinar reunions de treball en xarxa entre em-
prenedors i fons d’inversió que ja havien de visitar Barcelona 
durant el congrés i que no han cancel·lat les seves reserves. 
En aquest sentit, el congrés es planteja com una alternativa or-
ganitzada d’urgència un any però no es pensa com un saló que 
pugui tenir més recorregut, ha assegurat Vicente.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El que persegueixen tots els actors que han participat és que 
l’ecosistema digital de Barcelona surti “reforçat” aquest any, ha 
assegurat el conseller delegat de la Mobile World Capital, Car-
les Grau. Un cop cancel·lat el congrés de telefonia mòbil, la 
fundació que dirigeix Grau va rebre moltes trucades “no només 
de les start-ups sinó també d’inversors i corporacions” que vo-
lien mantenir la seva agenda paral·lela al MWC. Tech Spirit s’ha 
creat “per respecte a tots ells”, ha dit Grau.

El programa central d’activitats es farà a la Llotja de Mar, espai 
que ha cedit la Cambra de Comerç de Barcelona. Gran part de 
la resta de conferències i esdeveniments tindran lloc als espais 
gestionats per la Mobile World Capital, al Pier01 i Pier03. El pri-
mer dels actes de la setmana de l’emprenedoria serà un dinar a 
la Boqueria el dia 23 de febrer on esperen que assisteixin 300 
representants de l’ecosistema digital. La trobada copia la que 
s’havia de produir al mateix lloc i el mateix dia amb el conseller 
delegat de la GSMA, John Hoffman, com a tret de sortida del 
MWC.

Tot i que el dilluns 24 es farà una recepció de benvinguda per 
les autoritats, el gruix de l’activitat es concentrarà els dies 24 i 
25 de febrer amb dues jornades de conferències amb més de 

40 ponents com el xef Ferran Adrià o l’expert en emprenedoria 
de la Universitat de Berkley Jerome S. Engel.

Aquestes jornades també comptaran amb els directius de Glo-
vo o d’Edreams, empreses espanyoles que s’han convertit en 
unicorns, és a dir que tenen un valor de 1.000 milions de dòlars; 
i consellers delegats i fundadors de companyies com Holaluz, 
Telegram, Microsoft Research, Kantox. També hi participaran 
representants de grans empreses com Airbnb, Uber, Travel-
Perk, Seat, Telefonica, Novartis o ImaginBank.

Durant el dia 26 de febrer se celebrarà una jornada de captació 
de capitals. El Departament d’Empresa i Coneixement man-
tindrà les activitats que organitza durant el MWC com l’Open 
Challenges Innovation, on 120 startups proposaran solucions 
a reptes tecnològics i el Brokerage Event, on 240 empreses de 
més de 30 països participaran en entrevistes bilaterals de 20 
minuts amb grans corporacions i centres tecnològics.

Aquell mateix dia es clourà el congrés amb un esdeveniment 
“sorpresa” per a tots els participants al Palau Sant Jordi de 
Barcelona, ha assegurat el primer tinent d’alcaldia de Barce-
lona, Jaume Collboni. Totes les activitats seran d’entrada lliu-
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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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re. El Govern, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de la 
Zona Franca de Barcelona i la Delegació del govern espanyol 
a Catalunya han valorat la rapidesa amb la qual l’associació 
d’emprenedors de la ciutat ha organitzat el congrés alternatiu.

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha afir-
mat que aquesta reacció fa ser “més conscient” del que repre-
senta el MWC per Catalunya, com d’”interconnectades” estan 
les entitats que hi participen i com de “fort” està l’ecosistema de 
1.500 start-ups català. “El MWC ha estat l’espurna que ha gene-
rat inèrcies i activitats en l’àmbit tecnològic i de l’emprenedoria, 
i si no hi hagués aquest ecosistema per molt que volguéssim, 
una resposta així on hauria sortit”, ha insistit la consellera.

Congrés Mundial de l’International 
News Media Association a París

En temps d’urgència calen mesures urgents. La indústria de la 
premsa ha depassat l’etapa d’”augmentar la venda”, “comercia-
litzar millor”, i “produir més”. Com ho fan avui les editores per 
extreure valor dels mitjans que constitueixen els seus actius, 
transformant simultàniament el model de negocis?

El 90º Congrés Mundial Anual d’INMA sobre els rendiments dels 
mitjans, a Paris, tindrà diferents enfocaments: l’estratègia, les 
tendències, la transformació, cultiu, els ingressos per lector, el 
periodisme, les dades, imprimir i millors pràctiques globals. Més 
de 500 delegats de les companyies de mitjans líders en el món 
en més de 50 països es reuniran al Palais Brongniart, amfitrió 
del Congrés Mundial de INMA 2020. El 90è Congrés Mundial 
Anual d’INMA reunirà els líders de pensament de la indústria 
per tractar les preguntes vitals que s’estan fent els diaris. Com 
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estan modificant la tecnologia i l’economia, fent seves les ne-
cessitats del lector? Quin és el pla per recuperar la publicitat?

Transformar el model de negocis i els costums del diari, en-
mig d’un tsunami econòmic, requereix major “ampla de banda” 
mental que en qualsevol altre moment dels quatre segles que 
fa que es publiquen diaris. No obstant això, per fer-ho, fa falta 
gent amb un conjunt d’aptituds totalment diferents, connecta-
des al pols del canvi a través de les fronteres territorials i de la 
indústria.

El congrés anual d’Inma, que es durà a terme al Palais Brong-
niart parisenc del 23 al 28 d’abril i tindrà cinc punts centrals: Te-
mes Centrals: 1. Innovació i transformació. 2. Models de nego-
cis alternatius. 3. Què passarà amb la publicitat. 4. El nou valor 
de les audiències. 5. Els diaris que estan creixent, un exemple. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: INMA)

NOTA: Els lectors d’El Butlletí poden visionar i escoltar com 
serà el 90º Congrés Mundial Anual d’INMA CLICANT AQUÍ.

Estratègia d’Intel·ligència Artificial de 
Catalunya

Catalunya disposa d’un pla estratègic de país centrat en la 
intel·ligència artificial pioner a tot l’Estat i alineat amb els eixos 
estratègics de la Comissió europea en aquest àmbit. Es trac-
ta de Catalonia.AI, l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Ca-
talunya, que ha estat aprovada aquesta setmana pel Consell 
Executiu.

L’Estratègia prioritzarà sectors com la salut, l’educació, la mo-
bilitat, la sostenibilitat, l’economia productiva, l’agroalimentació 
i els serveis públics, i es desplegarà amb un pla d’actuació al 
voltant de sis eixos: ecosistema; recerca i innovació; talent, in-
fraestructura i dades; adopció de la IA i ètica i societat.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’estratègia Catalonia.AI es posa en marxa amb una dotació es-
pecífica de 10 milions d’euros de pressupost a tres anys, que 
es destinaran, entre d’altres, a la creació del clúster Catalo-
nia.AI Alliance, de la Xarxa de Recerca i Innovació en IA i de 
l’Observatori Ètic de la Intel·ligència Artificial. També neix el CI-
DAI (Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence), 
com a peça fonamental de l’estratègia per promoure l’adopció 
de l’IA a Catalunya. Comptarà amb un pressupost de 3 milions 
d’euros, dels quals 1,2 milions  els aportarà la Generalitat.

L’IA és una de les tecnologies digitals avançades que més im-
pacte econòmic i social tindrà els propers anys, i s’estima que 
el 2030 provocarà un increment addicional de més de 15 bilions 
de dòlars del PIB mundial. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
Infografia: Cluster Development)

Espanya necessita apostar per la 
innovació per impulsar l’economia i la 
societat
L’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) presenta 
la segona edició de l’informe Espanya Nacional Digital 2019, en 

què es recull un diagnòstic de l’estat de la digitalització espan-
yol. Malgrat els avenços assolits en matèria d’infraestructura, 
se segueix sense aprofitar la transformació digital en termes de 
creixement econòmic i, especialment, en benestar social. Les 
administracions públiques, i especialment, el nou Executiu, han 
de situar la digitalització entre les seves prioritats per impulsar 
la ciutadania i l’economia.

La investigació analitza tres àrees: infraestructures i ús, entorn i 
mercat, i capacitats digitals i talents. L’Estat espanyol país pre-
senta un mercat de telecomunicacions madur i ben desenvolu-
pat, que destaca pel desplegament de xarxes d’alta velocitat, 
fixes i mòbils, segons es recull en el primer àmbit analitzat. No 
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obstant això, els resultats de l’estudi no són tan positius en el 
segon grup, en el qual es mesuren els marcs institucionals i 
regulatoris. Encara que progressa en l’àmbit del finançament 
i el capital risc, situant-se entre els principals països europeus 
en inversió des de 2015, pateix les conseqüències de la manca 
d’una aposta prioritària i estable per la innovació, així com tam-
bé d’una baixa cultura emprenedora. “Necessitem una aposta 
més ferma per l’R + D, tant a nivell públic com privat”, ha expli-
cat Carina Szpilka, presidenta de Adigital.

“La digitalització està íntimament lligada al benestar de la ciuta-
dania: a la creació de llocs de treball de qualitat, a la capacitat 
per conciliar o teletreballar en grans projectes des de zones 
rurals, a les possibilitats d’accés a la sanitat o l’educació, a les 
alternatives per viure d’una manera més sostenible a les nos-
tres ciutats, i a la simple percepció d’oportunitats per innovar o 
experimentar”, ha conclús la presidenta de Adigital. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Adigital)

NOTA: El Butlletí us ofereix  l’informe España Nación Digital: 
Una visión del estado de la digitalización en España. Edición 
2019. Només cal CLICAR AQUÍ  

L’AIPCE posa en marxa un web per 
als consells de premsa europeus

L’Aliança dels Consells de 
Premsa Independents d’Europa 
(AIPCE) ha posat en marxa el 
projecte digital Media Coun-
cils in the Digital Age, un web 
que aplega tots els organismes 
europeus que en formen part, 
entre els quals el Consell de la 
Informació de Catalunya.

L’AIPCE, constituïda l’any 1999, amb aquesta nova eina es 
pretén que els consells de premsa que treballen per l’ètica pe-
riodística i en defensa del codi deontològic tinguin un espai en 
comú, i millorar la cooperació i l’intercanvi d’informació. Fins 
ara el contacte es feia a través de les conferències anuals que 
s’han celebrat en diversos països i proporcionaven un fòrum 
per debatre qüestions d’actualitat, intercanviar idees, i oferir i 
rebre assessorament.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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L’objectiu general és garantir que els consells de premsa i mi-
tjans de comunicació juguin un paper important a Europa en 
l’abordatge dels nous reptes de l’era digital. Això suposa un 
reconeixement a la seva experiència en la supervisió dels es-
tàndards professionals periodístics i en la prestació de meca-
nismes de rendició de comptes en línia i fora de línia.

Aquest projecte pretén donar suport al model europeu 
d’autoregulació dels mitjans com a part principal d’una estratè-
gia general per protegir la seva llibertat i fomentar la professio-
nalitat dels continguts periodístics. En paral·lel, el web donarà 
suport a l’adaptació dels òrgans d’autoregulació dels mitjans al 
món en línia i els implicarà en debats amb les parts interessa-
des per abordar nous problemes digitals, com ara la desinfor-
mació i la disminució de la confiança en els mitjans tradicionals. 
A més, el projecte estimularà el paper específic dels consells de 
premsa entre els periodistes i el públic en general. (Font: FCIC)

Com la Generació Z consumeix 
continguts audiovisuals a Internet

Els membres de la Generació Z, composta per aquelles per-
sones nascudes després de 1997, són un dels segments de 
població que més consumeixen continguts audiovisuals i ho fan 
de forma molt diferent a com ho feien altres generacions, fins 
i tot properes en el temps. Per exemple, mentre els Millenials 
continuen consumint continguts principalment en plataformes 
d’streaming, els membres de la Generació Z prefereixen les 
plataformes socials com YouTube, IGTV o TikTok.

