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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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LA PRIMERA: Idees clau per construir models de subscripció reeixits en mitjans
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Fins on arriba la llei en el món digital?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Perquè els mitjans de comunicació no poden sobreviure si es manté el model actual

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Segons Zenthinela, els Jocs i l’Eurocopa contribueixen a un lleuger optimisme publicitari

NOVES EINES
L’any 2023 cada usuari comptarà amb set dispositius connectats

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Cap a un periodisme d’investigació sostenible
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LA CRÒNICA: El nou mantra de la indústria periodística: menys “lectors” i més subscriptors
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ENTREVISTA: Rob Leathern (Facebook): “Millorant l’experiència per a les persones a la plataforma, aportes benefici per a les marques”
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Idees clau per construir models de 
subscripció reeixits en mitjans
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

L’actual director de Comunicació de Reuters Institute, l’espanyol 
Eduardo Suárez , va fer pública aquesta setmana la investiga-
ció que ha dut a terme des que va entrar al gener de l’any pas-
sat a Reuters com a periodista per estudiar alguns dels princi-
pals desafiaments del periodisme, entre ells el de els sistemes 
de subscripció, en què se centra l’estudi. 

El document explora el que els mitjans de comunicació amb 
models d’ingressos provinents dels lectors estan fent, a través 
d’entrevistes estructurades amb 26 executius de 15 mitjans de 
comunicació. L’estudi se centra a Espanya i Regne Unit. El qua-
dre que acompanya aquest text mostra els representants de 
mitjans que van ser entrevistats per a la investigació.

 

Aquestes són algunes de les idees clau de l’estudi:

1. Els models de pagament requereixen un tipus 
d’organització diferent.- Les companyies que tenen subs-
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cripcions reeixides trenquen les sitges i creen equips interfun-
cionals. El màrqueting, la tecnologia i l’àrea editorial treballen 
estretament i s’obsessionen amb les necessitats dels clients. 
L’  FT, per exemple, tanca la bretxa entre màrqueting i editorial 
amb una reunió setmanal.

2. Cada diari ha d’aprendre a explicar la seva pròpia his-
tòria.- Sempre hi haurà mitjans que ofereixin accés gratuït al 
seu contingut. Qualsevol empresa amb un model de pagament 
ha d’explicar per què els lectors han de donar suport el seu tre-
ball. Aquest atractiu ha de ser elaborat amb cura. Ha de tenir en 
compte la missió de l’organització, així com la seva propietat, la 
seva història i les seves limitacions.

3. Les companyies amb models de subscripció han de ob-
sessionar-se amb la seva audiència principal.- La majoria 
dels ingressos dels lectors de cada diari amb un model de pa-
gament prové d’un petit percentatge dels seus lectors. Aquests 
són els més vinculats a la marca i amb major probabilitat de 
subscriure’s. Els executius dels mitjans han d’observar el com-
portament d’aquests lectors. El seu objectiu ha de ser conèixer 
quins són els seus hàbits de notícies, com estructuren la seva 
dieta de notícies i què busquen quan vénen. Els mitjans de co-

municació han d’aprendre el més possible sobre aquest grup 
i han de pensar en estratègies per fer-lo créixer. El seu futur 
depèn d’això. 

4. Els millors diaris se centren en els seus productes di-
gitals.- La majoria dels mitjans legacy coberts per la investi-
gació encara obtenen la major part dels seus ingressos de la 
impressió. No obstant això, la seva principal prioritat és millorar 
les seves propietats digitals. Aquesta no és una tasca fàcil. Els 
lectors lleials no són uniformes. Els seus patrons de consum 
podrien estar en tot el mapa. La qualitat sovint significa coses 
diferents per a diferents persones. Cada canal requereix una 
llengua diferent i habilitats diferents.

5. Una bona experiència d’usuari és essencial per tenir 
èxit.- Els mitjans de comunicació s’estan adonant que el con-
tingut és només un dels aspectes de la seva proposta de valor. 
L’experiència de l’usuari és gairebé tan important, especialment 
en un telèfon mòbil. Un gran producte editorial pot fallar com 
a resultat d’una mala experiència d’usuari. D’altra banda, una 
excel·lent experiència d’usuari podria ser un gran punt de ven-
da.
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6. Els lectors aprecien un producte que poden acabar.- En 
un món dominat per una infinitat de notícies, les edicions fini-
tes estan tornant com una forma de fomentar la lleialtat entre 
els subscriptors i recrear els hàbits de notícies del passat. Els 
lectors més grans encara adoren llegir les versions electròni-
ques de les edicions impreses. El públic més jove gravita cap 
els podcasts diaris, butlletins informatius de nínxol o resums de 
notícies agrupats en subscripcions més barates.

7. La impressió no hauria de ser el focus, però podria aju-
dar.- Un producte imprès pot ser aclaparador o inútil per a una 
part de la seva audiència digital. Però la impressió encara pot 
ser un actiu avui. Els diaris enfronten un dilema estratègic: la 
major part del seu creixement prové del digital, però la majoria 
dels seus ingressos encara proven de la impressió. Les empre-
ses més reeixides adapten el seu contingut a l’idioma de cada 
canal on els seus lleials lectors passen el seu temps i l’edició 
impresa també és un canal. The Guardian utilitza augments de 
preus per transformar compradors anònims en subscriptors im-
presos i torna a empaquetar alguns dels seus articles en una 
nova revista setmanal brillant.

8. Les millors companyies amb models de subscripció ex-
perimenten amb els preus.- Els diaris han produït un sol pro-
ducte i l’han venut per un preu únic durant els últims segles. 
Les subscripcions digitals requereixen una mentalitat diferent, 
molt més oberta a experimentar amb paquets i diferents preus. 
Descomptes i proves gratuïtes poden estar en la seva caixa 
d’eines. Però ha de deixar molt clar als seus lectors que entau-
len una relació remunerada. Altrament, atraurà persones que 
no es quedaran per molt de temps. Les dades dures, no els 
sentiments viscerals, haurien de guiar les seves decisions.

9. Obert vs tancat no és el marc correcte.- La diferència entre 
els models de membres i subscripció és més borrosa que mai 
. Alguns mitjans de comunicació amb un model de membres 
creen barreres de pagament molt difícils, mentre que els diaris 
amb subscripcions permeten oportunitats de mostreig a través 
de proves gratuïtes, socials i de recerca.

10. El periodisme és una gran estratègia d’adquisició.- Cada 
mitjà de comunicació cobert per l’informe experimenta amb ca-
nals de recerca i xarxes socials. Però tots diuen que res supera 
el periodisme com a eina d’adquisició. Les afiliacions i subs-
cripcions no són vendes impulsives. La gent comença a pagar 
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després d’interactuar regularment amb un mitjà de comunicació 
durant molt de temps. Crear hàbits vinculats a les notícies és la 
millor manera d’obtenir subscriptors i reduir la rotació.

11. La fricció és el teu enemic.- Subscriure o donar a un mi-
tjà de comunicació ha de ser el més fàcil possible. Els diaris 
han de prendre exemple de les noves empreses de tecnologia i 
adoptar sistemes de pagament sense fricció. Qualsevol hauria 
de poder subscriure en uns segons. Qualsevol hauria de poder 
cancel·lar la seva subscripció sense fer una trucada telefònica.

12. La rotació és molt més important que l’adquisició.- Ob-
tenir milers de subscriptors que se’n van uns mesos després 
d’unir-se no és un camí sostenible per a cap mitjà de comuni-
cació. Aquesta és la raó per la qual les estratègies d’adquisició 
i rotació han de ser executades pel mateix equip. Els canals 
d’adquisició bruts atrauen el tipus incorrecte de clients i pro-
dueixen altes taxes d’abandonament. Les bones companyies de 
subscripció dissenyen excel·lents experiències d’incorporació i 
encoratgen als seus lectors a aprofitar al màxim la seva subs-
cripció en els primers dies. 

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet (en anglès) del 
Reuters Institute: 12 idees clau per construir models de subs-
cripció reeixits en mitjans. CLICAR AQUÍ 
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Fins on arriba la llei en el món digital?
Per Marketing Directo

La digitalització ha arribat a la societat més ràpid que la pròpia 
legalitat. Un problema per a les institucions que han de regular 
els avenços tecnològics per garantir la seguretat i privacitat de 
la ciutadania. Els més afectats són les grans empreses la font 
d’ingressos de les quals ve donada per les dades de la gent. 
Estats Units i la Unió Europea estan implicats i volen començar 
a prendre una sèrie de mesures perquè aquests canvis no su-
posin un problema greu als usuaris d’internet.

Margrethe Vestager i Tierry Breton van ser els encarregats de 
presentar el Paquet Digital de la UE. Es tracta d’un conjunt de 

mesures que tenen com a objectiu una estratègia per reforçar 
aquests serveis dels que parlàvem. A més, la finalitat està a 
explotar les dades no personals per a crear un més gran bene-
fici econòmic. D’altra banda, es buscarà també desenvolupar 
la intel·ligència artificial de manera ètica, segura i responsable.

La Comissió Europea aprovarà els documents que fonamenta-
ran l’estratègia dels Vint a l’agenda digital i la gestió de dades 
per no quedar despenjada dels Estats Units i la Xina. Euro-
pa vol avançar amb més finançament, formació i talent, però 
l’Executiu comunitari proposarà regular les aplicacions d’IA en 
els sectors de salut, transport i justícia. 

Reuters ha informat que no serà l’única reunió sobre tecnologia. 
De fet, el Departament de Justícia dels Estats Units va celebrar 
una reunió pública el 19 de febrer per discutir que pot eximir 
en gran mesura a les plataformes en línia de la responsabilitat 
legal pels continguts que publiquen els seus usuaris.

D’aquesta manera, la llei que atorga immunitat a grans com-
panyies com Facebook, Google i Twitter pel contingut que pu-
bliquen els seus usuaris, serà examinada. Tot això va fer que el 
president de Facebook es reunís amb els alts càrrecs comuni-
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taris, mentre que la Comissió Europea reclamava un esforç per 
tal de defensar les democràcies davant campanyes de desinfor-
mació o interferències estrangeres.

Mark Zuckerberg va proposar ja una regulació global sobre el 
contingut de les seves plataformes, en lloc de nacional, a més 
d’afirmar que les empreses digitals han de respondre sobre els 
sistemes que tenen en vigor per lluitar contra els continguts 
il·legals. Però aquestes propostes no han estat suficients i la 
Comissió les ha denegat, segons declaracions a l’Agència EFE.

Però a Europa sempre es veuen les coses d’una altra manera. 
A l’altre costat de l’Atlàntic s’ha demanat que es canviï la Secció 
230 de la Llei de Decència en les Comunicacions de tal manera 
que es pugui exposar a les empreses de tecnologia a més de-
mandes o augmentar els seus costos. La situació ha dividit la 
població entre els que se senten preocupats perquè aquesta llei 
els impedeixi prendre mesures contra els serveis d’internet que 
eliminen el contingut polític conservador, i d’altra banda els que 
senten que la llei permetrà que els serveis escapin al càstig per 
albergar informació errònia. (Infografia: Extra Digital)

El Tribunal Suprem porta al 
Constitucional les sancions de la llei 
electoral 

La Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem ha 
decidit dur al Tribunal Constitucional l’article de la Llei de Règim 
Electoral General (Loreg) que regula les sancions econòmiques 
que s’imposen a qui infringeix les normes establertes en aques-
ta llei que no constitueixen delicte. Així, els magistrats han ele-
vat una qüestió d’inconstitucionalitat a l’òrgan de garanties al 
considerar que el precepte que estableix unes sancions des 
de 300 a 3.000 euros (en funció de si la infracció la comet una 
autoritat o funcionari o un particular) pot vulnerar principis cons-
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titucionals com el de seguretat jurídica o l’exigència de precisió 
en la determinació de les sancions. 