Entendre quins són els seus interessos és fonamental per a les 
marques que vulguin fer-los arribar els seus missatges a través 
d’aquests nous canals. La Generació Z, en general, es mostra 
molt més compromesa amb les accions socials, així com en la 
lluita pel medi ambient, i a l’hora de consumir continguts visuals 
busquen originalitat i immediatesa. Això és el que li proporcio-
nen les principals plataformes de continguts que són tendèn-
cia en l’actualitat entre aquells que ronden els 20 anys: TikTok, 
Snapchat, YouTube i Video Blogging.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Les claus per atraure el públic de la Generació Z se centren en 
el contingut real, significatiu i autèntic. La Generació Z és molt 
conscient de quan se li està intentant vendre alguna cosa, de 
manera que els continguts de màrqueting no funcionen amb 
ells. A més, aquesta generació troba en el contingut en vídeo 
una forma de divertir-se, connectar amb altres persones i allibe-
rar-se de les pressions socials. (Font: Jaume Vicent/Trecebits)

El País cobrarà deu euros al mes per 
llegir el seu web 

El País ja ho té gairebé tot a punt per llançar el seu mur de pa-
gament. Després de mesos de treball, el diari de Prisa té previst 
llançar al mercat la seva oferta de pagament al començament 
de març per un preu de deu euros al mes. Aquesta tarifa està 
pensada per a aquells usuaris que se subscriguin mes a mes. 
Si un lector opta directament per una tarifa anual, el cost men-
sual descendeix fins als 8 euros. 

Un cop es posi en marxa el mur, El País només permetrà la lec-
tura gratuïta de deu articles. A partir d’aquí, l’usuari ha d’optar 
per un dels models de subscripció per accedir a més contingut 

del diari. El diari de Prisa es converteix així en el segon gran 
diari a implantar el mur de pagament després d’El Mundo, que 
va fer el mateix l’any passat. L’altra gran capçalera de Madrid, 
ABC, també estudia opcions. 

La posada en marxa de el mur de pagament per part d’El País 
es produeix mesos després que s’implantessin el registre gra-
tuït per consultar algunes notícies. Segons les últimes dades 
remeses a la CNMV, aquesta fórmula  ja els ha generat 500.000 
usuaris únics registrats  que consumeixen el 10% del total de 
pàgines vistes. (Font: Voz Pópuli)

El Grupo Godó i Idealista arriben a un 
acord sobre el portal YaEncontré

El Grupo Godó va entrar en el capital de YaEncontré el 2008 
i des d’aleshores ha anat reforçant la seva participació, fins a 
superar el 70%. Ara Idealista inverteix al portal, consolidant la 
seva presència com a referència del mercat català. Idealista 
ofereix serveis immobiliaris en línia a Espanya, Itàlia i Portugal. 
El portal YaEncontré es troba entre les tres primeres webs de 
classificats immobiliaris. Idealista, fundada el 2000, ofereix ser-
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veis immobiliaris en línia a Espanya, Itàlia i Portugal i ha anat 
consolidant la seva implantació fins a convertir-se en líder de 
sector.

Tant Idealista com YaEncontré seguiran treballant de manera 
autònoma, no hi haurà integració d’equips sinó que cada com-
panyia continuarà la seva estratègia comercial de forma inde-
pendent. Sí hi haurà intercanvi de les millors pràctiques i les 
dues empreses compartiran els valors d’excel·lència, ètica i di-
versitat que les han fet líders. (Font: La Vanguardia)
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Segons InfoAdex, el mercat publicitari 
decreix un -0,6% i internet supera TV
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

InfoAdex, empresa referent en el control i investigació de el 
sector publicitari a Espanya, amb el seu Patrocinador en aques-
ta edició, IKI Media, ha presentat aquest dimecres, a Madrid, 
l’Estudi de la Inversió Publicitària a Espanya 2020. Des dels 
inicis de l’elaboració d’aquest estudi, fa vint anys, la seva me-
todologia i cobertura s’han anat adaptant a la nova realitat de 
mercat. Per això es produeixen aquest any també tot un seguit 
de canvis.

En aquesta nova edició, entenent que la classificació clàssica 
a mitjans convencionals i no convencionals ha deixat en part 
de reflectir la realitat del mercat i després d’un meditat anàlisi 
s’ha decidit passar a anomenar-Mitjans Controlats i Mitjans Es-
timats. Sent els primers aquells en què les declaracions apor-
tades per a l’elaboració de la dada vénen més suportades pel 
seguiment inserció a inserció que InfoAdex realitza diàriament 
i els segons amb xifres estimades exclusivament en base a les 

dades aportades pel mercat. En Xarxes Socials s’inicia control  
a Facebook, Instagram, YouTube i Twitter, amb idea d’ampliar-
lo a LinkedIn i TikTok en el futur. S’inclou també per primera ve-
gada en l’estudi una dada de Publicitat Nativa dins els mitjans 
estimats.
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Segons aquest estudi anual, la inversió real estimada que ha 
registrat el mercat publicitari espanyol es va situar en un volum 
de 13.145,6 milions d’euros, el que representa un decreixement 
del -0,6% sobre els 13.231, 5 milions d’euros que es van assolir 

l’any anterior. La taxa de decreixement en 2019 dels mitjans 
controlats (abans anomenats mitjans convencionals) ha estat 
del -0,2%, passant dels 5.962,3 milions d’euros que es van re-
gistrar el 2018 als 5.951,8 milions d’inversió en 2019. Com a 
conseqüència d’això, el percentatge que sobre el total mercat 
van obtenir els mitjans controlats en 2019 va ser del 45,3%, 
xifra que és 2 dècimes superior a l’any anterior.

Al seu torn, els anomenats mitjans estimats (abans anomenats 
mitjans no convencionals) van representar el 2019 el 54,7% 
de la inversió total, amb 7.193,8 milions d’euros invertits en 
l’exercici, xifra un -1,0% inferior als 7.269,2 milions registrats 
en el 2018.

Evolució dels mitjans controlats.- La inversió real estimada 
en mitjans controlats va arribar als 5.951,8 milions d’euros du-
rant l’any 2019, xifra que representa un decrement del -0,2% 
sobre la registrada el 2018. Durant l’any que està sent analitzat, 
tots els mitjans en paper han patit caigudes en les seves xifres 
d’inversió (diaris -9,1%, revistes -14,5% i dominicals -7,8%). La 
resta dels mitjans controlats han incrementat les seves xifres de 
negoci, llevat televisió que pateix una caiguda del -5,8.

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Digital ocupa per primera vegada la primera posició per volum 
d’inversió dins dels mitjans controlats i en el seu conjunt ha tin-
gut un creixement en 2019 de l’8,8%, amb un volum d’inversió 
publicitària de 2.296,2 milions d’euros enfront dels 2.109,9 mi-
lions de 2018. el percentatge que Digital suposa sobre el total 
de la inversió en l’any 2019 en el capítol de mitjans controlats 
és del 38,6%.

La televisió és el segon mitjà per volum de negoci, amb una 
participació del 33,7% del conjunt de mitjans controlats dismi-
nuint 2 punts davant el percentatge que arribava a 2018. La 
caiguda d’inversió experimentada pel mitjà televisió en l’any 
2019 ha estat del -5,8%, situant la seva xifra en 2.002.8 milions 
d’euros enfront dels 2.127,2 milions de l’any anterior. La inver-
sió real estimada aconseguida per televisió s’ha situat en una 
xifra de 2.002,8 milions d’euros, amb un descens del -5,8% so-
bre els 2.127,2 milions que aquest mitjà va registrar l’any 2018. 
La quota de mercat del mitjà televisió en mitjans controlats seria 
del 33,7% el 2019.

En el tercer lloc per volum d’inversió es troba el mitjà ràdio, que 
rep el 2019 una inversió de 486.400.000 d’euros, mentre que 
en l’any precedent aquesta inversió va ser de 481.100.000, la 

qual cosa situa l’evolució de aquest mitjà en un creixement de 
l’1,1%. El mitjà ràdio suposa el 8,2% de la inversió publicitària 
adreçada a mitjans controlats, de manera que la seva quota ha 
augmentat una dècima respecte a la que va obtenir el 2018.

El mitjà diaris, que ha aconseguit en l’exercici 2019 un volum 
d’inversió publicitària de 485.200.000 d’euros, ocupa el quart 
lloc, representant el 8,2% del total de la inversió publicitària re-
collida en els mitjans controlats, el que ha suposat una pèrdua 
de participació de -0,8 punts respecte a la que tenia en 2018. 
La inversió publicitària obtinguda per diaris en 2019 se situa un 
-9,1% per sota de la xifra de l’any anterior, que va ser de 533,8 
milions d’euros.

Exterior és el cinquè mitjà pel seu volum d’inversió publicitària 
i suposa el 7,1% del total dels mitjans analitzats, pujant la seva 
quota una dècima respecte a la de l’any anterior. La inversió de 
exterior en 2019 ha estat de 423.300.000 d’euros, presentant 
un augment de l’1,0% enfront dels 418.900.000 que es van re-
gistrar el 2018.

En sisè lloc apareix el mitjà revistes, amb una baixada en la 
seva xifra d’inversió del -14,5% que li ha suposat passar dels 
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227.800.000 d’euros que va obtenir en 2018 als 194.800.000 
que s’han aconseguit en 2019. El pes que el mitjà revistes té 
sobre el total dels mitjans controlats s’ha situat amb això en el 
3,3%, amb una pèrdua de cinc dècimes davant el 3,8% que 
ostentava el 2018.

La inversió en cinema, en setè lloc, va ser de 36,5 milions 
d’euros el que suposa un 0,6% del repartiment percentual en 
mitjans controlats, mantenint la quota de 2018. Amb això el crei-
xement interanual registrat pel medi cinema ha estat de l’5,2% 
sobre els 34,7 milions que mostrava el 2018.

El mitjà dominicals, que és el que té una menor xifra absoluta 
dins dels mitjans controlats, representa el 0,4% i ha experimentat 
un decreixement en la seva xifra de l’-7,8%, a el passar dels 28,9 
milions que tenia en 2018 als 26,6 milions obtinguts el 2019.

Mitjans Estimats.- L’any 2019 la inversió real estimada en els 
mitjans estimats es va situar en 7.193,8 milions d’euros, fet que 
suposa un decreixement de la inversió interanual de l’-1,0% 
respecte als 7.269,2 milions que es van registrar al any anterior. 
Del conjunt de disset mitjans que componen el grup, hi ha onze 
que presenten creixement respecte a l’any anterior, cinc que 

disminueixen el seu volum d’inversió comparat amb el que van 
obtenir el 2018 i un, el cas de publicitat nativa, que s’inclou per 
primera vegada i de què no es disposa dada d’evolució.