Els dubtes del Suprem han sorgit arran d’un recurs plantejat pel 
diari ABC contra la resolució de la Junta Electoral Central que va 
imposar a aquest diari una sanció de 1.000 euros per incomplir la 
prohibició de realitzar campanya electoral i difondre propaganda. 
La infracció s’hauria produït al publicar una entrevista a llavors 
líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, en la jornada de 
reflexió prèvia a les eleccions autonòmiques de 2017. 

ABC va defensar davant l’Alt Tribunal que va actuar en el le-
gítim exercici del dret a la informació i la llibertat d’expressió, 
i que l’entrevista a Arrimadas es va desenvolupar en un àmbit 
merament informatiu i en el marc d’uns fets d’enorme transcen-
dència (s’acabava d’aplicar l’article 155 a Catalunya). Recor-
dava, a més, la representació del diari que Arrrimadas no va 
demanar el vot en cap moment. La Fiscalia, per la seva banda, 
va considerar cridaner que el procediment es dirigís contra el 
diari i no contra la candidata. “Presumir objectivament en el fet 
d’entrevistar una candidata l’existència de captar sufragis a fa-
vor seu sense acreditar en absolut aquest factor tendencial”, va 
assenyalar. 

Segons el Suprem, la resolució impugnada sanciona a una 
persona diferent a l’entrevistat, que és qui “hauria realitzat la 
conducta típica de realitzar actes de campanya” i aquesta es 
produeix “per la mera condició objectiva de ser el director del 
diari”. A la LOREG, prossegueix, “no hi ha una sola referència 
als mitjans de comunicació com a possibles subjectes infrac-
tors” de manera que “traslladar al director” la “responsabilitat” 
que “hauria comès una altra persona” podria afectar la seva 
presumpció d’innocència. (Font: headtopics)

Línia Ciutat Vella arriba al número 100 
revalidant el seu lideratge

El periòdic Línia Ciutat Vella ha arribat a les 100 edicions com 
a referent informatiu a aquest Districte barceloní. La capçalera, 

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

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

A CaixaBank volem que la cultura financera arribi a tothom

I, per promoure-la, hem impartit més de 700 tallers sobre finances 
bàsiques adreçats a col·lectius vulnerables. Gràcies a la tasca formativa 
dels nostres voluntaris, més de 14.000 persones han millorat la seva 
educació financera. I això és fer una banca socialment responsable.
 
CaixaBank. Escoltar Parlar Fer
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fundada l’any 2010, revalida la seva presència territorial i es 
confirma com la publicació local de referència a la zona, amb 
una tirada de 12.758 exemplars mensuals auditats per OJD-
PGD. Coincidint amb aquesta efemèrides, el Grup Comunicació 
21, editor de la capçalera, ha volgut destacar que Línia Ciutat 
Vella és una eina de cohesió territorial. “Democratitza l’espai 
mediàtic perquè arriba a tots els barris”, afirma. En aquesta lí-
nia, l’editora detalla que “Línia Ciutat Vella aposta clarament 
pel format paper”, si bé “sense descuidar el digital i les xarxes”.

De fet, recorda que l’última Enquesta de Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona va deixar xifres destacables de consum 
de diaris en paper gratuïts arreu de la ciutat. De la població que lle-
geix mitjans diàriament (el 57,4%), un 7,7% assegura que llegeix 
premsa impresa gratuïta, segment que ocupen majoritàriament 20 
Minutos (editat en castellà) i la xarxa de periòdics Línia, amb una 
edició per a cada districte de la ciutat (en català) i que arriba a ba-
rris en clar procés d’emergència mediàtica com el Raval.

Davant d’això, l’editora lamenta la poca atenció que en els úl-
tims anys ha patit la premsa de proximitat en general i Línia 
Ciutat Vella en particular, tant per part del Districte com de 
l’Ajuntament. Per exemplificar-ho, recorda que les publicacions 

de proximitat només van rebre un 1,56% de la publicitat del 
consistori el 2018. Concretament, Línia Ciutat Vella va rebre 
5.937,79 euros, mentre que el Grup Godó, amb La Vanguardia 
al capdavant, es va emportar un terç de la inversió: 3 milions 
d’euros. Una situació que contrasta amb el discurs dels co-
muns, que deien que volien “afavorir” la premsa de proximitat. 
(Font: Comunicació 21)

Prisa tanca 2019 perdent 182 milions 
d’euros

El grup Prisa ha presentat els seus resultats econòmics corres-
ponents a l’any 2019. Un any que ha estat marcat per la venda 
de Media Capital i que li ha reportat que tanqui l’exercici amb 
unes pèrdues de 182.300.000 d’euros. Dades que confirmen un 
repunt de el 32,3%, ja que les pèrdues ascendien a 269 milions 
d’euros al tancament del 2018. Si parlem dels ingressos que 
registra la companyia responsable d’editar El País, ascendei-
xen a 1.095,5 milions d’euros, un 0,3% menys que en el mateix 
període de l’any anterior. Mentrestant, l’EBITDA, creix un 8% 
fins a arribar als 242 milions d’euros davant els 224 milions que 
la companyia va aconseguir el 2018.
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Un cop més, Santillana es converteix en el principal motor de 
la companyia, sent la font principal d’ingressos. En l’àrea de 
Educació, Prisa millora els seus ingressos un 4,6% respecte a 
l’any passat, arribant als 628 milions d’euros. No passa el ma-
teix amb la Ràdio i la Premsa. En el cas de la Ràdio, els ingres-
sos cauen un 4,8% en l’últim any fins xifrar-se en 273.800.000, 
mentre que Prisa perd un 4,7% a l’àrea de premsa, ingressant 
el 2019 210 milions d’euros.

Aquests són els últims resultats econòmics que es coneixeran 
del grup Prisa, abans que s’instauri una de les grans apostes de 
la companyia. En les properes setmanes, El País instaurarà el 
seu mur de pagament, tal com ha confirmat la pròpia empresa. 
Serà una aposta important que repercutirà en el pròxim balanç 
presentat per la companyia. (Font: Prnoticias)

Els treballadors de Diario de Mallorca 
mantenen la vaga de signatures

Els treballadors de Diario de Mallorca han decidit mantenir la 
vaga de signatures dels redactors. El sindicat de Periodistes de 
les Illes Balears ha anunciat que se sumen a la concentració 

que tindrà lloc aquest dilluns davant de el local en què es lliura 
un premi a aquest diari pel seu bon periodisme. Aquestes pro-
testes es deuen als acomiadaments que van tenir lloc a Diario 
de Mallorca  durant la primera setmana de febrer.

Els empleats del diari han exigit a l’empresa que lliuri tota la do-
cumentació que se li ha sol·licitat com a condició per paralitzar 
la vaga. “D’aquesta manera, la plantilla de Diario de Mallorca 
vol recordar al president d’Editorial Prensa Ibérica, Francisco 
Javier Moll, que sense periodisme no hi ha democràcia i, sense 
periodistes no hi ha periodisme”, han declarat en el comunicat.

Des que Prensa Ibérica adquirís el Grup Zeta el degoteig de  
acomiadaments ha estat constant; a més, el pla de baixes in-
centivades i prejubilacions han reduït considerablement la plan-
tilla. Per la seva banda, Prensa Ibérica sempre ha justificat els 
acomiadaments al·ludint problemes econòmics. (Font: Prnoti-
cias)
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Presentada la nova etapa del diari 
econòmic Invertia

Pedro J. Ramírez va presentar aquest dilluns la nova etapa del 
diari econòmic Invertia de la mà de El Español. En un mul-
titudinari acte amb una gran representació governamental, 
política i empresarial, el president executiu i director d’aquest 
diari ha reivindicat la tasca dels empresaris com a generadors 
d’ocupació i inversió a Espanya i a aquest mitjà econòmic com 
el millor lloc per explicar l’actualitat del sector.

Respecte de la nova etapa d’aquest diari econòmic, Ramírez va 
recordar que és “el portal líder d’informació borsària, financera i 
econòmica. I té una cosa molt important ja que va ser la primera 
xarxa social d’ Espanya i ho va fer fa 20 anys”. En relació a el 
futur d’aquest diari va recordar que “en moments de desaccele-
ració econòmica hi ha dues variables fonamentals: l’ocupació i 
la inversió. Doncs Invertia és el que ens assessorarà en aquest 
dia a dia, i ens dirà què podem fer amb la inversió, la informació i 
l’economia”. “Invertia serà un diari econòmic serè i ponderat però 
també brillant i incisiu. Un diari econòmic en obert, però també 
amb un model de subscripció”, va apuntar. (Font: Invertia)

Un vespre per reivindicar el 
periodisme de proximitat

El lliurament dels XI Premis Carles Rahola de Comunicació Lo-
cal va posar l’accent en la importància del periodisme de qui-
lòmetre zero a l’hora d’informar la ciutadania. Carles Palacio 
(foto), David de Montserrat (premsa), la redacció de Catalun-
ya Ràdio a Girona (ràdio), Ester Bertran i Manoli Vargas (tele), 
Joan Carles Codolà (digital), l’IAS (institucional) i Eloi Camps 
(Beca dels Premis Rahola) van ser els guanyadors. En aquesta 
edició, la categoria de millor projecte de comunicació periodísti-
ca ha quedat deserta perquè no s’hi havia presentat cap treball.

El president de la Demarcació de Girona del Col·legi, Joan Ven-
tura, va recordar Jim Lehrer, que va morir el mes passat, i les 
seves setze regles periodístiques, “que tenen molt a veure amb 
el compromís ètic del nostre Codi Deontològic”, i va citar-ne 
alguna: “No falsifiquis ni inventis res, no distorsionis ni diguis 
mentides ni inclinis la informació cap a un costat o exageris, 
separa acuradament l’opinió i l’anàlisi de les notícies...” I el pre-
sident de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va parlar del 
repte que ha suposat per al periodisme el canvi tecnològic que 
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s’ha produït en els darrers anys, i va destacar la importància de 
“l’honestedat, el rigor i la pluralitat” en l’ofici. També va defen-
sar la feina “del periodista de carrer i dels mitjans locals”, i va 
afirmar que “en una societat democràtica són imprescindibles 
uns mitjans lliures, potents i en contacte amb la realitat del dia 
a dia”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Perquè els mitjans de comunicació 
no poden sobreviure si es manté el 
model actual
Per Alba Asenjo / Business Insider España

Business Insider Espanya ha celebrat el seu VI Smart Business 
Meeting. En aquesta ocasió, alguns dels periodistes i experts 
més destacats dels mitjans de comunicació a Espanya van de-
batre sobre els desafiaments a què s’enfronta la indústria. 

El conseller delegat d’Axel Springer Espanya, Manuel de el 
Camp, va moderar un debat en què van participar el conse-
ller delegat d’Henneo, Carlos Nuñez; el director de  eldiario.es,  
Ignacio Escolar; el director de National Geographic Espanya,  

Ismael Nafría; la directora general d’Havas Media Group, Ester 
García Cosín; i el director financer de Upday, Mathias Sánchez.

Durant la trobada es van abordar qüestions com l’evolució dels 
models de negoci dels mitjans de comunicació cap al pagament 
per subscripció, la seva relació amb les plataformes de distribu-
ció, la transformació de la professió periodística i la necessitat 
que els mitjans es consolidin com marques amb credibilitat.

Els mitjans de comunicació estan immersos en una transforma-
ció inèdita en la qual lluiten per aconseguir finançament davant 
l’esgotament de el model publicitari per  la inflació de propostes 
digitals que competeixen pels mateixos anunciants, busquen 
vies de distribució més enllà de les xarxes socials i es plante-
gen si d’implantar murs de pagament i cobrar pels seus contin-
guts digitals.