Ordenant els mitjans de major a menor segons la seva xifra 
d’inversió, el que major percentatge arriba és P.L.V., marxan-
datge, senyalització i rètols, la quota de participació sobre la 
suma total d’aquest grup de mitjans és del 24,4%. El segon 
mitjà d’aquest grup per la seva xifra d’inversió és mailing perso-
nalitzat, que representa un 24,1 del total dels mitjans estimats. 
Apareix en tercer lloc la inversió publicitària del màrqueting 
telefònic que representa un 22,0% sobre els 7.193,8 milions 
d’euros que aporta la inversió total dels mitjans estimats. En 
quarta posició se situa actes de patrocini, mecenatge, màrque-
ting social i RSC, amb una quantitat que és un 0,7% superior 
que la registrada un any abans, el que l’ha portat a significar el 
7,9% del total de la inversió dels mitjans estimats. Actes de pa-
trocini esportiu es posiciona aquest any en cinquè lloc pel seu 
volum sobre el total, i suposa el 5,6% de la xifra dels mitjans 
estimats. En la sisena posició es troba branded content que 
suposa un 5,0% dels mitjans estimats, amb una xifra d’inversió 
de 357.900.000, i un creixement destacat del 13,2% en relació 
als 316.300.000 registrats el 2018. 
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Apareixen ja en l’estudi els influencers amb una inversió de 
61,8 milions, una quota del 0,9% sobre el total de mitjans esti-
mats i un creixement interanual superior a 65% en la seva xifra 
d’inversió. I la  publicitat nativa s’estrena en aquest llistat amb 
22,5 milions d’euros i una quota del 0,3% dels mitjans estimats. 
(Gràfic: InfoAdex)

NOTA: Gràcies a l’esforç editorial de Reason Why us podem 
oferir l’Estudi InfoAdex 2020 en gràfics:
13.145,63 milions d’euros; un 1,06% respecte al PIB. Tots els 
gràfics necessaris des d’aquest enllaç.

IAS adverteix a partits com optimitzar 
campanyes polítiques

Un estudi d’Integral Ad Science (IAS) revela com optimitzar 
campanyes digitals de tall polític per aconseguir més vots. 
Fenòmens com la TV connectada, la ceguesa publicitària o el 
frau digital són alguns factors a tenir en compte per dissenyar 
una encertada estratègia. Després de les reiterades eleccions 
generals, les autonòmiques a Catalunya, País Basc i Galícia 
s’obren pas. Els partits polítics volen arribar a nous votants. 

En l’era digital, el recurs a les campanyes digitals es demostra 
cada vegada més poderós .

Un  informe  de  Integral Ad Science  (IAS), dóna a conèi-
xer les principals raons per les quals els partits polítics han 
d’implementar la verificació en les seves campanyes digitals 
per tenir èxit i així captar votants.

1r La TV connectada.- Fa anys, l’únic que tenien en compte 
els votants abans de dipositar la seva papereta eren els anun-
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cis a la televisió. Però els temps han canviat. Avui la televisió 
connectada és una realitat. Netflix i HBO no són ja les úniques 
plataformes que ofereixen contingut en  streaming  amb publici-
tat. Per això, per als partits polítics, col·locar impressions de les 
seves campanyes en les franges prime time de més audiència 
pot ser la millor manera de treure’ls partit.

2n La ceguera publicitària.- La forma en què els usuaris nave-
guen avui és molt diferent de la de dècades passades. Avui ho 
fan mentre un bon nombre de pestanyes es troben en execució, 
tantes que de vegades no saben d’on. Però més rellevant enca-
ra és que tampoc veuen les impressions de les pàgines actives. 
A el mateix temps, els usuaris fullegen els continguts d’una ma-
nera ràpida i és molt freqüent que no li dediquin ni mig segon 
a la publicitat principal de les pàgines. Per això, és crucial que 
perquè les impressions tinguin impacte, no només han de servir 
adequadament, sinó que s’han de veure.

3r El fraude digital.- En les campanyes no optimitzades, aque-
lles que no compten amb eines de verificació, aproximadament, 
un de cada deu anuncis digitals estan afectats pel frau digital. 
De tal manera que els anunciants estan invertint en impres-
sions que realment no arriben al seu destí. Al costat d’això, un 

altre factor perjudicial per als anunciants són les recerques in-
centivades o les granges de mòbil , en què es paga a persones 
perquè facin clic en anuncis o per veure vídeos sense prestar 
atenció als continguts, fent que es perdi d’aquesta manera la 
efectivitat dels euros invertits per clic.

4t Seguretat de marca.- Segons estudis realitzats per IAS, 
s’ha descobert que aquelles que es publiquen a sites de qualitat 
són percebuts pel cervell un 74% millor que les que apareixen 
en suports de baixa qualitat, coneguts com  fake news sites. Al 
costat d’això, la qüestió no és tant que les impressions vistes 
en aquests últims llocs hagin agradat menys, sinó que s’han 
rebutjat activament.

5è Context adequat.- Les campanyes digitals de tall polític han 
de tenir en compte un altre risc. Es tracta que les impressions no 
apareguin al costat de contingut inadequat o insegur per a la ‘mar-
ca’ política de què es tracti, com podria ser la notícia d’un tiroteig 
o alguna cosa sobre pornografia. Atès que, si es produeix aquesta 
circumstància, les possibilitats de perdre votants és enorme.

L’estudi de IAS conclou assenyalant que totes aquestes cir-
cumstàncies han de tenir-se en compte per a realitzar reeixi-
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des campanyes digitals de tipus polític. Perquè en cas contrari, 
els partits poden estar anys dissenyant una campanya que pot 
descarrilar si les impressions apareixen, per exemple, al costat 
de contingut inadequat. Al mateix temps, el treball encoratja els 
partits polítics a fer un estudi detallat del funcionament de les 
campanyes digitals i la compra d’impressions, al mateix temps 
que els esperona a que implementin tecnologia de verificació 
amb la qual optimitzar les seves campanyes i garantir la inver-
sió de cada euro invertit i que cada impressió sigui vista. (Font: 
Programa Publicitat – infografia: La Publicidad)

Kantar incorpora dades de Youtube 
per a mesurar l’impacte publicitari en 
vendes

Actualment aquest servei ja cobreix els mitjans tradicionals, in-
cloent la televisió, així com Facebook i altres plataformes de 
mitjans digitals. La incorporació de YouTube vol dir que el servei 
“ara mesura aproximadament el 90% de tota la publicitat i el 
80% de la publicitat digital que veu el consumidor cada dia”, 

segons apunten en un comunicat.  “Això representa la visió més 
completa de l’efectivitat i retorn de la inversió en mitjans per als 
mercats de gran consum”, afegeixen.

El servei CMM de Kantar avalua com canvia la probabilitat de 
compra d’un individu/llar després de l’exposició a diferents in-
fluències, incloent-hi la publicitat. Treballant a nivell individual 
i avaluant cada mitjà, Kantar creua el comportament real de 
compra i el impacte publicitari per a mesurar l’efectivitat de 
cada euro gastat en cada mitjà. (Font i infografia: Kantar)
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Reinventar el mesurament sense les 
galetes de Google.

  
L’espai publicitari està canviant en aquests dos anys que falten 
fins que Google elimini el seguiment de galetes de tercers en el 
navegador Chrome. Les mesuradores han de repensar estra-
tègies per mesurar l’efectivitat de les campanyes publicitàries. 
I tot perquè un 65% dels enquestats en l’estudi Getting Media 
Right de 2019 assenyala com a amenaça la incapacitat de ras-
trejar mitjans sense les galetes encara que només el 48% ha 
començat a donar-li alguna solució.

Jane Ostler, cap global de mitjans de comunicació, Divisió In-
sights a Kantar. assenyala que es tracta d’”un enfocament gra-
dual” i explica que els seus clients volen mesurar la major quan-
titat de campanyes digitals, no només les d’editors, sinó també 
a snapchat i Facebook. Els especialistes en màrqueting han 
de començar a pensar en l’efectivitat real de les campanyes, 
mesurar als influencers o els podcasts. L’eliminació de el se-
guiment d’aquestes galetes de tercers en Chrome significa no 
poder determinar el reconeixement de marca d’una campanya.

Cal desenvolupar altres formes d’analitzar campanyes i peces 
creatives en el context del contingut, com la integració directa, 
perquè els clients tenen el dret de voler mesurar completament 
una campanya amb cinema, ràdio, televisió, mitjans tradicio-
nals i digital. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Marketing4eCommerce)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi Right Media 
màrqueting en Moviment 2019 CLICANT AQUÍ  
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TMB cerca central de mitjans
Transports Metropolitans de Barcelona ha obert el procés de li-
citació per adjudicar el servei d’una central de mitjans de comu-
nicació per a la difusió de les campanyes i accions publicitàries. 
El servei contempla la compra i/o gestió d’espais en mitjans i 
altres suports publicitaris per a la planificació, mediació, inser-
ció, assessorament i posterior seguiment de la difusió de les 
campanyes i accions de TMB.

El pressupost base de licitació és de 400.000 euros (sense IVA) 
per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini 
per presentar ofertes finalitza el 13 de març. (Font: Comunica-
ció21)
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El Govern impulsa un projecte de veu 
digital en català
Per Comunicació 21

 
El Govern ha anunciat un pla d’acció per impulsar la llengua 
catalana en els assistents virtuals de veu, amb mesures per als 
propers tres anys valorades en 1,5 milions d’euros. El projecte 
preveu la creació d’un motor públic de veu en català amb mò-
duls oberts de reconeixement de la parla (ASR), interpretació 

del llenguatge natural (NLU), gestió del diàleg (DM), generació 
de resposta (NLG) i síntesi de parla (TTS).

Aquests mòduls es posaran a disposició de l’Administració de 
la Generalitat per a l’aplicació en serveis públics per garantir 
que es prestin en català, i també a disposició d’empreses priva-
des, organitzacions i altres administracions que vulguin incor-
porar la veu en català a la seva oferta de productes i serveis. El 
desenvolupament del motor costaria poc més de 700.000 euros 
i se’n preveu la plena operativitat en tres anys des de l’inici del 
projecte.

L’objectiu que es proposa també és que el servei de veu en 
català sigui progressivament adoptat i desenvolupat per la ini-
ciativa privada, com va passar amb els sistemes de traducció 
automàtica dels primers anys 2000.

Altres mesures.- El pla d’acció del Govern també preveu esti-
mular la creació d’experiències de veu en català per ampliar el 
nombre d’aplicacions en aquesta llengua vinculades als assis-
tents d’iniciativa privada com Google Home o Alexa d’Amazon. 
L’objectiu és dinamitzar un sector que es preveu que els pro-
pers anys tingui un gran protagonisme amb la incorporació pro-
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gressiva de les interfícies digitals de veu a les actuals basades 
en pantalles i teclats.

La iniciativa també contempla impulsar accions de sensibilit-
zació entre el sector empresarial i la ciutadania per promou-
re l’oferta i el consum d’experiències de veu en català. A més, 
s’obriran línies de subvenció per valor de 300.000 euros per 
promoure l’ús del català en el món digital impulsades tant per 
la Direcció General de Política Lingüística com per la Direcció 
General de Societat Digital.

Per altra banda, en el marc dels acords per impulsar la llengua 
catalana en el món digital, el Govern ha intensificat la relació 
amb els diversos proveïdors de serveis de veu (Google, Amazon 
i Apple, entre d’altres) i dona suport a iniciatives de codi obert 
en català que incideixin en tecnologies d’intel·ligència artificial 
o d’aprenentatge profund, a més de la promoció d’una indústria 
pròpia d’aplicacions complementàries en català que enriqueixin 
amb capes culturals i lingüístiques aquestes tecnologies.

Un àmbit d’oportunitats. “És el moment idoni per garantir 
que la llengua catalana sigui present en aquest nous ecosis-
temes i segueixi exercint les seves funcions culturals i socials”, 

ha ressaltat la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. 
“Els assistents virtuals amb veu faciliten noves oportunitats 
d’aprenentatge, ús i difusió del català en nous mitjans digitals i 
és un nou mecanisme per a la normalització de la llengua cata-
lana”, ha afegit Vilallonga en la inauguració de la Jornada sobre 
assistents de veu i llengua catalana, que es va fer al Movistar 
Centre de Barcelona.

“Els assistents de veu van guanyant presència en les nostres 
vides a través dels aparells que utilitzem diàriament” i, per tant, 
”el món digital és un àmbit d’oportunitats per al català com ho 
va ser en el seu dia el .cat”, va dir el conseller de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. 