En aquest context, un dels assistents a l’Smart Business Mee-
tings, Carlos Nuñez, va explicar per què, segons ell, les xifres 
mostren que el model de negoci actual dels mitjans de comu-
nicació a Espanya no és sostenible. “Si mantenim aquesta 
tendència, és complicat des del punt de vista macroeconòmic 
que el sector sobrevisqui” , va afirmar Núñez després de ser 
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preguntat si és sostenible el model de negoci actual dels grans 
mitjans de comunicació. “Tal com estem ara mateix estructurats 
a Espanya, no ho és”, va respondre.

El conseller delegat de Henneo,  anteriorment conegut com a 
grup Heraldo i propietari de conegudes capçaleres com  20 mi-
nutos , El  Heraldo de Aragón  o  La Informació,  entre d’altres , 
va recolzar el seu discurs en les següents xifres:

• El sector dels mitjans ingressava uns 3.000 milions d’euros el 
2007 , el seu any de màxima esplendor després de la crisi
• Fa dos anys, ingressava entre 1.300 i 1.400 milions d’euros 
, és a dir, s’ha dividit els seus ingressos per més de la meitat
• Avui dia hi ha, més jugadors en el sector, en lloc de menys, i 
ja no només els mitjans competeixen per la mateixa publicitat, 
sinó que han entrat actors externs

Com a solució, Nuñez va posar sobre la taula les següents 
claus: “Des del punt de vista dels ingressos, la sostenibilitat 
hauria d’estar igual que estava en l’any 2000. Llavors, el 56% 
dels ingressos venia aproximadament de la publicitat i, el 44%, 
de la venda d’exemplars”. Des del seu punt de vista, “hauríem 
d’intentar replicar en l’àmbit digital les mateixes xifres per tenir 

una rendibilitat adequada”, va dir el directiu, que va qüestionar 
el funcionament del model de subscripció.

“A Espanya ara mateix no hi ha un entorn, jo crec, que permeti 
tenir les dinàmiques o les palanques adequades per garantir 
un futur únicament basat en subscripcions i en la publicitat, un 
model de premsa com el que hi havia a 2000”, va justificar. Tot 
i que es va mostrar, en part, optimista: “Sí que hi ha solució”. 
Segons els seus càlculs, per mantenir aquest mix ideal pel qual 
un 56% dels ingressos dels mitjans, aproximadament, arriba 
per la publicitat i el 44% a través dels lectors, pensant només 
en la part digital dels mitjans, els diaris necessitarien ingressar 
300 milions d’euros anuals per les subscripcions digitals. Així, 
prenent com a referència una quota anual de 100 euros (“que 
és una quota més o menys raonable”, va assenyalar), es neces-
sitarien 3 milions de subscriptors anuals en el mercat.

Nuñez va destacar que els comptes “no surten” si es té en 
compte que els usuaris, a part de pels mitjans, paguen ja per 
l’accés als continguts de plataformes com HBO, Netflix o Dis-
ney+, que “sumen ja 6 milions de subscriptors” .

COMUNICACIÓ DIGITAL
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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? 
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Estaran els usuaris disposats a pagar pels continguts di-
gitals?.- Per la seva banda, el director de National Geographic 
Espanya i autor de el llibre La reinvenció de The New York Ti-
mes, Ismael Nafría, va defensar que el públic espanyol sí pa-
garà pels continguts digitals. “Sincerament, crec que [l’usuari] 
està més preparat del que els mitjans ens pensem”, ha subrat-
llat. I ha apuntat que, per aconseguir que pagui, serà necessari 
“que percebi que hi ha un valor clar darrere”.

“Crec que el cas de  The New York Times és perfecte per expli-
car-ho:  el que trobaràs a The  New York Times  no ho trobaràs 
enlloc més”,  ha destacat. El rotatiu nord-americà ja compta 
amb més de 5,25 milions de subscriptors.  Gairebé 3,5 milions 
són purament digitals.

“És un producte d’una qualitat indiscutible, on el model de nego-
ci cada vegada està més basat en els usuaris (per subscripció, 
membres...) ... i és una tendència que ja no només segueix  The 
New York Times;  hi ha altres diaris en molts països on aquesta 
situació ja s’està produint”, va dir. (Font: Smart Bussines) 

NOTA: Podeu ampliar la informació sobre el VI Smart Business 
Meeting escoltant i visionant el vídeo de la sessió en aquest enllaç.

La Vanguardia consolida el seu 
lideratge i bat el rècord de lectors de 
premsa digital

L’edició digital de La Van-
guardia es consolida per 
tercer mes consecutiu com 
el diari líder a Espanya. 
Al mes de gener de 2020, 
23.490.000 de visitants únics 
van triar la pàgina web de el 
Grup Godó per informar-se, 
una xifra inèdita fins ara en 
el panorama mediàtic es-
panyol. Aquestes dades de 
rècord -donades a conèixer 
per Comscore, el mesurador 
d’audiències de la premsa digital consensuat pel sector-, situen 
LaVanguardia.com clarament desmarcada de la resta de com-
petidors. ABC ocupa la segona posició, a més de dos milions 
de visitants únics de distància, seguit del web de El País, en 
tercera posició, i El Mundo.
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La penetració del diari a tot Espanya es demostra en el fet que 
La Vanguardia apareix com el primer o el segon mitjà més llegit 
en totes les regions del panell de Comscore. Així, al telèfon 
mòbil, el suport informatiu de major creixement a tot el món, 
La Vanguardia té 2,3 milions més de visitants únics que ABC i 
gairebé 4 milions més que El País i El Mundo. (Font i infografia: 
La Vanguardia)

Facebook perd usuaris i Instagram es 
manté com la xarxa social que més ha 
crescut durant 2019
The Social Media Family ha presentat els resultats de la sisena 
edició de Vl Estudi sobre els usuaris de Facebook, Twitter i Ins-
tagram a Espanya, un treball que analitza el comportament de 
les 50 ciutats espanyoles més poblades en aquestes platafor-
mes i la seva relació amb el conjunt de país, així com dades del 
conjunt de la població. Les principals novetats d’aquest informe 
són la caiguda en usuaris de Facebook (que torna a nivells de 
2015), el descens en nombre perfils de Twitter (gairebé mig mi-
lió menys que el 2019) i l’alentiment d’Instagram, que creix al 
voltant de el 6% .

Analitzant els termes quan-
titatius, la ciutat amb major 
nombre de perfils en totes les 
plataformes analitzades és 
Madrid, encara que sí que és 
cert que la capital es queda 
en desena posició si interre-
lacionem el nombre de perfils 
i el cens oficial, sent Grana-
da la ciutat que encapçala 
la llista a Facebook (125%) 
i a Twitter (29%). Aplicant 
aquesta mateixa variable a 
Instagram, és Barcelona qui 
se situa en primer lloc, amb 
una mica més del 80% de la població donada d’alta a la plata-
forma.  

Com és habitual, aquest informe destaca un fet aparentment 
contradictori: hi ha ciutats (Madrid, Barcelona i València) que 
presenten un major nombre de perfils socials registrats a Fa-
cebook que habitants censats. Aquesta anomalia pot ser de-
guda a múltiples factors (tenint en compte que la informació 
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tractada ha estat facilitada per les eines de Facebook), com els 
habitants no censats, ciutadans que no volen revelar la seva 
localització, usuaris que desconeixen el funcionament de les 
plataformes o per la existència de perfils falsos gestionats per 
una mateixa persona o entitat. 

Una altra de les mètriques que analitza aquest informe és l’edat 
dels perfils en cada xarxa social. Al respecte, destaca Facebook 
com la més intergeneracional, amb xifres molt similars entre els 
menors de 39 anys (46%) i els més grans de 40 (47%); pel que 
fa als més grans de 65 anys ocupen el 7%. D’altra banda, és 
Instagram la xarxa social en la qual abunden els millennials: 
el 61% dels usuaris residents a les 50 ciutats més poblades té 
menys de 39 anys. Però també mostra signes d’envelliment, ja 
que els majors de 40 anys creixen a un 36%, mentre que els 
millors d’aquesta edat amb prou feines arriben a l’11%, dada 
que pot ser degut al fet que els joves utilitzin altres platafor-
mes més noves com Tik Tok i snapchat. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: The Social Media Family)

NOTA: El Butlletí us acosta el Vl Estudi sobre els usuaris de 
Facebook, Twitter i Instagram a Espanya. CLICAR AQUÍ   

El Suprem adverteix que reenviar la 
foto d’algú nu és delicte 

En una recent sentència, el Tribunal Suprem es pronuncia per 
primera vegada sobre l’article 197.7 de el codi penal, introduït 
després de la reforma de 2015 arran del cas d’O.H. En ella, 
confirma una multa de 1.080 euros imposada a un individu que 
va enviar des del seu telèfon mòbil una fotografia d’una ami-
ga nua, que prèviament ella mateix li havia manat, al company 
sentimental d’aquesta, sense el seu consentiment. El Tribunal 
Suprem adverteix que difondre la imatge obtinguda d’una per-
sona nua és un delicte de descobriment i revelació de secrets 
perquè afecta greument a la intimitat de la víctima.

L’article 197.7 de el Codi Penal, introduït després de la reforma 
de 2015, estableix una pena de presó de tres mesos a un any 
o multa de sis a dotze mesos a qui, “sense autorització de la 
persona afectada, difongui, reveli o cedeixi a tercers imatges o 
gravacions audiovisuals d’aquella que hagués obtingut amb la 
seva anuència en un domicili o en qualsevol altre lloc fora de 
l’abast de la mirada de tercers, quan la divulgació menyscabi 
greument la intimitat personal d’aquesta persona .
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La resolució està signada pels magistrats Manuel Marchena 
Gómez (president de tribunal i de la Sala Penal),  Andrés Mar-
tínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Andrés 
Colon del Arco i Vicente Magro Servet. Marchena  ha estat el 
ponent. (Font: Confilegal)

XXI Congrés de Periodisme Digital a 
Osca

La ciutat d’Osca acull una 
nova edició del congrés 
els pròxims dies 12 i 13 de 
març. Els col·legiats  del 
Col·legi de Periodistes de 
Catalunya podran gaudir 
de conferències, taules 
rodones i tallers gratuïts amb un descompte del 30%. Per dis-
posar del descompte cal enviar una còpia del carnet col·legial 
a l’adreça organizacion@congresoperiodismo.com. A més, 
RENFE ofereix un 35% de descompte en la compra de bitllets 
que s’adquireixin per assistir al congrés. El preu del XXI Con-
grés de Periodisme Digital és de 70 euros per a col·legiats i 

col·legiades al CPC i el preu general és de 100 euros.  Per a 
inscriure’s cal omplenar un formulari.

El Congrés és organitzat per l’Asociación de Periodistas de 
Aragón i l’Ajuntament d’Osca. La ciutat aragonesa acollirà 
l’esdeveniment, amb un nou format. El primer dia se celebraran 
ponències d’un alt nivell i el segon dia s’impartiran tres tallers 
gratuïts per a tots els assistents. El director adjunt de La Van-
guardia, Enric Juliana, serà l’encarregat d’inaugurar la jornada, 
que comptarà amb la participació de periodistes com Ignacio 
Escolar (eldiario.es), Mamen Mendizábal (La Sexta) o Eduar-
do Suárez (Reuters Institute). Les taules rodones sobre l’auge 
del podcast o com cada vegada hi ha més periodistes que es 
passen a la política són algunes de les taules rodones més es-
perades. El Palau de Congressos d’Osca també serà escenari 
dels tallers gratuïts.Trobareu tota la informació en aquest link. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: APM)
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Una trentena de participants en el 
curs de Google organitzat a València 
per AMIC Valencians

El curs, organitzat per AMIC Valencians, “Storytelling visual: 
mapes, gràfics, fotos i vídeos immersius” ha acollit a una trente-
na d’editors, redactors, dissenyadors i responsables de creació 
de contingut dels mitjans digitals associats d’arreu de les co-
marques valencianes, el matí del 26 de febrer, a l’Octubre Cen-
tre de Cultura Contemporània (València). El curs ha apropat 
noves eines als mitjans de comunicació per tal que aprenguin 
formes més atractives d’explicar i visualitzar les històries.

El president de l’AMIC Valencians, Ramon Grau, ha presentat 
el curs i ha destacat que “aquesta col·laboració de Google amb 
el periodisme de proximitat és molt interessant i necessària per 
a la millora de la nostra feina en el dia a dia, i en la millora del 
paper de servei als nostres lectors”. El ponent, Pablo Sangui-
netti, ha explicat les eines que ofereix Google i altres platafor-
mes per tal d’enriquir el contingut visual creat pels periodistes. 
Principalment, ha mostrat com crear vídeos de recorreguts vir-
tuals amb Google Earth, mapes personalitzats, fotos en 360° i 
gràfics visuals. Durant el curs de tres hores s’han treballat eines 
com Street View, Earth Studio, Flourish, Data Gif Maker i altres. 
(Font i fotografia: Redacció AMIC)

El diari Marca llança el digital Marca 
Cotxes

El diari esportiu de 
Unidad Editorial ha 
llançat la seva nova 
aposta digital: Mar-
ca Cotxes. Una nova 
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plataforma multimèdia que gira al voltant de el món del motor 
i explota les últimes novetats en digitalització, connectivitat i 
nova mobilitat elèctrica. La nova aposta d’Unidad Editorial bus-
ca el suport dels usuaris més fidels als dispositius mòbils.

El web inclou la informació més actualitzada sobre els nous pro-
ductes de les marques, un cercador per localitzar tots els mo-
dels i un comparador per ajudar a decidir una futura adquisició 
d’un cotxe o una moto. A més, inclou continguts multimèdia, tant 
amb vídeos de presentacions i proves específiques, com amb 
fotogaleries, de manera que el lector pugui conèixer els detalls 
més individualitzats de cada vehicle. Aquesta és la primera pla-
taforma digital que crea Marca  a més de les versions del diari 
esportiu per a països com Colòmbia, Mèxic, Argentina i Estats 
Units. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Expansión) 

Disney negocia amb la Generalitat 
incloure continguts en català en la 
seva plataforma
A falta d’un mes per l’arribada del servei d’streaming de Disney 
a Espanya, el gegant de l’entreteniment continua perfilant la 

seva estratègia de llançament. A les negociacions que manté 
amb les principals operadores del mercat espanyol per integrar 
la plataforma en les seves ofertes se sumen ara les converses 
obertes amb la Generalitat de Catalunya. Segons la informació 
avançada per RAC1, el departament de cultura de la Genera-
litat està negociant amb Disney la incorporació de continguts 
doblats al català en la seva plataforma d’streaming.

La Generalitat treballa perquè Disney+ integri els continguts ja 
existents en català i reforçar la presència d’aquesta llengua, el 
doblatge ha estat promocionat directament per l’administració 
autonòmica per mitjà de subvencions. Prova d’això és que entre 
2011 i 2017 Disney va rebre 1,1 milions d’euros en concepte 
de subvencions per al doblatge de pel·lícules al català. (Font: 
Dircomfidencial)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segons Zenthinela, els Jocs i 
l’Eurocopa contribueixen a un lleuger 
optimisme publicitari
Per Zenith Media

El panell d’anunciants Zenthinela manté la seva tendència op-
timista en la seva onada de febrer, amb una previsió de creixe-
ment de la inversió en mitjans d’un 1,1% i arribarà 13.293.000 
d’euros. Segons el panell, la celebració dels Jocs Olímpics i 
l’Eurocopa, unida a la disminució de la incertesa en la situació 
política i en l’economia internacional que van distorsionar 2019, 
encoratgen l’optimisme. L’únic escull a la vista és la crisi sani-
tària del coronavirus que, si s’allarga en el temps, podria afectar 
l’economia i també a la inversió publicitària.

En el quadre que acompanya aquest text, es recullen les previ-
sions obtingudes per a cada un dels mitjans, així com la com-
paració amb les previsions realitzades al desembre. A la terce-
ra columna s’expressa amb signes la direcció i la mida de les 
diferències. Un signe + indica creixement, un signe menys una 
pitjor previsió. Major nombre de signes indiquen major intensitat 
en la variació.

Les previsions del panell s’han fet al llarg de les dues primeres 
setmanes de febrer, quan encara no s’havia suspès el Mobile 
World Congress de Barcelona, el que sens dubte es pot pren-
dre com un possible avís davant futurs lliuraments del panell si 
l’alarma continua.  
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Al marge d’aquest senyal d’alarma, la disminució de la incerte-
sa ha contribuït a la millora dels índexs de percepció que, tot i 
això, segueixen sent negatius: l’Índex de Percepció del Mercat 
Publicitari (IPMP) millora 13 punts i se situa en -34, el millor re-
sultat des del juny passat; i l’Índex de Percepció de la Situació 
Econòmica (IPSE) guanya gairebé 12 punts i se situa en -41,4, 
també el millor valor des del miratge de juny, quan semblava 
possible un Govern de coalició a l’Estat d’acord amb els desit-
jos dels mercats. 

Per als mitjans convencionals, els panelistes esperen un crei-
xement de l’1% i per als no convencionals alguna cosa més, 
un 1,2%. Els majors creixements es concentren en els mitjans 
digitals. Internet i mòbils creixeran un 7,9%; la publicitat exterior 
digital un 4,9% i els canals de pagament de televisió, un 3,5%. 
També s’esperen creixements per a la publicitat exterior en ge-
neral (1,9%), el cinema (1,3%) i la ràdio (1,1%).

En canvi, s’esperen caigudes per a la televisió generalista 
(2,8%), diaris (5,3%), revistes (6,7%) i suplements (7,7%).

D’altra banda, els panelistes estimen que la publicitat progra-
màtica suposa el 29,9% de la inversió en publicitat digital (per 

sota del 35,8% estimat per IAB Spain) i una mica més de la 
meitat (el 51%) es dirigeix a dispositius mòbils. Al respecte de 
la programàtica, els responsables de l’informe assenyalen que 
és una de les raons per les quals en el continu transvasament 
dels pressupostos convencionals a digitals s’ha perdut diners: 
La negociació programàtica tria en molts casos els espais més 
barats, el que perjudica els mitjans de comunicació tradicionals, 
de més qualitat i amb preus més elevats.

D’altra banda, els panelistes consideren que el ‘màrqueting 
verd’, relacionat amb la sostenibilitat i la conservació de l’entorn, 
creixerà aquest any i ho farà també durant els següents. També 
esperen creixement per al màrqueting de salut i el màrqueting 
social.

Segons Trend Score, els anunciants 
tornen a l’optimisme

Scopen i l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) han pre-
sentat els resultats de la nova edició de baròmetre Trend Score, 
que presenta una situació que no es donava des del primer se-
mestre del 2017: els principals anunciants del mercat van tan-
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car la seva inversió en màrqueting i publicitat en positiu en el 
segon semestre de 2019, i es mostren optimistes sobre la seva 
evolució en 2020. En la vintena edició d’aquest informe han 
pres part noranta professionals, entre directors de màrqueting, 
de publicitat i de mitjans. En les seves respostes, s’informa en 
una nota de premsa, “es detecta una evolució positiva per a 
totes les àrees de màrqueting, a excepció d’investigació, on les 
expectatives són de major contenció en la inversió”.

L’evolució de la inversió en publicitat en el segon semestre del 
2019 ofereix dades més positives que els aconseguits en el ma-
teix semestre de l’any anterior, especialment en la inversió ATL, 
que registra una retallada d’1,2 punts enfront dels 2,6 punts 
de l’exercici precedent, i també en digital, on s’incrementen les 
inversions en 1,4 punts de mitjana. Igualment, els autors de 
l’estudi aprecien una millor evolució de la inversió en compra 
de mitjans digitals enfront de la inversió en generació de con-
tinguts i creativitat.

Pel que fa al mitjà digital, més d’un 90% dels enquestats diuen 
destinar part del seu pressupost a accions en xarxes socials, vídeo 
en línia, compra programàtica, display, search i contingut natiu. I 
dins d’aquestes activitats, compra programàtica, xarxes socials i 

vídeo en línia són les partides a les que major pressupost dedica 
les marques, amb un 25% de mitjana. Pel que fa a les inversions 
en les àrees d’innovació, creix l’aposta interna per treballar en des-
envolupament de dashboards i en seguretat de dades, i es manté 
la inversió en mètriques / analítica i experiència d’usuari.

Previsions.- Les expectatives per al 2020 es mantenen optimistes, 
amb una evolució prevista de la inversió en positiu per al primer 
semestre (+0.5), enfront de la contenció apuntada el 2019 any que 
va començar amb previsions negatives (-0.5 de variació mitjana).

Begoña Gómez, directora tècnica de l’AEA, assenyala que 
l’estabilitat de les dades amb tendència positiva indica que, “com 
venim observant des de l’Associació Espanyola d’Anunciants, 
les inversions dels anunciants es mantenen fins i tot a l’alça, 
distribuint-se en altres àrees que fins ara no es contemplaven 
com és la innovació. Les dades també reflecteixen un major 
coneixement i maduresa del ‘mercat digital”. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Trend Score)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Trend Score, ba-
rómetro de tendencias de inversión en marketing y Publicidad. 
CLIQUEU AQUÍ  
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Any negre per a la premsa esportiva: 
caiguda de la publicitat i de les 
vendes

La premsa esportiva en 
paper va patir un dels 
seus pitjors anys de la 
història en 2019. Els 
seus ingressos publici-
taris es van desplomar 
un 20%, segons les úl-
times dades d’Infoadex. 
I les seves vendes van 
caure un 6%, d’acord 
amb l’AMI. L’absència 
d’un gran esdeveni-
ment esportiu durant 
l’any passat ha llastrat 
els comptes econòmics 
de les principals capça-
leres especialitzades, com són Marca, AS, Mundo Deportivo i 
Sport.

Entre totes elles van ingressar per publicitat en paper l’any pas-
sat 29,6 milions d’euros, un 20% menys. Aquest percentatge 
de caiguda més que duplica la mitjana de la premsa, que es va 
desplomar l’any passat un 9%. En total, la premsa esportiva va 
perdre l’any passat (fins al setembre) 1.100 pàgines de publici-
tat en les seves versions offline. És una reducció interanual del 
12,5%, segons l’AMI.

Ha estat tan gran la caiguda en paper, que el creixement dels in-
gressos publicitaris en les edicions digitals (estimat en un 6%) no 
l’ha pogut compensar. Així, els ingressos publicitaris totals (digital 
+ paper) van decaure l’any passat un 2%. I això que la publicitat 
digital ja pesa al voltant del 75% de la facturació total per anuncis. 

Un altre mal any per a la premsa.- En general, 2019 va tornar 
a ser un any pèssim per a la premsa en paper. Els seus ingres-
sos publicitaris van patir un desgast del 9%, fins als 485 milions 
d’euros. És menys de la meitat del registrat fa 10 anys. De fet, 
la ràdio ja ha donat el sorpàs a la premsa en paper com a suport 
publicitari preferit pels anunciants.

De tota la publicitat que mou la premsa en paper, el 60% es 
dirigeix a les capçaleres regionals. Van ingressar per això 292 
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milions d’euros, un 8% menys. Els rotatius estatals van facturar 
per publicitat 132 milions d’euros, fet que suposa una baixa-
da interanual de el 9%. Una mica millor li va anar a la premsa 
econòmica, que va ingressar un 4,4% menys per publicitat, fins 
als 22,6 milions d’euros. El segment que menys ingressa per 
publicitat és la premsa gratuïta, que va facturar l’any passat 8,5 
milions d’euros, un 8,5% menys. (Font: Dircomfidencial – info-
grafia: Infoadex)

El 82% dels marketers han fet 
servir l’àudio en línia en les seves 
estratègies de publicitat
 

Audioemotion, primers 
especialistes en àudio en 
línia de Espanya, comme-
mora seu anys de vida. 
Amb motiu d’aquesta ce-
lebració, entre d’altres ac-
cions, han portat a terme 
un estudi sobre l’àudio en línia entre professionals de sector 

de màrqueting i la comunicació. La finalitat d’aquest estudi és 
conèixer i compartir la percepció que es té en el sector sobre el 
format, l’ús que es fa de la mateixa i les previsions per al futur.