En aquesta línia, ha recordat el ”repte fonamental d’incrementar 
en correspondència amb les dimensions demogràfiques de la 
llengua tant l’oferta com el consum de productes digitals en ca-
talà”. El conseller també ha dit que l’objectiu és que el servei de 
veu en català sigui progressivament adoptat i desenvolupat per 
la iniciativa privada.

Puigneró ha remarcat que el Govern “està fermament com-
promès a promoure l’ús del català en el món digital”, tot recor-
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dant que ”el desembre de 2018 vam aprovar un acord de Go-
vern per promoure i impulsar l’ús del domini .cat i la presència 
del català a internet i en les tecnologies digitals”. (Infografia: El 
Blog de CaixaBank)

Webs per a comprimir imatges

Els nostres monitors són cada vegada millors i, com és lògic, 
desitgem rendibilitzar gaudint d’imatges amb un resolució cada 
vegada més gran quan naveguem. El problema és que això no 
fa sinó augmentar el pes de les pàgines webs, alentint la seva 
càrrega (i degradant així l’experiència de l’usuari). Una cosa 
semblant s’aplica amb les imatges que enviem a través de co-
rreu electrònic i d’apps de missatgeria.

Per això, és fonamental tenir a mà eines que ens permetin re-
duir el ‘pes’ de les imatges que haguem de enviar o penjar a 
Internet, i tot això perdent el mínim possible de qualitat. Hem 
seleccionat algunes de les més populars.

Optimizilla.- Compatible tant amb fitxers JPEG com PNG. Un 
dels seus punts forts és que ofereix un slider interactiu que per-

met comparar l’abans (sense comprimir) i el després (compri-
mit) de cada imatge. Útil si busquem comprimir moltes imatges 
simultàniament: ens permet pujar 20 arxius d’una tacada, i es-
tablir un nivell de compressió diferent per a cada un.

ILoveIMG.- Conversor d’imatges, redimensionador, editor, ro-
tador, generador de memes... ILoveIMG sembla tenir tot tipus 
d’eines per a imatges en línia. Entre elles, és clar, un compres-
sor que ens permet pujar les imatges des del nostre equip, o bé 
des de Google Drive o Dropbox. Molt còmode per a ser usat des 
del mòbil, aquesta eina permet comprimir diverses imatges al 
mateix temps, i el seu rendiment és notable.

EZGIF.- EzGIF és un altre exemple de web que agrupa múlti-
ples eines relacionades amb les imatges (incloent la generació 
de GIFs). Entre aquestes, a més d’utilitats per generar GIFs 
trobarem, per separat, compressors d’GIFs, PNGs, jpgs i de 
imatges WebP, sent l’únic amb aquesta última funció. Tots ells 
tenen un límit de 35 Mb per imatge. Una altra funció que no té 
la competència: En el cas dels JPG, EzGIF ens permet indicar 
la mida màxima que volem que tingui la imatge comprimida, i 
la eina és qui s’encarrega de calcular el nivell de compressió 
necessari .
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Compressor - Compressor.io és una eina que ens ofereix dos 
tipus de compressió: un ‘sense pèrdua’ de qualitat (disponible 
únicament per a imatges JPG i PNG) i una altra ‘amb pèrdua’, 
disponible també per a imatges GIF i SVG. La seva interfície 
d’usuari és senzilla i, com Optimizilla, ens ofereix l’opció de 
comparar les dues versions de l’arxiu, comprimit i original, fent 
ús d’un slider. Ara bé, el seu límit màxim per a la grandària dels 
arxius a comprimir és de només 10 Mb. (Font: Genbeta)

Snapseed, l’app per desenfocar el 
fons de les fotos

Encara que avui dia els mòbils solen portar de sèrie un editor 
de fotografies, no tots ells ofereixen algunes de les funcions 
que més ens poden interessar. Snapseed és una aplicació gra-
tuïta de Google per editar imatges. Es tracta d’una app d’edició 
de fotos professional amb un gran kit i molts efectes diferents. 
Amb ella pots fer fotos pop en color, inserir diversos filtres, uti-
litzar doble exposició, efectes de text i desenfocament de lent. 
I aquest últim aspecte és molt interessant, perquè encara que 
alguns smartphones ja tenen maneres de retrat que poden des-
enfocar el fons d’una foto per si mateixos, la majoria encara no.

Utilitzar l’eina de desenfocament de lent a Snapseed no és 
gens difícil. Per fer-ho, obre l’aplicació Snapseed al teu mòbil. 
Afegeix la foto que desitgis utilitzant el botó Obrir o la icona del 
més. Això farà que s’obri la galeria del mòbil, on podràs triar la 
foto que vulguis. Després de punxar a la foto, pots començar a 
editar-la. Tria l’opció Eines a la part inferior i s’obrirà un menú 
amb diferents opcions. Baixa entre les eines fins que trobis 
l’opció Desenfocar. A la barra inferior, veuràs tres funcions per 
ajustar l’efecte. En primer lloc, a la dreta de la X, pots canviar la 
forma del desenfocament, elegint entre un cercle o uns rectan-
gles. Situa el punt blau a l’objecte a partir del qual vols que co-
menci el desenfocament. (Font: ElNacional – infografia: Pixyar)
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Eines per visualitzar dades

En els darrers anys, l’accessibilitat a grans quantitats de dades 
s’ha incrementat exponencialment. Per una banda, els webs de 
transparència i d’informació d’institucions públiques han multi-
plicat la quantitat d’informes i recursos big data a la que qual-
sevol pot tenir accés a un sol clic. De l’altra costat, webs com 
Statista i empreses com Google faciliten l’accés a periodistes i 
investigadors a dades de tota mena, tant en gran com en petit 
format.

Als professionals de la informació, aquest accés cada cop més 
fàcil a bases de dades d’arreu del món i de qualsevol tipolo-
gia, els facilita la feina. Sens dubte, l’anomenat periodisme de 
dades ha esdevingut una especialització amb futur dins dels 
mitjans de comunicació, que aposten pels treballs amb dades.

Aconseguir fer entenedores al públic la gran quantitat de da-
des amb les quals treballen aquests professionals és una 
part essencial de la feina. Report.cat ha volgut apropar a tots 
els professionals les 10 eines més emprades per periodistes 
i enginyers de dades per mostrar els principals resultats de 
les investigacions. Podreu trobar Apps i webs per visualitzar 

dades a Report.cat des d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Webs per convertir arxius online

Quantes vegades ens hem adonat que l’arxiu que ens acaba-
ven d’enviar per correu, encara que contingués el contingut 
correcte, no ens era útil per a la tasca que volíem fer? Repro-
ductors multimèdia portàtils incapaços de reconèixer determi-
nats formats d’àudio, lectors d’ebooks incompatibles amb l’últim 
llibre electrònic que ens hem baixat , xarxes socials que no ens 
permeten pujar segons quins tipus de vídeo. Per això es van in-
ventar els convertidors d’arxius. Us acostem un parell d’aquells 
disponibles gratuïtament a la World Wide Web, sense necessi-
tat d’instal·lar res en els nostres equips.
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Online-Convert.com.- Per convertir un fitxer ANI (de cursor 
animat) en un vídeo MP4, i aquest al seu torn en una imatge 
GIF. Un PNG a ICO. Un EPUB en PDF. Un WAV a MP3. Un 
arxiu EML (de correu electrònic) a DOC. Pot fer tot això i a més 
extreure una taula d’un arxiu de text (o fins i tot d’imatge, mi-
tjançant OCR) i convertir-lo en un Excel. Així, Online-Convert.
com és un dels convertidors en línia gratuïts més complet que 
podrem trobar pel que fa a la gamma de formats compatibles.

Cal destacar que també adapta formats i dimensions d’arxius 
multimèdia per publicar-los en diverses xarxes socials. I, enca-
ra que tècnicament ja no és una conversió, el web ens permet 
crear un ZIP per comprimir diversos arxius o, fins i tot, fer ús 
d’un generador de hash.

Convertio.- És una eina en línia capaç de fer ombra a Online-
Convert pel que fa a nombre de formats disponible: Conver-
tio ofereix opcions de pagament, però mentre usem arxius de 
menys de 100Mb podrem fer ús de l’eina gratis i sense registre 
previ. Segons la seva web, admeten “més de 25.600 conver-
sions diferents entre més de 300 formats d’arxiu diferents... 
més que qualsevol altre convertidor”. A les tradicionals con-
versions d’àudio, vídeo, imatges, documents, etc., Convertio hi 

suma la conversió entre diferents tipus d’arxius comprimits i de 
fonts tipogràfiques. A més, permet carregar l’arxiu no només 
des del nostre disc dur, sinó també des de Dropbox, des de 
Google Drive, o bé des d’una URL qualsevol.

Online Video Converter.- Online Video Converter és un con-
vertidor especialitzat en arxius multimèdia (àudio i vídeo) que 
ofereix 3 opcions: Converteix vídeo a partir d’una URL, però ara 
te desactivada l’opció Youtube. Converteix un arxiu de vídeo i, 
finalment, ens dóna l’opció de gravar nosaltres mateixos un ví-
deo, opció que passa per descarregar un programa capturador 
de pantalla, i que es dirigeix sobretot a ‘gamers’. (Font: Xataca 
– infografia: rosapanos.com) 

Un web que acoloreix les fotos en 
blanc i negre

Un grup de desenvolupadors d’aplicacions van presentar una 
eina per Internet que és capaç de fer que les fotografies en 
blanc i negre cobrin vida instantàniament agregant color mi-
tjançant intel·ligència artificial. El colorejat d’imatges antigues 
és un procés que normalment requereix molt de temps i ne-

NOVES EINES

https://www.online-convert.com/es
https://convertio.co/es/
https://www.onlinevideoconverter.com/es


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cessita capacitació especialitzada i la majoria de les vegades 
un programari car. L’eina, ColouriseSG, pot fer-ho de forma 
gratuïta des d’una sola imatge digital i treballa amb fotografies 
històriques icòniques i vells retrats familiars.

  

L’aplicació està entrenada en un catàleg posterior d’imatges 
antigues i utilitza l’aprenentatge automàtic per endevinar com 
creu que es veuria la imatge en color. L’aplicació és també més 
hàbil per pintar imatges de subjectes humans amb paisatges 
naturals i pot lluitar amb imatges més complexes. L’eina és d’ús 
gratuït i, tal com diuen al web, funcionarà millor si les fotografies 
tenen bona resolució, així que val la pena escanejar-les com 
cal. (Font: Infobae – fotografia: Colourise)
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Comprendre els hàbits dels lectors i 
crear productes adhoc, prioritat clau 
per als editors 
Per Mary-Katharine Phillips / Twipe Digital Publishing

  

Acaba de publicar-se una nova entrega de l’estudi Reinventing 
Digital Solutions, de Twipe, en el qual tracta de desvetllar les 
claus que seran determinants per a la indústria dels mitjans. 
Aquesta última investigació tracta de respondre a la pregun-
ta: Com podem crear productes informatius que els lectors els 
adoptin com a rutina diària com ho van fer les edicions impre-
ses?

Per respondre a aquesta pregunta, s’han entrevistat als prin-
cipals editors de diaris que treballen en la formació d’hàbits a 
Europa i els Estats Units, entre ells The New York Times, The 
Wall Street Journal, The Telegraph i altres. Després, s’han ana-
litzat els seus punts de vista per destacar les millors pràctiques 
per formar hàbits amb productes de notícies i han elaborat un 
canva (llenç) de formació d’hàbits per a la indústria dels mitjans 
de comunicació.

Segons la investigació, hi ha diverses claus que s’han de tenir 
en compte.