D’aquest estudi s’obtenen resultats interessants; per exemple, 
que el 82% dels enquestats han utilitzat el format de l’àudio 
en línia en les seves campanyes de publicitat. Una dada molt 
reveladora sobre la tendència d’incloure el format com a con-
dició imprescindible en les estratègies de mitjans. D’altra ban-
da, el mitjà ha anat guanyant en els darrers anys identitat prò-
pia, allunyant-se del paper de complement de la ràdio offline. 
Això ho demostra el fet que només el 7% dels enquestats van 
vincular fer campanya en àudio en línia amb la ràdio offline 
paral·lelament. També es veu reforçat per la dada que el 71% 
dels participants ha arribat a realitzar campanyes en exclusiva 
amb àudio en línia. Aquesta és la millor manera d’aprofitar al 
màxim els seus avantatges, ja que permet crear estratègies i 
creativitats ad hoc. (Font i infografia: El Publicista). Consulteu 
AQUÍ l’estudi
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Neix La FEDE-Network, primera 
gran xarxa col·laborativa del sector 
publicitari

 
La FEDE ha posat al servei dels seus socis la FEDE-Network, la 
primera gran xarxa col·laborativa del sector publicitari. Es trac-
ta d’una nova plataforma que té com a objectius principals fo-
mentar la col·laboració i relació entre les empreses associades. 
Gràcies a ella es poden compartir els projectes de les diferents 
seccions de manera fàcil, ràpida i eficaç, a més de vehicular la 
major part dels serveis que presta La FEDE als seus associats. 

Per al seu president, José Carlos Gutiérrez: “Col·laboració és 
la paraula clau per fer negoci en els temps que corren i més en 
l’entorn de les pimes, que constitueixen el gruix de la nostra 
associació”.

A través d’ La FEDE-Network es poden posar en marxa fàcil-
ment tot tipus de projectes compartits entre empreses i profes-
sionals; plantejar, desenvolupar i dur a terme diferents propos-
tes de col·laboració; així com rebre de forma immediata gairebé 
tota la informació i serveis que presta l’associació. Per exem-
ple, s’han obert projectes relacionats amb la transformació del 
model d’agència (La FEDE-AdE), estudis d’eficàcia en vendes 
de la publicitat exterior (La FEDE-AEPE), o seguiment de con-
cursos públics.

La FEDE està articulada en sis seccions: La FEDE-Agències 
d’Espanya, Agències de Mitjans, la FEDE-AEPE (Publicitat Ex-
terior), Publicitat Directa-Màrqueting Directe, Exclusives de Pu-
blicitat, Serveis de Màrqueting. Els socis de totes elles poden 
ara interactuar fàcilment, obrir grups de discussió, projectes, 
etc. L’objectiu és comptar en breu termini amb una xarxa de 
més de 200 empreses i 400 professionals. (Font: Programa Pu-
blicidad – infografia: Marketing Directo)
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Zenith BR serà una de las agencies de 
mitjans de La Ciutat de les Arts

Zenith BR, empresa participada per l’agència multinacional del 
mateix nom, es perfila com una de les noves agències de mi-
tjans de la Ciutat dels Arts i els Ciències, que en els pròxims 
anys farà un gran esforç en comunicació. Per les seves cam-
panyes d’aquest any destinarà més de un milió d’euros en com-
pra de mitjans, per al que està buscant diverses agències de 
mitjans. Aquesta agència és la que millor puntuació ha obtingut 
en el lot 1, que correspon a les campanyes en premsa, ràdio, 
mitjans d’informació en línia i televisió i està dotat amb més de 
500.000 euros.

En el lot 2 (exterior i online), el segon més atractiu a l’estar va-
lorat en prop de 500.000 euros, Mediterrània és l’agència que 
millor puntuació ha obtingut en l’apartat tècnic, amb 42 punts. 
A falta de conèixer els resultats de la part econòmica, aquesta 
agència de WPP és favorita, per davant de Havas Media (41) i 
de Zenith (37). En aquest cas, l’apartat tècnic té un pes superior 
al lot 1, que arriba al 49%. (Font: Dircomfidencial)

L’ONCE llança la seva última 
campanya de la mà de “Campions”

Els estimats personatges de la taquillera pel·lícula “Campions” 
tornen a ser protagonistes. Aquest cop, d’una campanya de 
l’ONCE desenvolupada per Ogilvy. Es tracta d’un espot dirigit 
pel mateix Javier Fesser, director de la pel·lícula premiada als 
Goya de 2019, que posa el focus en els valors que desprèn el 
film i que comparteix l’ONCE: l’esperit de companyonia i la inte-
gració de les persones amb discapacitat. 

La campanya “ Quan jugues tu, juguem tots” reuneix de nou 
a l’equip per explicar com, després d’emportar-se el premi de 
la ONCE, destinen els diners a recuperar el que més anhelen: 
el seu entrenador. D’aquesta manera, l’Organització recorda 
el seu objectiu: que milers de persones amb discapacitat tam-
bé puguin ser campions i obtenir les mateixes oportunitats per 
aconseguir tot el que es proposin. Però la campanya no s’acaba 
aquí, comptarà amb dos episodis que s’emetran amb aproxima-
dament dues setmanes de diferència i més contingut que anirà 
desvetllant l’ONCE. (Font: Marketing Directo)
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L’any 2023 cada usuari comptarà amb 
set dispositius connectats
Per Ipmark/Tecnologia

En tres anys, podrien ser set el nombre de dispositius connec-
tats que tindria un usuari, el que portaria amb si més canals 
perquè una marca abasti i connecti amb aquests. També, per 
2023, es calcula un major nombre d’internautes, 36,5 milions, i 
un major nombre d’usuaris de dispositius connectats. En total, 
40.500.000. 

Són dades de l’informe Cisco Annual Internet Report, que ana-
litza l’evolució de les xarxes mòbils, wifi i de banda ampla fixa 
entre 2018 i 2023. Entre les principals troballes, destaca la ten-
dència de comptar amb més dispositius connectats. Es calcula 
que en tan sols tres anys, cada espanyol disposarà d’una mi-
tjana de 7,5 terminals -entre smartphones, tauletes i wearables, 
entre d’altres-. És a dir, gairebé tres aparells més que el 2018. 

Un terç d’aquests dispositius tindrien una connexió mòbil, en-
front d’un 68% que es trobarien enganxats a una xarxa fixa o 
mitjançant wifi. Respecte a la primera, a més, es preveu que la 
connectivitat dominant continuï sent el 4G. Un 48,3% conne-
xions enfront del 15,5% d’aquelles basades en 5G. 

Tot i que el creixement més excel·lent s’observa en les con-
nexions LPWA –és a dir, el conjunt de xarxes que permeten 
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enviar un flux no massa gran d’informació a una gran distància-. 
Aquest tipus de connectivitat arribarà el 2023 el 28,8% del total, 
enfront del 9,7% que va acaparar el 2018, una dada que con-
firma l’ecosistema IOT que es preveu albirar en el futur pròxim. 

Pel que fa a velocitat de connexió, l’informe també estima una 
major rapidesa en totes aquestes connexions. La velocitat mi-
tjana de les connexions mòbils, com el 3G, 4G o 5G, s’haurà 
multiplicat per 3,3 entre 2018 i 2023, passant dels 25,3 mega-
bits per segon (Mbps) fins als 83,2 Mbps. En wifi, l’increment 
serà del 3,9, aconseguint velocitats de 169 Mbps, i en banda 
ampla fixa, del 2,8 fins als 193,4 Mbps. 

Pel que fa a l’5G, a Espanya aquestes xarxes suportaran més 
del 15% del total de connexions mòbils el 2023. Hi haurà 17,2 
milions de connexions, i la velocitat mitjana serà de 655 Mbps –
és a dir, una navegació 7,5 vegades més ràpida que la connexió 
mòbil mitjana calculada per a aquest any 2020. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Cisco)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’informe Cisco Annual 
Internet Report, només cal CLICAR AQUÍ   

Enric Jové i Genís Roca parlen 
de tecnologia i el seu impacte en 
marques i consumidors en Tech Spirit 
Barcelona

  
Del 24 al 27 de febrer, s’ha fet a la Llotja de Mar, de Barcelona,  
Tech Spirit Barcelona, un esdeveniment liderat per Barcelona 
Tech City i que ha sorgit després de la cancel·lació de el Mobi-
le World Congress i de l’4YFN. A l’escenari d’aquesta trobada 
van pujar Enric Jové, CEO McCann Barcelona i Genís Roca,  
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president de Roca Salvatella. Tots dos van protagonitzar una 
xerrada titulada “It ‘s the consumer, stupid”, en què van reflexio-
nar sobre les conseqüències de la transformació digital a les 
empreses, els consumidors i la societat.

L’empoderament del consumidor actual va ser un dels grans 
temes que van liderat la xerrada. “Amb els telèfons mòbils els 
consumidors s’han empoderat i han començat a dialogar amb 
les marques”, digué Enric Jové. Sobre l’univers de les dades, 
Genis Roca va advertir de la desconfiança que pot generar en-
tre els consumidors que una empresa tingui a les mans una 
enorme quantitat de dades. “Capturar dades genera descon-
fiança, merèixer les dades genera tot el contrari”, va explicar als 
assistents, posant el focus en el paper de la confiança com a 
“motor de l’economia” i la necessitat de les dades per conèixer 
a al consumidor. “La confiança al consumidor amb la marca ha 
de ser l’inici de tot”, va emfatitzar Jové. Tot i que les empreses 
puguin presumir de posar al client en el centre de tota la seva 
estratègia , “hi ha molt pocs casos que sigui veritat”, adverteix 
Roca.

El contingut de valor, un altre dels grans temes que es tornen 
crucials en l’actualitat, també va ser protagonista. Enric Jové ho 

té clar: “S’ha acabat la publicitat, fem contingut”. A la gran pan-
talla de l’escenari de Tech Spirit Barcelona, la motivadora frase 
“El pitjor són les excuses. Les excuses no et permeten créixer o 
avançar”, de Pep Guardiola, ha fet la seva aparició mentre els 
dos professionals protagonitzaven el debat. (Font i fotografia: 
Marketing Directo)

Presenten un sistema per a liderar 
tecnològicament la indústria de 
mitjans de pagament

Minsait, una companyia d’Indra, ha presentat a Barcelona Min-
sait Payments, la seva filial de mitjans de pagament en la qual 
ha agrupat tots els seus productes, solucions i serveis i els més 
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de 1.000 professionals especialitzats en aquest sector de la 
companyia en diversos països. El director d’Indra a Catalunya, 
Manuel Brufau, l’ha presentat davant diverses desenes de di-
rectius de la indústria de mitjans de pagament i de companyies 
de diferents sectors. Brufau ha destacat que Minsait Payments 
aspira “a continuar liderant tecnològicament la indústria de mi-
tjans de pagament” a través de nous productes i models de ne-
goci especialitzats, centrats en solucions digitals i la innovació. 

Així mateix, ha afirmat que els eixos clau de creixement per als 
pròxims anys en aquest mercat són la transició a economies 
sense metàl·lic, l’auge del comerç electrònic i el creixement del 
canal online per a pagaments, amb una creixent importància 
dels pagaments per mitjans alternatius. En aquest sentit, ha 
assenyalat que l’entrada de gegants digitals com Apple i Face-
book al mercat dels mitjans de pagament amenaça amb canviar 
les regles del joc.