• Comprendre els hàbits i adaptar les ofertes de productes a 
aquests hàbits és ara una prioritat clau en tots els líders de 
mitjans de comunicació als que han entrevistat.
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• La formació de l’hàbit porta temps: de mitjana 66 dies abans 
que s’arreli un comportament automàtic en el nostre cervell.
• Els hàbits es poden formar mitjançant bucles d’hàbits acura-
dament dissenyats: un procés iteratiu que requereix dispara-
dors, senyals, accions, inversió, ànsia i recompensa variable
• “Els hàbits són una gran part de les nostres vides: el 50% 
de les nostres accions no són decisions conscients”, indica la 
investigació. Els hàbits “són la forma en què el nostre cervell 
augmenta la seva eficiència. El nostre cervell converteix les ac-
cions i comportaments diaris en hàbits, de manera que podem 
fer-los automàticament i sense pensar massa, alliberant així la 
capacitat intel·lectual per altres desafiaments més importants “.

Històricament, les organitzacions periodístiques han liderat la 
comprensió i el disseny d’un producte que crea hàbit: tots els 
matins, amb una tassa de cafè, la gent començava el dia llegint 
el seu diari. Els diaris oferien “una combinació estimulant de 
notícies i entreteniment que mantenien a les persones invertint 
en això 20-30 minuts del seu valuós temps tots els dies”.

L’arribada d’internet ha canviat el joc, apunta l’informe. “En 
una carrera per construir audiències més grans, els editors van 
col·locar els seus articles en línia en un flux interminable de 

notícies. Els lectors van passar a ser responsables de crear els 
seus propis trajectes a la recerca de notícies, que sovint dura 
només uns minuts. Els diaris han de tornar a adoptar el que els 
ha fet reeixits durant més de 400 anys: el poder habitual dels 
seus productes”.

Segons la investigació, la formació d’hàbits creixerà en impor-
tància a mesura que augmenti la lluita pels ingressos dels lec-
tors. El desenvolupament de productes basats en hàbits dels 
lectors “requerirà d’un canvi organitzacional, una comprensió 
més profunda de lectors i d’una experimentació contínua”, 
apunta la investigació.

Combinar previsibilitat amb casualitat per crear hàbit.- La 
bona notícia és que els editors tenen aquest coneixement en 
el seu ADN, indiquen. “Els diaris han estat un dels més interes-
sants productes de tots els temps, que van impulsar negocis re-
eixits i van mantenir clients satisfets durant segles. Respecten 
els principis de productes que creen hàbit, com a freqüència fixa 
o finitud, que són molt importants per activar usuaris i inculcar 
rutines. Combinen previsibilitat amb la casualitat de descobrir 
articles inesperats, el que ofereix una recompensa variable que 
alimenta el cicle de l’hàbit. Aquests són principis importants per 
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a la formació d’hàbits que s’ha d’incloure en el disseny digital 
dels productes nous”.

La investigació recorda que els estudis en tota la indústria 
“mostren que tres activitats de lectura per setmana és el punt 
d’inflexió on el compromís ocasional esdevé un comportament 
predictible i habitual. Els mitjans de comunicació reeixits se 
centren en comprendre els patrons i adaptar el contingut per 
incardinar-se en la vida quotidiana dels lectors. La formació 
d’hàbits canva o llenç ajuda als editors a dissenyar, adaptar i 
estructurar els seus productes digitals amb els següents com-
ponents: l’objectiu de negoci, la proposta de producte, la for-
mació de l’hàbit (característiques i atributs) i els indicadors clau 
d’impacte en el negoci. (Infografia: Twipe)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’informe Edicions Re-
inventant Digital. Formació de l’hàbit de noticies, de Twipe, no-
més cal CLICAR AQUÍ  

UGT demana al Govern espanyol 
la creació de la llei de secret 
professional que protegeixi el 
periodista

 

A l’espera que es derogui finalment la polèmica llei Mordassa, 
que ja ha complert cinc anys, el sindicat UGT ha demanat al Go-
vern de l’Estat la creació d’una nova llei de secret professional 
per a periodistes que garanteixi la llibertat de premsa a Espan-
ya. L’objectiu és assegurar la llibertat de premsa i l’exercici de 
la professió periodística a casa nostra, de manera que des del 
sindicat no descarten buscar el suport de la resta de sindicats 
per arribar a un consens davant aquesta proposta.
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A través d’un comunicat, asseguren que la manca de desen-
volupament legal al nostre país ha impulsat que alguns dijous 
hagin impedit la feina als periodistes del nostre país, com és el 
cas dels periodistes de Diario de Mallorca el desembre passat, 
quan van haver de lliurar els seus telèfons mòbils i ordinadors 
a la justícia. La persecució i la revelació de les fonts vulnera el 
secret professional i és un clar exemple de les limitacions que 
la llibertat de premsa pateix a Espanya.

Des de la AGP-UGT reivindiquen una que llei d’acord amb 
l’article 20 de la Constitució, en el qual es diu “La llei regularà 
el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en 
l’exercici d’aquestes llibertats”. Des d’aquest sindicat denun-
cien que han passat més de 40 anys des que es va aprovar 
la Constitució i encara no s’ha legislat sobre aquest assumpte. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: guanyaralcoi)

L’AMIC endega la tercera promoció de 
l’Aula d’Innovació i Creativitat

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) ha 
posat en marxa la tercera promoció de l’Aula d’Innovació i Crea-
tivitat, la qual té per objectiu ajudar a desenvolupar projectes 
en l’àmbit dels mitjans de proximitat geogràfica i temàtica. En-
guany l’Aula se centra en dues àrees: model d’ingressos (pu-
blicitat, contingut patrocinat i nous models), i ús de les xarxes i 
tecnologia. El programa assignarà als projectes participants un 
tutor durant un quadrimestre per ajudar a posar-lo en marxa i 
fer-ne el seguiment. La convocatòria és per a quatre projectes, 
que seran seleccionats per un grup d’experts. (Font: Redacció 
AMIC)

Prensa Ibérica i Grupo Zeta tornen a 
editar la revista Boing

Prensa Ibèrica ha arribat a un acord amb els grups de comu-
nicació Mediaset España i Warner Media per editar la revis-
ta infantil Boing, amb importants novetats. La revista mensual 
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Boing, dirigida a nens i nenes d’entre 4 i 12 anys, està inspirada 
en el canal infantil amb el mateix nom, que emet Mediaset i que 
va iniciar les seves emissions l’any 2010.  

Boing, que va néixer el 2011 de la mà de Grupo Zeta, aporta re-
portatges sobre els protagonistes de les seves sèries favorites, 
activitats per fer en família i amb amics, còmics i passatemps, a 
més d’informació sobre estrenes de cinema, videojocs, esports, 
llibres, música, Internet i notícies en general d’interès per al pú-
blic infantil. La publicació també posa el focus en la lectura. Al 
número d’abril, per exemple, publicarà un especial dedicat a 
la lectura i a les novetats literàries coincidint amb el mes de la 
celebració del Dia Internacional de el Llibre.

La capçalera també oferirà als més petits nous continguts sobre 
sèries com El sorprenent món de Gumball, Som Óssos, Dorae-
mon o Ben 10 que ha popularitzat el canal de televisió Boing. 
Prensa Ibèrica, a través de Grupo Zeta, suma la capçalera 
Boing a la seva divisió de revistes infantils formada per les pu-
blicacions Disney Channel, Neox Kidz, Cartoon Network i Like! 
(Font: Infoperiodistas)

El diari suec Aftonbladet s’inicia en el 
comerç electrònic d’aliments

Aftonbladet, el diari més llegit a Escandinàvia, s’ha associat amb 
Matspar, una start-up sueca creada el 2015, que compara el preu 
d’una cistella de la compra en diverses botigues en línia. Aprofitant 
el seu potencial i la seva penetració en el seu país, on 7 de cada 
10 suecs consulten Aftonbladet, un grup de mitjans de proximitat 
setmanal, que ha posat a prova aquesta “secció d’aliments”.

En les pàgines d’aquesta secció inclouen receptes de cuina que 
incorporen un vídeo i una descripció de text. El diari hi integra 
un botó destacat que ofereix als usuaris d’internet la coman-
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da dels ingredients necessaris al millor preu i amb un senzill 
procediment de pagament. Aftonbladet ha obtingut resultats 
encoratjadors, amb una taxa de conversió del 1,5%. Una xifra 
lleugerament inferior a la mitjana d’un lloc de comerç electrònic, 
però que l’editorial espera superar un cop posada en pràctica la 
versió final del dispositiu a totes les edicions de la publicació. El 
sector de la compra en línia d’aliments va créixer al voltant d’un 
20% a Suècia l’any passat, però només representa el 2% del 
mercat alimentari. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Beca Emili Gisbert a la transformació 
del periodisme valencià

La Unió de Periodistes Valencians convoca la cinquena edició 
de la beca Emili Gisbert amb l’objectiu d’abordar la transforma-
ció del periodisme valencià en l’última dècada i les perspectives 
de futur. D’una banda, la crisi econòmica que va començar en 
2008 va suposar un canvi profund en les redaccions (acomia-
daments, tancament de mitjans locals i delegacions i, fins i tot, 
de l’antiga RTVV…) i d’una altra, la revolució tecnològica ha 
propiciat la irrupció de nous mitjans digitals i la creació de nous 
perfils professionals, a més de la transformació de les rutines 

de totes les redaccions. El futur de la professió i dels mitjans, 
a la cerca de nous models de negoci, està encara per escriure.

La beca Emili Gisbert de 2019, per tant, ha de servir per a 
l’elaboració d’un estudi que analitze la transformació del pano-
rama comunicatiu valencià arran de la crisi econòmica i de la 
revolució tecnològica, amb entrevistes i testimonis dels respon-
sables dels principals mitjans valencians. L’objectiu és posar 
el focus en com han canviat les principals redaccions des de 
2008, què estan fent els diferents mitjans per a transformar-se 
i adaptar-se a aquest nou context comunicatiu i, sobretot, com 
pensen els responsables dels principals mitjans que evolucio-
narà el periodisme en un futur (model de negoci, audiències…). 
L’informe, en conseqüència, ha d’incloure aquestes tres parts 
(passat, present i futur). Es poden consultar les bases des 
d’aquest link. (Font: UPV)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com gestionar les relacions amb els mitjans de comunica-
ció.- Barcelona. Dimecres 26 de febrer (de 09.30h a 14.30h) 
- Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Brugués, propor-
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ciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualsevol in-
tervenció davant un mitjà de comunicació, en fer de portaveu 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. Dimarts 
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 Barcelona, 

és donar al periodista les eines bàsiques per interpretar les re-
solucions 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. 

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 in-
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tensiva 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.

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Del dilluns 2 al di-
marts 31 de març (6 hores) - L’objectiu d’aquest curs, impartit 
per Jordi Flamarich, és presentar les bases del periodisme mò-
bil i aprendre tècniques, nous formats i estils periodístics adap-
tats tant a la reduïda mida de la pantalla d’un mòbil com a la 
forma en què l’audiència accedeix i redistribueix la informació a 
través de les xarxes socials.

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- Girona. Dimarts 3 i di-
jous 5 de març (de 09.30h a 13.30h) Barcelona. Dilluns 9 i 16 
de març (de 15.30h a 19.30h) - En aquest curs, dissenyat per 
Marta Aguiló, veurem com programar i dissenyar una campanya 
d’e-mail màrqueting i com gestionar de forma eficaç els nostres 
contactes. També s’examinaran diversos exemples i coneixe-
rem les opcions de disseny i gestió de Mailchimp.

Storytelling: El nuevo género de la comunicación persuasi-
va.- On line. Del dimecres 4 al dimarts 31 de març (12 hores) - 

Aquesta formació, a càrrec de Mario Sorribas i Francesc Ponsa, 
està plantejada des d’una perspectiva teòrica i pràctica, ofereix 
una definició del concepte i tècniques concretes en tres àmbits: 
la comunicació política, la comunicació empresarial i la creació 
de productes periodístics.