En aquest context, Minsait Payments destaca que parteix 
d’”una posició privilegiada”, en realitzar més de 100 milions de 
transaccions al mes, gestionar més de 15.000 caixers, disposar 
de vuit centres de processament a Espanya i Llatinoamèrica i 
gestionar més de 220 milions de targetes. Tot això se suma, 

com a claus del seu futur, a la capacitat de la companyia per a 
conjuminar tecnologia, flexibilitat i innovació i oferir un enfoca-
ment transversal, han ressaltat. (Font i infografia: Indra)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us oferereix (an anglès) l’informe 
Leading Payments,
Processing the Future, de Minsait. CLICAR AQUÍ  

Posicions IT de tecnologies 
emergents

Les tecnologies emergents no són, ni de bon tros, fantasia ni 
ciència ficció. A canvi, es tracta de productes d’alta tecnologia 
molt reals, en l’elaboració dels quals participen enginyers, in-
formàtics i altres professionals de sector IT (tecnologia de la 
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informació). El que passa és que, precisament per ser tan nous, 
aquests avenços tecnològics encara no estan ben establerts en 
el mercat o no s’han desenvolupat prou.

No és un professional fàcil de trobar, però les empreses són 
cada vegada més conscients que necessiten incorporar en les 
seves plantilles a treballadors amb altes competències en tec-
nologies emergents. En cas contrari, les organitzacions corren 
el risc de quedar-se enrere en un mercat cada vegada més 
difícil i competitiu que evoluciona i es desenvolupa a la velocitat 
del llamp.

Social You ha publicat un ebook on es desenvolupen les cinc 
tecnologies emergents que tindran una major influència en les 
indústries i les empreses, fent especial èmfasi en els perfils pro-
fessionals associats a cadascuna d’elles: Digital Communica-
tion Specialist, Digital Manager, Digital Project Manager, Digital 
Sales Specialist i Share Lover/Product Sharer. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Reclu IT)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’ebook de Social You titu-
lat “Posiciones IT de Tecnologías emergentes”. CLIQUEU AQUÍ  

Un mapa interactiu tradueix qualsevol 
paraula o expressió curta a tots els 
idioma d’Europa
Inspirat per una sèrie de mapes que s’encarreguen de mostrar 
vincles i diferències etimològiques entre països, com aquests 
que trobem a Reddit, James Trimble va donar forma a un inte-
ressant projecte amb nom més que descriptiu: European Word 
Translator. Aquest web interactiu meravellós per als amants 
dels idiomes porta diversos anys en línia proporcionant un ser-
vei tan específic com traduir una o dues paraules de l’anglès als 
idiomes més destacats de el continent europeu. Des l’alemany 
al francès, passant pel castellà, el rus o el basc. Usar-lo és tan 
fàcil com introduir una o dues paraules en anglès per veure la 
seva traducció a les principals llengües europees.

El funcionament de l’European Word Translator, un projecte 
que funciona ininterrompudament des del 2014, és tremenda-
ment senzill. Només entrar a la web, a la part esquerra, a més 
de trobar una breu nota de l’autor, localitzem la barra de cerca. 
En ella, com ens indica el web, podem introduir una o dues pa-
raules en anglès i minúscula per veure la seva traducció a prop 
de quaranta llengües, entre les quals el català i el basc.
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Aquest traductor de paraules europeu ha estat construït usant 
D3 , mapes de Natural Earth i l’API de el traductor de Google. 
Motiu pel qual algunes traduccions, sobretot de termes poc co-
muns o amb matisos quant al seu significat, és possible que no 
comptin amb la millor traducció. Malgrat que el pla de Trimble 
era retirar de la circulació aquest mapa interactiu amb més d’un 
lustre a l’esquena en 2017, va decidir mantenir-lo uns anys més 
a petició de diversos missatges rebuts. (Font: Xataca)

Smithsonian ofereix 2,8 milions 
d’imatges en alta resolució totalment 
lliures de drets
Per primera vegada en els seus 174 anys d’història, l’Institut 
Smithsonian (Smithsonian Institution) ha alliberat 2,8 milions 
d’imatges de la seva massiva col·lecció, fent que estiguin dis-
ponibles per a tothom a través d’Internet. Per si fos poc, aques-
ta gegantina col·lecció multimèdia (que es pot consultar a tra-
vés d’aquesta plataforma en línia) inclou contingut tant en 
2D com en 3D, que prové dels seus 19 museus, biblioteques, 
arxius i fins i tot el Zoològic Nacional. Aquesta institució bus-
ca convertir aquesta plataforma digital “en una font rellevant 

per a les persones de tot el món que estan aprenent”. Effie 
Kapsalis, responsable de programació de la Smithsonian Ins-
titution, assegura que “la seva missió” és que qualsevol pugui 
accedir a aquest coneixement. “No podem imaginar el que la 
gent farà amb aquestes col·leccions. Estem preparats per ser 
sorpresos.” Un punt important és que aquesta col·lecció serà 
llistada sota una llicència Creative Commons Zero, fent-la lliure 
de qualsevol restricció de reedició.

A més, tenen planejat afegir altres 200.000 imatges a la pla-
taforma en els propers mesos, i continuar digitalitzant la seva 
massiva base de dades en la qual compten amb més de 155 
milions d’articles. Podem trobar-nos tot tipus d’entrades fasci-
nants en aquesta col·lecció digital. Des fotografies a tota re-
solució d’una màquina d’escriure Olivetti, segells antics dels 
Estats Units o un llenç que té com a protagonista a George 
Washington. (Font: Genbeta)
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Cap a un periodisme d’investigació 
sostenible
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Deu de fer un any, més o menys, que Enrique Canovaca pre-
sentava, al Col·legi de Periodistes de Catalunya, el seu lli-
bre Claus per a la sostenibilitat de la premsa. L’autor va ser 
prou clar: ““Cal tornar a invertir més recursos en el periodisme 
de tota la vida”, tot acceptant que un dels majors reptes per 
al periodisme d’investigació és fer-ho rendible. En la crònica 
d’aquesta presentació, el periodista Francesc Puig escrivia per 
a La Vanguardia: “Ja és prou difícil per al periodisme en gene-

ral, encara més difícil per al periodisme d’interès públic, però 
el més complex en el cas del periodisme d’investigació és que 
requereix temps i diners i pot comportar riscos substancials”. 

Canovaca es qüestiona en el llibre quin model ha d’adoptar 
avui la premsa en l’entorn digital per seguir complint la funció 
social informativa i mantenir al mateix temps la seva sostenibi-
litat i enumera  “com ha encarat la premsa el model de negoci, 
amb tota la gratuïtat informativa, el clic fàcil, la dependència 
amb respecte a gegants tecnològics, l’aposta pel trànsit mas-
siu més que per una audiència que s’identifiqui emocionalment 
amb el producte...” Segons Canovaca, la majoria d’editors i di-
rectors són conscients que aquest model de trànsit a l’engròs 
per després monetitzar-lo a nivell publicitari “ja està caducat”. 
En la segona part de el llibre l’autor intenta esbrinar cap a on 
ha d’evolucionar la premsa. En primer lloc proposa redefinir el 
temps periodístic, que es prioritzi “el periodisme d’investigació, 
més analític i crític per davant del  breaking news i de el minut 
a minut”.

La periodista Anne Koch, publica aquesta setmana, a Periodis-
mo de Investigación, un article sobre Claus per a un periodisme 
d’investigació sostenible. Forja el mateix metall que Canovaca: 
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“Els grans mitjans comercials poden donar-li suport als equips 
d’investigació. Però en el cas dels petits mitjans que fan investi-
gació aquest desafiament manté a periodistes i editors desperts 
a la nit.

La Xarxa Internacional de Periodistes aporta idees i expertise 
respecte de com aconseguir diners i muntar un projecte periodís-
tic sense ànim de lucre financerament sostenible, responent tant 
a una necessitat evident com a la forta demanda de la comunitat 
periodística general. Els desafiaments són majors en els països 
en desenvolupament i en transició, però hi són a tot arreu.

Anne Koch  reconeix que el suport de donants és fonamental 
per als mitjans que fan investigació i seguirà sent-ho en el futur 
proper. I diu.  “Els periodistes estan experimentant, innovant 
i aprenent els uns dels altres per diversificar les seves fonts 
d’ingressos i trobar formes de guanyar diners per finançar la 
seva feina. I encara que els problemes són importants, hi ha 
èxits notables entre els grups de recerca, tant amb fins com 
sense ànim de lucre”.

És gratificant veure el treball que al respecte es fa des de la Xar-
xa Internacional de Periodistes. Han elaborat uns vídeos que es 

poden trobar al canal YouTube de Gijn i n’estan elaborant més. 
Estan introduint una nova sèrie aquesta setmana, disponible en 
anglès: Making Investigative Journalism Sustainable: Best 
Business Practicess. Aquest conjunt de consells clau presen-
ta a 10 periodistes i experts de tot el món que estan treballant 
per construir mitjans d’investigació viables o treballen per donar 
suport a aquests iniciatives.

Els vídeos que han dissenyat a la Xarxa (coneguda interna-
cionalment com Gijn), conscient que hom està ocupat, tenen 
només una durada cadascun d’uns cinc minuts, amb segments 
més curts de només un minut disponibles a les xarxes socials 
de Gijn.

Malgrat els seus contextos molt diferents, aquests experts to-
quen temes similars: conèixer la nostra audiència, diversificar 
les fonts d’ingressos, trobar el nostre propi nínxol i no intentar 
fer massa coses alhora. Assegurar-nos de tenir un pla comer-
cial sòlid i de poder administrar la nostra empresa de mane-
ra efectiva, sense renunciar a recaptar fons i comprometre’s a 
recaptar-los bé.(Infografia Ijtnet)
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La Paeria va gastar 2,3 milions en tres 
anys en campanyes i ajuts als mitjans

Segons explica Àlvar Llobet a Nació Digital, el govern de la 
Paeria de Lleida es va gastar 2,3 milions d’euros en ajudes als 
mitjans de comunicació durant el període del 2017 al 2019. Se-
gons les dades dels pressupostos dels darrers anys dels exe-
cutius socialistes, el govern local va destinar diverses partides 
en convenis i publicitat de les quals el Grup Segre, que edita el 
diari del mateix nom, en va ser el major beneficiat. La compan-
yia que presideix Robert Serentill es va endur la meitat de les 
ajudes que els governs d’Àngel Ros i Fèlix Larrosa van aprovar 
per a mitjans de comunicació. La firma va ingressar un total de 
1.211.812 euros, que es van repartir en tres empreses del grup: 
diari Segre, que va tenir un guany de diner públic de 567.856 
euros en tres anys, Lleida Pirineu Media Holding S.L (Lleida 
TV) que va tenir un benefici de 480.080 euros i Lerinform Lleida 
S.L.U, que va obtenir de la Paeria un total de 163.876 euros.

Les subvencions de la Paeria a mitjans.- El segon mitjà de 
comunicació que més es va beneficiar dels ajuts públics del go-
vern de la ciutat va ser el diari La Mañana. El degà de la prem-

sa lleidatana va acumular en tres anys una suma de 387.319 
euros essent l’any 2017 el més prolífic amb 153.577 euros. El 
consistori també va invertir en publicitat a un altre diari de pa-
per, La Vanguardia. El rotatiu del Grupo Godó, que no elabora 
continguts locals de Lleida, va rebre una quantitat que es fixa en 
16.891 euros en conceptes de publicitat, una xifra que s’eleva 
fins als 87.609 euros si es mira els diners que la Paeria va con-
cedir al grup. En aquestes inversions hi destaquen 28.737 eu-
ros que el consistori va pagar per la celebració de la Cursa de 
Rac1 a la ciutat de Lleida, que es va fer el 21 d’octubre del 
2018 i on ho van participar unes 2.000 persones. L’emissora de 
Godó, líder en català, no té cap desconnexió local.

En l’apartat de ràdios, l’Ajuntament de Lleida va aprovar factu-
res per l’emissora UA1 que es registren en 310.951 euros. En 
els tres anys garbellats per NacióDigital, l’any més beneficiós 
per la ràdio va ser el 2018, quan va rebre 136.532 euros. Per la 
seva banda, la cadena Ser va obtenir 140.689 euros públics. En 
aquesta dada hi són inclosos els 18.791 euros que el consistori 
va pagar a l’emissora per la celebració d’un sol programa a la 
Seu Vella que va conduir el passat mes de juny el periodista 
Josep Cuní. En aquest cas, el nou govern de Miquel Pueyo va 
intentar rebaixar les prestacions econòmiques atès que es con-
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siderava que eren excessives, però el contracte que l’empresa 
havia firmat amb l’anterior govern de Lleida va acabar preva-
lent. Altres dues emissores que van aconseguir ajuda van ser 
la Cadena COPE, amb 71.247 euros, Onda Cero, una de les 
emissores lleidatanes que més tertúlies polítiques emet i que va 
rebre un total de 39.152 euros del 2017 al 2019. 

En l’apartat de mitjans digitals, el mitjà La Ciutat, nascut a Ta-
rragona, va rebre unes subvencions de 28.061 euros. Final-
ment, el setmanari digital 7 Accents, nascut l’any 2014, va ob-
tenir l’any 2017 10.080 euros. La mateixa empresa va passar, 
un any després, a editar per al diari Ara un suplement que es 
publica cada setmana i on la Paeria hi va destinar 12.721 euros 
en dos anys. (Font: Nació Digital)

Despesa global del consumidor en 
continguts de tecnologia i previsió de 
tecnologia 2019-23
El creixement de la despesa en mitjans de comunicació del con-
sum es reduirà lentament el 2020 i després. Què significa això? 
Caldrà prendre decisions empresarials més intel·ligents enmig 

d’aquest canvi?. PQ Media ha llançat la nova 7a edició anual de 
la despesa global del consumidor en continguts de tecnologia 
i previsió de tecnologia 2019-23, el punt de referència líder del 
KPI mundial que ofereix dades de mercat global i coherent i 
accionables i anàlisi de la despesa del consumidor en contingut 
digital i tradicional i tecnologia.

La nova investigació de PQ Media indica que el creixement 
constant de la despesa en mitjans de consum de consum mun-
dial es desaccelerarà el 2020 i continuarà alentint-se durant els 
propers cinc anys per primera vegada en més d’una generació. 
La despesa en mitjans de consum va créixer un sòlid 4,3% fins 
als 1,91 bilions de dòlars l’any passat, però s’espera una expan-
sió més lenta del 3,7% el 2020.
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D’altra banda, potenciats per un creixement creixent d’àudio digi-
tal, vídeo, jocs, xarxes socials i vídeo OTT, particularment entre els 
cobejats demostracions de 18 a 34 anys, els desenvolupaments 
tecnològics relacionats amb els mitjans de comunicació seran im-
pulsats per noves tauletes, telèfons intel·ligents i dispositius assis-
tits per veu. Si bé hi ha possibilitats de que les noves tecnologies, 
com 5G, AI i IoT, estimulin una despesa més elevada dels usuaris 
finals a les plataformes de comunicació noves o existents, les apli-
cacions principals d’aquestes tecnologies han estat fins ara per a 
sectors de consumidors relacionats principalment sense mitjans.

En aquests cicles turbulents del mercat, és fonamental que les 
parts interessades de la indústria dels mitjans de comunicació, 
inclosos operadors de mitjans de comunicació, comercialitza-
dors de marques, professionals d’inversions i consultors de 
gestió tinguin accés a una intel·ligència estratègica de missió 
crítica que els ajudi a prendre decisions empresarials més rà-
pides i ràpides enmig del panorama mediàtic en canvi. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Inc.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el Global Consumer 
Spending on Media Content & Technology Forecast 2019-23 de 
PQ Media. CLIQUEU AQUÍ

Una sentència declara il·legal la 
cessió de la gestió de les emissores 
municipals a empreses externes

  

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha 
anul·lat el conveni de 2001 entre l’Ajuntament de Castellvell 
del Camp i l’Associació Cultural Punt 6 Ràdio per la cessió de 
l’ús de la freqüència municipal atorgada per la Generalitat. Es 
tracta de la primera sentència en aquest sentit després que 
l’Associació Catalana de Ràdio impugnés via contenciosa ad-
ministrativa diverses adjudicacions d’emissores municipals a 
particulars.

La sentència, a la qual ha tingut accés Comunicació 21, assen-
yala que l’acord entre ambdues parts és “contrari a l’ordenament, 
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perquè la gestió directa propugnada per la norma, molt anterior 
al conveni [la vigent en el moment de la signatura era la de 
1991], no es veu respectada en absolut en l’articulat del ma-
teix, que cedeix la gestió íntegra, encara que sotmesa a un cert 
control”. El Jutjat assenyala que ni la gestió de la freqüència 
radiofònica era transmissible a un tercer que no estigués inclòs 
en les formes de gestió directa previstes en la Llei de bases de 
règim local, ni l’adjudicatària era una entitat de les previstes en 
aquest precepte (és a dir, no era una entitat mercantil de capital 
íntegrament municipal).

L’Associació Catalana de Ràdio considera que l’adjudicació 
de la gestió d’emissores municipals a empreses privades mi-
tjançant concurs o conveni és una “il·legalitat” que provoca una 
situació “preocupant i de greus conseqüències, ja que desna-
turalitza l’objectiu de la radiodifusió pública de proximitat”. Una 
pràctica que fan ajuntaments com els de Girona, Sant Pol de 
Mar o Tremp, ressalta l’ACR. Amb la sentència a la mà, la pa-
tronal de les ràdios privades assenyala que la seva doctrina 
jurisprudencial “ha de ser aplicada pels ens locals i controlada 
per les administracions competents i, especialment, pel Consell 
Audiovisual de Catalunya”. (Font: Comunicació 21 – infografia: 
punt6radio.blogspot.com)

El Constitucional estableix que els 
mitjans no poden publicar fotos de les 
xarxes socials sense consentiment

Segons escriu Angela Martialay al diari El Mundo, el Tribunal 
Constitucional ha establert per primera vegada que els mitjans 
de comunicació no poden publicar informacions sostretes de les 
xarxes socials per a il·lustrar informacions si no tenen el consen-
timent exprés dels afectats. En una sentència nova, que esta-
bleix jurisprudència, el tribunal de garanties confirma la fallada 
del Tribunal Suprem que va condemnar La Opinión de Zamora a 
indemnitzar amb 15.000 euros a un home la fotografia del qual 
va ser obtinguda del seu compte de Facebook i publicada a la 
portada del diari per il·lustrar un succés de què va ser víctima.

En la resolució, a la qual ha tingut accés El Mundo, la Sala 
Segona de l’Alt Tribunal estableix que es va vulnerar el dret 
fonamental a la imatge del ciutadà ja que la fotografia d’”un 
particular anònim o desconegut, o el que és el mateix, d’algú 
que no exerceix càrrec públic o una professió de notorietat, per 
més que sigui captada en un lloc públic no pot utilitzar-se sense 
el seu exprés consentiment”. (Font: El Mundo)
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La Xarxa de Col·legis de Periodistes 
insta a garantir la independència d’EFE
Amb motiu de la destitució del president de l’Agència EFE, Fer-
nando Garea, la Xarxa de Col·legis Professionals de Periodis-
tes recorda el Govern espanyol que els mitjans públics han de 
ser una garantia d’accés universal a una informació de quali-
tat, plural i independent. Així mateix, la Xarxa mostra la seva 
preocupació per la decisió adoptada pel Govern, ja que quan 
Fernando Garea va assumir la presidència de l’Agència EFE va 
rebre el suport unànime de tots els grups polítics a través de la 
comissió de nomenaments de Congrés. 

L’Informe sobre pluralisme i llibertat dels mitjans de comunica-
ció a la Unió Europea (2017/2209 (INI)) considera que les auto-
ritats públiques tenen el deure de protegir la independència i la 
imparcialitat dels mitjans de comunicació públics, en particular 
com a agents al  servei de les societats democràtiques i no 
de satisfer els interessos dels governs en el poder. Per aquest 
motiu, la Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes insta 
l’executiu espanyol a que garanteixi el compliment d’aquestes 
premisses i aposti per un professional independent per dirigir 
l’Agència EFE. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com dissenyar un pla de màrqueting digital.- Barcelona. Di-
mecres 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 permeti 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. 

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 
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contactes. També s’examinaran diversos exemples i coneixe-
rem les opcions de disseny i gestió de Mailchimp.

Storytelling: El nou gènere de la comunicació persuasiva 
- 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.

Redacció de crítiques i reportatges gastronòmics.- On line. 
Del dijous 5 al dimarts 31 de març (10 hores) - Aquest curs, 
dirigit per Trinitat Gilbert, vol donar a conèixer les principals 
claus narratives del periodisme gastronòmic, una especialitat 
emergent tant als mitjans informatius com en l’àmbit de la co-
municació d’empresa, i es centrarà en els gèneres de la crítica 
i el reportatge.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Divendres 6 i 13 de març (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, impartit per Nereida Carrillo, pretén ensenyar a elaborar 
fotografies interactives, mapes per a internet, cronologies inte-

ractives, històries a partir d’elements de xarxes socials, àudios 
integrats en textos, vídeos interactius i reportatges multimèdia.

La informació judicial als Mitjans de Comunicació. Concep-
tes bàsics.- Girona. Divendres 6 i 13 de març (de 09:30h a 
13:30h) - L’objectiu del curs, a càrrec de David Melgarejo, és 
donar al periodista les eines bàsiques per interpretar les resolu-
cions i les notícies que surten de l’àmbit judicial amb rapidesa, 
per identificar la notícia i aportar el context que la farà encara 
més comprensible.

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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El nou mantra de la indústria 
periodística: menys “lectors” i més 
subscriptors
Per Juan Carlos Blanco / El post blanco

He participat en la presentació a Sevilla del llibre del consultor 
Pepe Cerezo sobre els nous models de subscripció en mitjans 
de comunicació, un text molt recomanable en què es disseccio-
nen amb precisió gran part de les estratègies que estan emprant 
les marques periodístiques en aquest viratge col·lectiu cap al 
pagament per notícies a què estem assistint a l’actualitat. Es-
panya s’incorpora tard a aquesta tendència, però sembla que ja 
ha arribat el moment que s’homologui també en aquest aspecte 

a la resta de països del seu entorn. Si els denominats murs de 
pagament funcionen a França, Itàlia, Alemanya o el Regne Unit, 
perquè no poden aconseguir-ho al sud dels Pirineus?

Les opcions d’implantació d’aquest tipus de models són molt di-
verses, però el que ja no sembla que tingui moltes opcions és la 
idea que els mitjans de comunicació poden seguir instal·lats en 
les seves estratègies tradicionals. Això de que tots els mitjans 
siguin generalistes i es financin amb publicitat i, en el cas dels 
diaris de paper, amb venda d’exemplars, no se sosté.

Aquesta singularitat del tot gratis deixarà de ser una excepció. 
No desapareixerà, però ja no serà hegemònica. Els bàrbars de 
la subscripció han arribat al cor de l’imperi de la gratuïtat per 
quedar-se. El concepte fetitxe d’aquest nou temps ja no és el 
del nombre de lectors, de visites o de pàgines vistes. Això es 
queda per als que segueixen obsessionats amb el SEO més 
viral. Ara, el concepte fetitxe és el de subscriptor. Tots caminen 
a la recerca no de lectors, sinó de subscriptors.