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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Gabilondo reclama “periodisme 
potable”
Per La Tribuna de Ciudad Real

  
El periodista Iñaki Gabilondo ha apel·lat a la professió periodís-
tica a buscar el camí més curt cap a un “periodisme potable” 
que sigui clarament identificable en plena era de les ‘fake news’ 
i de l’excés de la informació poc veraç a través de les xarxes 
socials, proposant com a recepta per als periodistes treballar 

amb “decència i temps” com a equació perfecta per aconseguir 
la “solvència informativa”.

Gabilondo, que ha protagonitzat l’estrena d’un nou fòrum im-
pulsat per la Universitat de Castella-la Manxa de la mà de 
l’Associació de Periodistes de Ciutat Real batejat com ‘Diàleg 
#UCLMsociedad’, ha enumerat alguns dels principals proble-
mes del periodisme actual, des del “periodisme de monitor” fins 
als contractes escombraries o la precarització.

“Estem descol·locats davant un vent incontrolat que posa de cap 
per avall tot el que són les xarxes socials”, ha avisat Gabilondo, 
que ha suggerit que “l’única clau” per superar aquest desafiament 
és “afirmar-se en la solvència i en la independència”. Per això, 
demana al sector identificar-se “com balisa d’informació potable” 
en aquest context, metaforitzant amb que en un desastre natural 
“l’aigua potable és el primer que desapareix”. I, ara, “hi ha tal torrent 
d’informació que el primer que es gasta és la informació potable”.

Com identificar aquesta informació potable? Per Gabilondo, tot 
i que és “difícil”, cal impulsar des del sector una actitud dirigida 
a “convertir l’activitat en un element reconegut com potable i 
creïble” amb una fórmula: “Decència i temps per aconseguir 
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solvència”. Decència, “perquè sense ella ets identificat com un 
impostor”; i temps perquè “en un gran recorregut hi ha patina-
des, descuits i errors”. “Però la decència i el temps acrediten 
aquesta solvència, i l’hem d’oferir a la ciutadania en aquest im-
mens oceà de senyals que arriben de tot arreu, de ‘fake news’... 
I la informació potable pot estar en un diari gran o en un petit 
diari o setmanari local”, ha agregat.

El periodisme s’ha de controlar
Gabilondo ha opinat que el periodisme, de vegades, es dedica 
més a controlar “a altres poders” que “a si mateix”. Ha posat 
en valor que hi ha “grans iniciatives” en el pla actual, ja que 
“s’estan explorant noves fórmules de periodisme”, fins a “perio-
disme sense ànim de lucre”. El periodista s’ha mostrat partidari 
del pagament per continguts, i ha plantejat que, de la mateixa 
manera que al menjar un filet s’examina la seva procedència i 
qualitat, igual hauria de passar al consumir informació.

“Tots els periòdics que estan tirant endavant és perquè fan una 
reconversió, i només els que estan en aquest tràngol estan 
descobrint que per poder ser atractiu i demanar diners, has de 
tenir un aparador atractiu”, ha abundat, criticant les retallades 
empreses pel sector durant la crisi.

En la seva ponència, Gabilondo ha arribat a dues conclusions. 
Una d’elles, una crida a “canviar de mentalitat” i confiar en la 
“capacitat de transformació” que té l’ésser humà sobre les co-
ses. En la seva opinió, la qüestió que es planteja està sent errò-
nia: “Ens preguntem què passarà, i la pregunta és, què farem?”, 
Ha indicat, afegint que la societat sembla estar “a l’espera que 
tot es resolgui i es buidi l’horitzó”.

“No hi ha vents favorables per al que no sap cap on anar. La ne-
cessitat de tenir una resposta a les coses parteix de la condició 
que hem de decidir què farem, i per a això cal modificar comple-
tament la mentalitat de país”, ha dit, subratllant que l’afirmació 
que els joves no tenen futur és falsa. “Com que no? El que no té 
futur sóc jo, els joves tenen molt futur i no està escrit, i dependrà 
del que es faci”. En aquest punt, ha alertat que tant en la socie-
tat com en la política “es catapulta el present cap al futur com 
si en el camí s’anés a estar assistint a la inèrcia dels temps”, 
però “les coses no són així”. “Podem viure en l’estupor, però no 
estem condemnats a res”.

La segona conclusió de Gabilondo en la seva dissertació passa 
per la seva defensa d’una major inversió en investigació, edu-
cació i ciència. “No puc entendre la distracció amb la que es viu 
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al nostre país respecte a la necessitat d’abocar-se a l’educació. 
Cal fer-ho fins i tot en defensa pròpia, per sobreviure”, ha con-
siderat. En aquest sentit, ha reparat en que a Espanya “hi ha 
una munió de gent dedicada a l’activitat educativa, empresarial 
i científica que es mou en l’avantguarda, però sembla estar a la 
cara oculta de la lluna”.

Gabilondo ha suggerit a les noves generacions de la professió 
a empatitzar amb el seu entorn i posar-se “en les sabates de 
la gent” a l’hora d’explicar històries. Ha demanat al sector te-
nir “una mirada ‘cinemascop’” de la societat i “parlar”. “Com no 
omplis el teu cor d’això, estàs perdut. Omple la teva motxilla de 
coneixement. Aprèn idiomes. No paris d’estudiar. I tingues cura 
del contacte amb la gent”. (Fotografia: LTCR)
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Un sobre de paper, l’invent de Google 
per alliberar-se de les urpes de 
l’addicció al mòbil
Per Marketing Directo

  
Veure les últimes Instagram Stories i de manera paral·lela tuite-
jar sobre el nostre programa favorit de televisió (fent una ullada 
simultàniament a les notícies d’última hora). Cada dia invertim 
hores i hores en el telèfon intel·ligent dels nostres amors.

A Google porten donant-li voltes des de fa temps a la manera 
de tallar amarres pel que fa al mòbil (el mateix amb el que el 
gegant d’internet es fer d’or gràcies a la publicitat). I després 
d’esprémer les neurones durant anys la companyia de Moun-
tain View ha donat per fi amb la solució per parar els peus a la 
corrosiva addicció als telèfons intel·ligents: un simple sobre de 
paper. El sobre en qüestió (que no és una broma per molt que 
ho sembli) ha estat batejat amb el nom de “Envelope” i és un 
dels últims desenvolupaments de la unitat de projectes espe-
cials de Google.

Tan fenomenal invent, que forma part de la iniciativa “Digital 
Wellbeing” de Google, pretén ajudar a l’usuari a fer un ús més 
responsable del seu dispositiu mòbil. Per desconnectar i des-
enganxar poc a poc de l’smartphone, l’usuari ha de descarregar 
l’app Envelope, executar-la en el mòbil i dipositar a continuació 
el mòbil en un sobre de paper (que és descarregable en for-
mat PDF).

D’aquesta manera, i amb tan pocs gestos, el telèfon intel·ligent 
es desfà immediatament de la seva aguda intel·ligència per es-
devenir un “dumbphone”. Convenientment amagat en el sobre, 
el telèfon intel·ligent serveix únicament i exclusivament per re-
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alitzar trucades i consultar l’hora. Instagram, Twitter, WhatsApp 
i altres addictes aplicacions queden, en canvi, completament 
fora de l’abast de l’usuari.

Quan l’usuari no aguanta més i sucumbeix de nou a la seva 
addicció al mòbil, “Envelope” li mostra el temps que ha romàs 
fora de perill de les afilades urpes de l’addicció a l’smartphone 
i també les instruccions per tornar el dispositiu al seu estat ori-
ginal.

Hi ha a més una segona variant d’Envelope” que brinda a 
l’usuari la possibilitat de fer fotos i vídeos mitjançant un petit fo-
rat situat a la part posterior del sobre. Les instantànies es poden 
contemplar únicament, això sí, quan l’usuari allibera de nou el 
telèfon del sobre. Convé aclarir, d’altra banda, que “Envelope” 
és ara per ara compatible únicament i exclusivament amb el te-
lèfon intel·ligent Google Pixel 3a. Es desconeix encara si Goo-
gle farà o no extensiu el seu invent a més telèfons intel·ligents.
El benestar digital és un tema de cada vegada més gran ca-
lat entre les empreses tecnològiques. Des de fa temps Apple 
mostra, per exemple, als usuaris de l’iPhone quant temps in-
verteixen diàriament en les aplicacions instal·lades al disposi-
tiu. YouTube disposa d’una funcionalitat que recorda a l’usuari 

quan fer una pausa. I Instagram informa l’usuari quan, de tant 
fer scroll, ha arribat a fotos ja vistes amb anterioritat. (Infografia: 
FayerWayer)

NOTA: El Butlletí us recomana visualitzar el vídeo Envelope - 
temporarily transform your phone into a simpler, calmer Device. 
CLIQUEU AQUÍ.
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Ómar Rincón. Quin és el futur del 
periodisme?
Per Claudia Contreras / estrategiaynegocios.net

  
Entrevistem a Ómar Rincón, consultor en comunicació de la 
Fundació Friedrich Ebert d’Alemanya i director del Centre 
d’Estudis en Periodisme de la Universitat dels Andes, a Colòm-
bia. Rincón és analista de les relacions entre mitjans, cultura, 
política i tecnologia, és també autor de diferents llibres, com per 
exemple  Pensar y ensenyar el periodisme.

Què li ha passat al periodisme en els últims anys?
El Segle 20 va ser el gran segle del periodisme, va ser quan es 
va tornar molt important per a la democràcia, per a la societat, 
s’afirmava que sense llibertat d’expressió no hi ha democràcia. 
I tothom acceptava el poder que teníem els periodistes. Érem 
els genis, els grans. És més, dit de forma col·loquial, tothom 
volia anar a dormir amb nosaltres al segle 20. Tot d’una van 
passar tres coses molt contundents.

Quines?
Una, l’arribada de la Internet i les xarxes digitals, que li van pren-
dre el privilegi, gran poder al periodista de ser l’únic en informar, 
on es construeix la realitat. Dos, van arribar els governs que van 
dir: ull, la llibertat d’expressió no és propietat dels mitjans, sinó 
que és propietat de la societat i van començar a lluitar la legiti-
mitat dels periodistes. Tres, els mitjans van deixar de ser llocs 
de contrapoder i es van tornar actors polítics amb la qual cosa hi 
va haver un divorci entre mitjans i periodistes: els mitjans es van 
dedicar a fer negocis i els periodistes es van dedicar a fer llibres 
o investigacions pel seu compte. I cadascú pel seu compte.

Com van reaccionar els mitjans?
Quan cau tot això, els mitjans reaccionen i diuen: “jo vull que el 
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negoci funcioni bé”. Raonen: “és millor tenir mals periodistes, 
agenda de crònica vermella, sensacionalisme, faràndula”. Així 
comencen a fer periodisme que no molesta al poder. Ni a les 
màfies, ni als polítics, ni als empresaris. I els periodistes es 
dediquen a fer molt bons llibres que no molesten al. Periodisme 
bonic, que no molesta a ningú.

Què hi ha del periodisme digital?
Van sorgir un munt d’experts que diuen que el periodisme és di-
gital. Apareixen paraules que tothom repeteix com moda: cal in-
teractuar amb les audiències, que cal entendre les audiències, 
cal generar engagemeent, periodistes influencers, periodisme 
de Youtube i altres formats. Però quan es va a la realitat, un 
es troba que la realitat no és tan chévere com sembla. Per-
què si fos tan fàcil generar engagement, followers, influencers, 
interacció això es fa ràpid i tothom ho podria fer, en teoria. El 
problema és que canviem conceptes, però seguim fent el vell 
periodisme de sempre, les mateixes coses de sempre. Aquest 
és l’univers que ens toca fer?

Tots els diaris digitals tots semblen diaris escrits posats en pan-
talles. No tenen narratives digitals, no tenen narratives interacti-
ves, no són coproductius. No són de proximitat, no són trobada 

amb les necessitats i agendes de la gent. Llavors, si són tan 
bons, per què no l’apliquen a la pràctica? Cadascú ha de rein-
ventar el seu negoci com pot. Per a tot hi ha bon exemple.

Com ho fem per generar vincles amb les audiències?
Hem de deixar anar l’arrogància de periodistes i entendre que 
volen les audiències en assumptes de temàtiques. Hem de 
deixar de fer el periodisme Kardashian. La gent s’entusiasma 
amb qualsevol tonteria, però no hem deixat de fer periodisme 
Kardashian, o periodisme Ronaldo, Messi. Però també, la gent 
vol protestar per les xarxes i queixar-se de la corrupció, del 
cinisme. També els agraden les sèries. Hem de prendre’ns 
aquestes estètiques de la gent i portar-les a un altre costat.

Si en lloc de dir que Pokémon Go és una ximpleria, podríem 
reinventar-lo i nomenar-lo Caçant corruptes, Corruptes Go. Una 
secció del diari que aplicant això fes seguiment de corruptes 
al seu país. Si de sobte inclous a la gent a que caci corruptes, 
crees comunitat i et fiques dins d’això per a la teva agenda. 
L’envies a preguntar qui és, què fa. Com a periodista reps la de-
núncia, i fas el teu ofici: l’investigues, el re-interpretes i treballes 
al costat de la teva audiència. No és només aconseguir el like, 
sinó prendre’l seriosament.
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A vegades les audiències demanen que es parli de dones i no 
copiar el comunicat de Harvard que dona una recepta de dones 
reeixides que s’aixequen a les 5 del matí. Què volen les dones? 
La gent té propostes. Cal prendre’s seriosament les idees, for-
mats, estètiques, sabers, gustos de la gent. Si no, seguirem 
fent periodisme per a un mateix. Però que a més no llegim no-
saltres mateixos. La gran crítica és que els periodistes fan un 
periodisme que ni ells llegeixen. Volem que altres ens llegeixin.

Què hi ha del periodisme de dades?
El storytelling, el periodisme de dades són fórmules vàlides. El 
problema és que les estem fent igual de arrogantment clàssic. 
Seguim plens de teories per fer un periodisme del segle 20 
quan estem al segle 21. En resum, la gent no se sent escoltada.

Quin és el futur de l’periodisme?
Són cinc coses:
1. Periodisme d’autor. No és periodisme de mitjans, sinó de 
periodistes, on el periodista és el mitjà. Crec que arribarem a 
un punt on un no segueix cap mitjà. No m’importa seguir NYT, 
Washington Post, m’interessa seguir a periodistes que escriuen 
en aquests mitjans. M’interessa seguir a John Carlin, Martín 
Caparrós, Juan Villoro. Sóc fidel a ells. M’agrada com escriuen, 
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com pensen, com s’imaginen l’agenda. Penso que en el futur hi 
haurà un Netflix del periodisme. Seguiré a 5 o 10 periodistes. 
No m’importa on escriguin. Seguiré al periodista autor.

2. És un periodista curador, que t’edita la informació. És un bon 
editor d’informació. És el periodista DJ que et mou la informa-
ció. Està en joc amb tu. Un DJ és el que està pendent de les 
audiències: esport, alguna cosa profunda, light, per tenir el teu 
dia en un gran ball pel que fa a la informació i aquest tipus de 
coses. El tastador diu a què té gust la informació i li dóna valor 
a l’audiència.

3. Periodisme mutant: No li imposa formes a la realitat. Sinó 
que pren les formes de la realitat i s’adapta. Arriba aquí i diu: 
aquesta informació no és entrevista. És videoclip amb frases. Si 
hi ha gent que parla com els déus, una altra forma és publicar-
ho tal qual perquè quan parla no hi ha res a canviar. Si és faràn-
dula, surt millor només tenir un reportatge fotogràfic perquè no 
té gaire contingut. Com a periodista, descobreix la forma que té 
la realitat, la narrativa i ho explica des d’aquesta perspectiva.

4. Tornar a l’essència. No fem el periodisme que vulguin, sinó 
que respectin el Periodisme per molestar el poder. Estem fets 

per fotre el poder. El periodisme que no molesti a ningú no és 
periodisme, això és relacions públiques. Aquest és periodisme 
hacker, que estiguem en el sistema i des del sistema puguem 
intervenir el sistema.

5. Tindrem un periodisme de plataformes. Subscriure’s no a un 
mitjà, sinó a un periodista. On cada un val 1 euro al mes, li 
escric a aquesta persona, li suggereixo text per llegir. Un com 
a periodista necessitaria 5.000 subscriptors. Aleshores, tot el 
dia el periodista envia contingut on demand. Periodista que 
recomana, envia informació on el lector se sent privilegiat. El 
periodista recomana, ajuda a la manera de pensar. Per ara, 
el periodista és periodista de grans mitjans. Per ara mana el 
capital, espero que després manin les narratives. El periodista 
és el que explica històries per molestar el poder. Si ho segueix 
fent bé, seguirà existint.

Seguirà vigent la vella escola del periodisme?
Seguirà vigent tot el bàsic. No nego el vell periodisme, cal se-
guir-lo practicant. És el periodisme que es basa en dades i fets, 
confronta fonts, significa en context als fets, dades i opinions. 
Cinquè: ho narra bé.
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Com tindrà més poder el lector? Com donar-li més poder a 
l’audiència?
Hi ha una part d’esperança. El ciutadà exercirà més el seu po-
der. Avui no l’exerceix. Hi ha alguna cosa en xarxes molt acrí-
ticament. Si les audiències comencen a produir informació de 
veritat canviarem el món del periodisme. Per ara, no és cert. 
(Fotografia: Observacom – infografia: Facartes)

EN PROFUNDITAT/ ENTREVISTA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Periodisme d’investigació: el futur
Per European Journalism Observatory

  
La intel·ligència artificial (IA) està cridada a ser una tecnolo-
gia que transformi el periodisme en general, i el de recerca en 
particular, segons diversos dels panelistes que van participar 
en la Conferència Internacional de Periodisme d’Investigació 
d’Hamburg (Alemanya). Aquests panelistes, però, no van deixar 
d’esmentar que, tot i els avantatges que ofereix poder gestionar 
quantitats massives de dades, la manca de recursos per obtenir 
tot el potencial d’aquesta tecnologia encara suposa un obstacle 
per a la majoria dels periodistes.

La periodista tunisiana Asma Abibi va realitzar una síntesi de 
les principals tendències i prediccions que condicionaran el pe-
riodisme d’investigació en els propers anys. Abibi posa de ma-
nifest la rellevància futura que tindrà la col·laboració entre les 
organitzacions de periodisme d’investigació. En la seva presen-
tació, Drew Sullivan, fundador d’un projecte d’informació sobre 
crim organitzat i corrupció va destacar que sistemes com el seu 
Aleph, permeten l’accés a informació i a filtracions sobre mi-
lions d’entitats, xarxes criminals, polítics i estructures corporati-
ves. D’acord amb Sullivan, les organitzacions de mitjans que no 
participin d’aquest tipus d’iniciatives col·laboratives quedaran 
endarrerides respecte als mitjans que sí que ho facin.

En el transcurs de la conferència es va destacar també que 
un dels reptes que hauran d’enfrontar les organitzacions de 
mitjans especialitzades en periodisme d’investigació serà la 
d’aconseguir la viabilitat financera. Així, part de les discussions 
de la conferència van versar sobre estratègies de negoci inno-
vadores i com construir models de subscripció forts. D’acord 
amb la majoria de les presentacions, les organitzacions neces-
siten entendre que, per a ser viables a través d’aquests models, 
la relació amb les seves audiències és clau.
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Els editors han de tenir en compte que si passen a un model ba-
sat en membres o a un de base de subscripcions, la seva rela-
ció amb el públic és d’importància fonamental. Segons el treball 
d’Abibi, l’experta en investigació en audiència, Emily Goligoski, 
va dir a la conferència: “Estigueu en contacte amb els vostres 
possibles membres o subscriptors... comprendre les seves 
necessitats d’informació a les notícies és absolutament ines-
timable”. La guia de supervivència del GIJN Periodisme global 
d’investigació: estratègies de suport, també conté consells útils 
sobre com els grups d’investigació sense ànim de lucre poden 
esdevenir econòmicament viables.

Asma Abibi va oferir, finalment, tres consells extrets de la con-
ferència per a enfrontar el periodisme d’investigació en el futur. 
En primer lloc, i en línia amb les necessitats de fer un perio-
disme més col·laboratiu, va posar un èmfasi especial en les 
necessitats de construir xarxes internacionals per facilitar les 
investigacions transfrontereres. En segon lloc, va destacar la 
importància de combatre la desinformació a través dels mitjans 
de verificació de la informació. Finalment, va discutir sobre la 
importància que té el maneig d’eines digitals destinades a les 
recerques a través d’internet i de les xarxes socials.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix La guia de supervivència 
del GIJN Periodisme global d’investigació. CLIQUEU AQUÍ   
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Perquè el 2020 és el moment adequat 
per reinventar la nostra estratègia 
digital
Per Marc Zeni / Daily Blog Tips

Les tecnologies de pròxima generació estan afectant la forma 
en què les empreses poden obtenir el valor de la informació 
que generen i el procés. El ritme global del canvi està creixent 
ràpidament cada any i el 2020 pot ser un any realment perjudi-

cial. Anem a veure quines són les oportunitats d’innovació que 
ens dóna, quins riscos ha de tenir en compte, i quins passos 
concrets pot prendre per beneficiar-se dels propers canvis en 
el món digital.  

Evidentment, la gent no ha tingut mai tantes solucions tecno-
lògiques potents per fer front als seus problemes a la societat, 
als negocis i a la comunitat. Per no fallar i fer servir aquestes 
funcions amb èxit, hem d’entendre clarament com fer-ho de ma-
nera intel·ligent. Hauríem de tenir experiència en l’anàlisi de 
dades i en la presa de decisions, en l’elecció i l’ús de solucions 
tecnològiques disponibles al mercat i l’adquisició de competèn-
cies i recursos adequats per resoldre els problemes.

Actualment, és possible que no tingueu recursos suficients per 
afrontar aquests reptes, ja que la innovació requereix modificar 
les estratègies existents, des de les operacions habituals fins 
a la cerca de desordres i nous valors empresarials. Els proveï-
dors de tecnologia us poden ajudar a definir les vostres priori-
tats i a instruir com fer-ho millor. Trobar el soci de tecnologia 
adequat és una manera perfecta d’iniciar el vostre viatge cap a 
la transformació digital.
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Avui en dia, és possible que no tinguem prou recursos per 
afrontar aquests reptes. La innovació requereix la remodelació 
de les estratègies actuals de les operacions habituals per a la 
recerca de nous valors i la interrupció del negoci. Els proveïdors 
de tecnologia que poden ajudar a l’hora de definir les seves 
prioritats i instruint com fer-ho millor. Trobar el soci de tecnolo-
gia adequada és una manera perfecta de començar el viatge a 
la transformació digital. 

Les tres principals tendències tecnològiques a explorar i 
implementar el 2020
Perquè el vostre negoci sigui realment intel·ligent el proper any, 
considereu les últimes tendències tecnològiques que ja s’estan 
implementant i utilitzant amb èxit per moltes empreses grans, 
mitjanes i petites.

Intel·ligència artificial.- Les solucions basades en IA junta-
ment amb l’aprenentatge automàtic i la robòtica canvien la ma-
nera de viure de la gent, les empreses i els governs ofereixen 
serveis públics. L’AI és aplicable a gairebé totes les indústries, 
des de la sanitat fins a la Comunicació. Maneja bé el tractament 
de dades en temps real, detecta fraus, prediu el comportament 
dels consumidors, proporciona missatges de xat per a la mis-

satgeria. A més, pot augmentar les vendes i automatitzar el flux 
de treball, disminuint els costos de treballs manuals i redun-
dants.

Blockchain.- Una altra tecnologia de tendència que també 
s’utilitza per millorar l’entorn empresarial. Originalment dis-
senyat per a transferències de criptomoneda, blockchain s’ha 
convertit en una de les eines que poden interrompre el desen-
volupament d’aplicacions bancàries, ja que ofereix autenticació 
avançada i segura i serveis de pagament més barats per als 
consumidors. Blockchain també es pot utilitzar per a la gestió 
de contractes intel·ligents; explora’l. Probablement, la vostra 
empresa pugui aprofitar blockchain.

Internet de les coses.- IoT s’ha convertit en una tecnologia 
innovadora líder en logística i transport, agricultura, salut, se-
guretat, fabricació. S’utilitza principalment per generar dades 
en temps real, crear cadenes de subministrament millorades, 
connectar allò que es pot connectar, detectar incompliments i 
atacs, etc. IoT permet que les empreses tinguin flexibilitat, con-
nectivitat i eficiència. Les empreses poden millorar l’experiència 
del client, generar més ingressos, augmentar la productivitat. 
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Riscos a considerar en la transformació digital
Esteu a punt de remodelar la vostra estratègia digital? Per tenir 
èxit en els seus inicis, explora els riscos següents:
 

Estratègia: heu de definir clarament qui és el responsable del 
desenvolupament de l’estratègia. Establir un marc de govern 
adequat.
Seguretat: assegureu-vos que els vostres patrons d’autenticació 
siguin segurs i actualitzats. Si no, busqueu les últimes tendèn-
cies en ciberseguretat.
Tecnologia: considereu escalabilitat, precisió i compatibilitat 
del programari existent i futur abans d’iniciar el vostre camí cap 
a la transformació.

Operacions: realitzeu una auditoria d’activitats empresarials 
internes i externes per definir els punts forts i febles i emprendre 
les accions adequades per millorar les operacions.
Dades: assegureu-vos que totes les dades que feu servir, les 
vostres o els vostres clients, estiguin altament protegides con-
tra incompliments i atacs.
Compliment: heu de comprovar si el vostre compliment regu-
latori està actualitzat, intenta que sigui més fàcil de manejar 
mitjançant les solucions RegTech.

4 passos pràctics cap a la innovació
Aleshores, quins passos hauríeu de fer el 2020 per assolir els 
vostres objectius? Quines accions us ajudaran a començar a 
passar dels sistemes antics a les infraestructures properes? A 
continuació, es detallen uns passos senzills però força fàcils:

Explora. Aprendre, llegir, preguntar sobre noves tecnologies i 
estudis de casos d’èxit sobre com contribueix la nova tecnolo-
gia a l’entorn empresarial. Penseu en possibles maneres que 
poden ajudar a la vostra empresa a créixer.
Focus. Posa les dades al punt central de la teva estratègia. 
Comença a analitzar el que tens ara, mesura l’estat actual del 
teu negoci, fes conclusions i prediccions per al futur. Busqueu 
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maneres noves per obtenir un avantatge competitiu.
Optimitzar. Explora i millora les teves relacions amb els clients. 
Oferiu serveis personalitzats basats en dades sobre el compor-
tament dels clients.
Innovar. Definiu i cerqueu les habilitats adequades necessàries 
per reinventar la forma de funcionar i comunicar-vos amb els 
vostres clients.

Què significa per als negocis?
Primerament, pregunteu-vos què espereu dels canvis. La majo-
ria de les organitzacions que adopten la innovació esperen que 
aquesta transformació els ajudi a obtenir creixements i ingres-
sos addicionals. Però el benefici més elevat no és l’únic benefici 
que podeu obtenir. Imagineu que ara coneixeu millor els vos-
tres clients, podreu desenvolupar nous productes segons les 
necessitats dels clients, preveure l’abast de les vendes. Com a 
resultat, també podeu trobar nous canals i ampliar els vostres 
mercats.

L’objectiu principal d’una nova estratègia digital és ensenyar-
vos a utilitzar al màxim les vostres dades. Equipat amb una 
visió clara i 360° del vostre negoci, podreu oferir ofertes úni-
ques diferents de les que ofereixen els vostres competidors. 

Com podríeu començar? Comença a analitzar el que tens ara. 
Aprofiteu tots els recursos que disposeu o adquireix els recur-
sos necessaris per descobrir el potencial de la vostra empresa. 
(Infografies: Daily Blog Tips i Cecot Comerç)
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Reinventem o reciclem el periodisme 
local, però ajudem-lo
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació

Dels ensenyaments que es van derivar del Congrés Interpiri-
nenc de de Mitjans de Proximitat de la tardor passada, a la Seu 
d’Urgell, vaig recollir la important metamorfosi que ha viscut, i 
viu, el periodisme local. Reinventant-se a partir dels èxits co-
llits fusionant la tecnologia amb les històries, perquè malgrat 
totes les transformacions l’audiència segueix esperant bones 
històries. El professor Ramón Salaverría va recordar als assis-
tents que la professió periodística ja té nous paradigmes o mo-
dels per intervenir en la societat de la informació i un d’ells serà 

l’automatització intel·ligent, aplicable fins i tot al periodisme de 
proximitat, eix del congrés.

Ara estem desenvolupant i assimilant els aclaparadors canvis 
en els hàbits d’ús d’internet, que porten totes les persones a 
dedicar més temps a estar connectats, mitjançant diferents dis-
positius, en qualsevol lloc. En aquest escenari, la gestió i posi-
cionament en xarxes socials s’està convertint en el recurs més 
important dels mitjans en la seva intenció d’establir una sòlida 
relació amb els receptors de la informació, per qualsevol mitjà, 
de manera que avui, més que mai, la divisió entre fer negoci a 
la xarxa i fora de la xarxa s’està difuminant.

Precisament, el ponent de la Universitat de Navarra va presen-
tar a l’auditori un primer estudi sobre mitjans digitals a l’Estat 
espanyol, que és tota una experiència i demostra, una vegada 
més, que hi ha un acord més o menys consolidat per elevar 
l’accés a internet a un dret universal. Les dades que maneguen 
els investigadors abonen la tendència al canvi que condueix a 
una nova fase de la convivència dels diferents suports i a un 
major pes dels cibermitjans en el panorama comunicatiu, singu-
larment local, matisat per una poderosa i gairebé omnipresent 
veu ciutadana.
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De la lectura d’un nombre significatiu de mitjans digitals cata-
lans de proximitat dedueixo que el desenvolupament és expres-
siu, i que mostra un desig per experimentar i descobrir noves 
possibilitats. Ara bé, la modèstia de recursos dels mitjans locals 
de Catalunya fa que les experiències del trànsit dels mitjans a 
la societat xarxa ofereixin una doble cara. D’una banda, s’han 
adaptat i canviat, però de l’altra estan tenint moltes dificultats 
per avançar, sobretot perquè els seus models de negoci es 
veuen afectats per la renovació del model que caracteritza la 
“societat xarxa”. És veritat que han ocupat espai i han entrat 
en una fase d’adaptació constant i d’experimentació, amb molt 
pocs recursos. El resultat, per tant, és un nou mapa en el qual 
conviuen mitjans nascuts prèviament en un altre suport amb 
mitjans nadius digitals, i una recerca constant de tots per inten-
tar trobar models que facin sostenibles i independents els seus 
projectes informatius. No obstant això, en el mateix CIMP, els 
congressistes van manifestar de manera unànime la necessitat 
de descobrir solucions a través de formats des de la innovació. 
Una de les claus per les quals l’esmentat congrés tindrà conti-
nuïtat fins i tot amb suport de la Unió Europea.

Està clar que tenim un renovat ecosistema mediàtic que esti-
mula nous enfocaments i redissenys professionals, de moment 

propis del web 2.0, que es troben encaminats a aconseguir una 
major presència de tots els escenaris. Segurament, els mitjans 
tradicionals no es fusionen amb les xarxes socials, el “nou 
aparador”, perquè allí està l’atenció i l’interès de la ciutadania, 
generant nous continguts, nous enfocaments i històries, i en 
altres casos consolidant versions totalment noves. No obstant 
això, avui per avui les xarxes socials estan en el paisatge de 
la comunicació i tenen un paper rellevant en la vida de molts 
ciutadans, i els propietaris de mitjans del nostre país n’han pres 
plena consciència, com ho fan ja també els mitjans en èuscara 
amb el suport de les universitats basco navarreses i el seu ob-
servatori de la comunicació, Behategia.

És cert que hi ha una gran varietat de vies de finançament, però 
hi ha molta inestabilitat i els models sostenibles brillen per la 
seva escassetat. D’aquí que el finançament constitueixi un dels 
objectius prioritaris, encara que no l’únic. Aquest és el punt més 
flac dels mitjans de proximitat catalans. Al País Basc, una re-
cent ordre de la Conselleria de Cultura i Política Lingüística par-
la de la consolidació, eficiència, desenvolupament i normalitza-
ció dels mitjans de comunicació en èuscara. Amb aquest motiu 
es porta a terme la regulació i convocatòria de les subvencions, 
que tindrà en compte l’activitat dels mitjans de comunicació 
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subvencionables durant el període 2019-2021; és a dir, durant 
un trienni, període que sembla adequat per desenvolupar un 
projecte. A Catalunya l’ajut és només anual. Per al compliment 
de l’objectiu fixat, els bascos destinaran 12.165.900 euros, 
una quantitat molt per sobre de l’oferta a casa nostra, tenint en 
compte, a més, la important diferència de nombre d’habitants 
entre una nació i l’altra.

Aquest exemple ofereix a Catalunya una manera d’operar dife-
rent. Els projectes basats en el conveni estan signats no només 
pel Govern basc, sinó també per les tres diputacions forals de la 
comunitat autònoma. Per què no importem a Catalunya aquest 
model? És prou evident que la suma d’aportacions del Govern 
de Catalunya i de les quatre diputacions del país milloraria 
l’abast dels ajuts. Per als bascos també constitueixen objectius 
rellevants la recerca de la renovació en els sistemes de produc-
ció, en els models narratius, en la implicació dels ciutadans i en 
el desenvolupament dels productes.

Així doncs, un adequat i suficient finançament amb el suport de 
l’Administració facilitaria fer front als grans desafiaments dels 
mitjans en aquest 2020, entre els quals la contínua cerca de 
models de negoci que ofereixin millors resultats, que es va es-

coltar manta vegada en el CIMP de l’AMIC a la Seu d’Urgell. És 
cert que hi ha una gran varietat de vies de finançament, però 
hi ha molta inestabilitat i els models sostenibles brillen per la 
seva escassetat. D’aquí que el finançament constitueixi un dels 
objectius prioritaris, encara que no l’únic, i l’obligatorietat que té 
el Govern de donar-hi suport suficient.

Cal tenir consciència dels molts reptes per al periodisme que és 
de la societat. Hi ha, per tant, reptes per als ciutadans, les em-
preses i els periodistes. És l’hora de la reinvenció per interve-
nir en la ciutadania amb respostes coherents als desafiaments 
que planteja la societat digital de la segona dècada del tercer 
mil·lenni. I a reciclar-se.

Sempre afermant primer la supervivència, la millor manera de 
sobreviure que té el periodisme i els productes periodístics en 
general –i el locals en particular– en l’era de la superabundàn-
cia comunicativa és oferir peces periodístiques amb un més 
gran valor d’intercanvi en plataformes de distribució diverses. 
El simple replicat de continguts o l’elaboració de peces irrelle-
vants resulta inútil en un context especialment competitiu. Com 
també és gairebé inútil fer esforços sense el suport necessari i 
una millor comprensió. (infografia: Expresión Libre)
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