No hi ha moltes alternatives. Google, Facebook i en menor me-
sura la resta de xarxes i motors de cerca s’han quedat amb les 
dades dels usuaris i els exploten publicitàriament molt millor 
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que els propis mitjans. S’han convertit en els suports més efi-
caços per a la transmissió dels missatges de les marques em-
presarials, socials i polítiques. I això ho saben i als anunciants, 
les agències de publicitat, les consultores de comunicació ... i 
els propis mitjans.

En el negoci de la confiança
En aquest context, les marques periodístiques no poden mirar 
a una altra banda enyorant un temps que ja no tornarà, doncs 
això els pot portar a llanguir fins a desaparèixer, Per contra, 
el que han de fer és agafar-se a les seves grans fortaleses, 
aquestes que li aporten valor i que tenen molt a veure, com 
explica Pepe Cerezo, amb un intangible molt poderós: la pròpia 
marca, la confiança que s’han guanyat les marques en els te-
rritoris i la seguretat i credibilitat que són capaços de generar.

En un entorn de saturació mediàtica en què les notícies falses 
circulen amb avidesa per xarxes i grups de whatsapp, els mi-
tjans poden reconstruir els seus models de negoci a partir de 
la confiança que generen a la comunitat en la qual presten els 
seus serveis. Els mitjans de comunicació són un valor refugi 
davant les tones d’escombraries pseudo mediàtica amb les que 
ens topem diàriament. I han d’aprofitar la seva posició.

El cordó umbilical que uneix els lectors amb les seves marques 
periodístiques s’ha de traduir en un compromís recíproc en què 
les dues parts tindran les seves obligacions: el de la marca pe-
riodística serà el d’oferir un producte que sigui útil i de què et 
puguis fiar i el del ciutadà serà el de contribuir d’alguna manera 
a que aquest mitjà pugui seguir sent sostenible i prou sòlid com 
per suportar les pressions polítiques i econòmiques que patei-
xen els mitjans que són capaços d’influir en el seu entorn.

Això no ha de derivar necessàriament en què calgui pagar sem-
pre per les notícies (està per veure que funcionin a Espanya 
els murs de pagament que ara coneixem). Es poden construir 
models en què els ingressos es diversifiquin sense necessitat 
d’erigir un mur al voltant de les notícies (esdeveniments, ge-
neració de continguts de marca, prestació de serveis de co-
municació, cursos de formació... i, per descomptat, també la 
publicitat: no cal renunciar-hi).

Però sí que és veritat que es va a estendre un model en el qual 
recuperarem la idea que, si volem un bon periodisme que mi-
llori la salut democràtica de les nostres societats, caldrà pagar 
per ell. De fet, la pregunta que es fan molts en aquest sector 
comença a cobrar cada vegada més sentit: si ja paguem per 
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veure sèries, pel·lícules i partits de futbol, per què no pagarem 
per les notícies de qualitat?

La resposta no és senzilla. Mentre hi hagi tantíssimes informa-
cions en obert, serà difícil que la gran majoria pagui per con-
tinguts informatius, i fins i tot hi haurà qui digui que prefereix 
pagar per estar entretingut que per estar informat. Però és cert 
que, en termes d’opinió pública, comença a assumir la idea que 
el periodisme també cal pagar-lo i que, si volem comptar amb 
empreses informatives capaces d’exercir de contrapesos dels 
poders polítics i econòmics, no podem deixar que es debilitin 
fins a morir. (Infografia:Guk) 
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Editors i periodistes el 2020: la 
veritable revolució comença ara
Per Miguel Ormaechea / Media-Tics

Fins i tot Warren Buffet llença la tovallola. El 2012 va comprar 
63 diaris dels EUA i va anunciar mantenir les seves posicions 
“per sempre”. Els acaba de vendre. Ha dit que la indústria “està 
torrada” i ja no creu que el sector dels diaris impresos pugui 
canviar. La transició a Internet no ha funcionat en la immensa 
majoria de les capçaleres, amb notables excepcions, al cap-
davant dels quals està New York Times, que ha tancat l’any 

passat amb 5.200.000 subscriptors de pagament i 800 milions 
d’ beneficis, amb 1.100 periodistes en plantilla. Les excepcions, 
que confirmen la regla, brillen amb enlluernadora llum, enmig 
de les tenebres que desesperen als gerents, manca de visibili-
tat general en un negoci en total ocàs i milers de periodistes a 
l’atur o dedicats a una altra cosa.

Fa 25 anys que van aparèixer als EUA els primers mitjans di-
gitals. Només des de 2009, més de 20.000 professionals que 
treballaven en informació han perdut la feina. Per contra els 
mitjans digitals han triplicat les seves plantilles en aquest pe-
ríode fins a situar-se en 277.000 treballadors als Estats Units. 
Però hi ha un cert miratge: el fulgurant creixement dels mitjans 
digitals ha entrat en una pausa, amb la publicitat cenyint de ma-
nera creixent a les plataformes gegants com Google, Facebook 
i Amazon. I si parlem de la qualitat informativa, la situació ge-
neral, en tots els mercats més avançats, és d’un naufragi sense 
pal·liatius i sense precedents. En mitjans d’aquesta boira, hi ha 
alguns punts que potser ajudin a orientar-nos.

- La informació d’alta qualitat és una aposta obligada, però 
és cara de finançar i arriscada. No acaba d’aparèixer el famós 
“Netflix de les notícies”, proveït d’Intel·ligència Artificial avança-
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da i robòtica, per facilitar a cada persona la dieta informativa 
adequada als seus interessos. O sigui, aigua potable a la gran 
inundació que ens té amb l’aigua i el fang a coll.

- Les fusions i adquisicions són un pas ineludible, ja són 
aquí, però anem a veure com esclaten. Als Estats Units aquesta 
música sona a tot volum i per Europa veurem coses impen-
sables. I en el cas d’Espanya, particularment. Cal estalviar en 
costos i això només s’aconsegueix amb grans volums.

- Els diaris impresos deixaran de ser diaris. És un sense 
sentit que s’imprimeixin i es distribueixen les notícies del dia 
d’ahir. Mirin vostès les primeres pàgines dels diaris nacionals a 
Espanya: la immensa majoria de les notícies el públic les coneix 
de sobres per la TV, per Internet, per la ràdio, etc. S’entesten a 
fer el ridícul als quioscos, quan prendran nota i veritables mesu-
res en conseqüència? Perquè s’aferren al passat?

- S’automatitzaran moltes funcions desenvolupades encara 
per periodistes. Els professionals dels mitjans han d’apostar 
per la creativitat, pel risc, per la innovació a tota orquestra. I per 
la tecnologia, que serà cada dia més bàsica, més imprescindi-
ble, més revolucionària. Els professionals hem de abraçar-nos 

al canvi tecnològic, encapçalar la manifestació. Deixem de fer-
nos les víctimes.

- El pagament per continguts és una estratègia ineludible, 
però els murs de pagament no salvaran a la premsa. Seran 
una ajuda i una brúixola, però amb escassa incidència en el 
compte de resultats. A Espanya, particularment, passarà temps 
abans que la gent estigui disposada a pagar de veritat per con-
tinguts que estan presents per tot arreu, moltes vegades con-
tinguts digitals que són poc més que un copia i enganxa dels 
que s’ofereixen en paper. I no pensin que la gent pagarà per les 
columnes d’opinió. La gent està avorrida dels opinadors.

- Les aliances entre editors, nous creadors i anunciants, 
és una necessitat i una tendència ineludible. Les grans pla-
taformes que esmentem anteriorment i altres que sorgeixen 
es veuran obligades a cenyir-se a regulacions creixents que 
s’aniran generalitzant. Cal construir alternatives sòlides amb in-
formacions de qualitat, dades, tecnologies noves com la realitat 
virtual, la Intel·ligència Artificial, el blockchain, la robòtica, etc.

- L’immobilisme dels editors espanyols és suïcida. L’any 
passat hem assistit a un nou ensorrament sense pal·liatius de 
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la premsa. Les dades del tancament de l’any són aclaparadores 
i marquen el camí cap a l’extinció, però ningú sembla reaccio-
nar d’acord amb el panorama aterridor. El 2007, les quatre prin-
cipals capçaleres estatals difonien 1,15 milions d’exemplars, 
l’any passat, poc més de 300.000. Aquell any, només El País 
en tirava més de 450.000. La publicitat tradicional està conver-
tida en un saldo. I les audiències gegantines de les edicions 
web són una aldarull i una enganyifa a parts iguals. La premsa 
esportiva cau a major velocitat encara que la generalista. Les 
revistes impreses volen reinventar-se, però la innovació és cur-
ta, cara i massa tímida.

Seguim? (Infografia: Blog Desde mi escritorio)
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Rob Leathern (Facebook): “Millorant 
l’experiència per a les persones a la 
plataforma, aportes benefici per a les 
marques”
Per El Publicista

Moltes aplicacions i llocs web són gratis perquè el seu model 
de negoci el sustenta la publicitat en línia. Per poder arribar 
al target interessat, les empreses sovint comparteixen dades 
de les interaccions de les persones en els seus llocs web amb 
plataformes publicitàries i altres serveis. Així funciona a grans 
trets Internet, però tenint en compte que l’usuari mitjà d’un 

smartphone té més de 80 aplicacions, és molt difícil que les 
persones facin un seguiment de qui té la seva informació i per 
a què s’utilitza. Per fer llum sobre el control de l’activitat de 
l’usuari i dels anuncis a Facebook, Rob Leathern, director glo-
bal de gestió de producte en Facebook, ens explica com es 
desenvolupa aquest model per a “assegurar-se que els anuncis 
que passen pel sistema compleixin amb les seves polítiques co-
mercials, donant a les persones transparència en els diferents 
anuncis existents a la plataforma”, aportant controls als usuaris 
sobre les seves experiències

Seguint la seva trajectòria i com actual director de gestió 
de producte a Facebook, quins són els principals fona-
ments sobre els quals una marca ha d’assentar-se per tenir 
un entorn de marca segur en l’actual escenari mediàtic?
Estem donant als anunciants molt control sobre com mostrar els 
anuncis en termes d’orientació, poden triar en quins llocs volen 
que es mostrin, com les històries de Facebook, Instagram, etc. 
D’aquesta manera, els anunciants tenen la possibilitat de deci-
dir on es mostraran els anuncis en diferents àrees.

També hi ha altres entorns com Facebook Audience Network, 
on li donem a l’anunciant control sobre la limitació dels llocs i 
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contingut una vegada que els donem controls de seguretat de 
marca o la possibilitat de decidir si volen que apareguin aquests 
anuncis a Facebook. “Eduquem” als anunciants sobre les op-
cions disponibles per a ells i perquè puguin utilitzar aquests 
controls que els facilitin triar on volen que es mostrin aquests 
anuncis.

També és important involucrar el públic explicant com funciona 
el sistema d’anuncis, per què es mostren els anuncis i les per-
sones, per aquesta raó oferim alguns controls de visibilitat quan 
els usuaris veuen algun anunci, perquè puguin verificar per què 
es veu i quina és l’orientació de la mateixa.

La llei de protecció de dades és un tema a l’ordre del dia. 
Què hi ha de l’eina de transparència electoral de la plata-
forma? Com es desenvolupa el seu funcionament i quina 
acollida ha tingut en el sector?
Les principals eines que donem a les persones per controlar la 
seva experiència són diverses. Entre elles, una és la raó o el 
perquè veiem un determinat anunci. Això pot descobrir-se fent 
clic a la cantonada superior dreta dels anuncis, on es podrà 
veure perquè l’usuari veu aquest anunci, que sol estar dirigit en 
funció dels interessos demogràfics d’ubicació, etc.

La segona consisteix en les preferències d’anuncis, a través 
de les quals l’usuari pot veure tots els bits d’informació que 
s’estan utilitzant o podrien utilitzar-se per “targetizar-ho”. Poden 
eliminar-se, agregar-se, etc. Per exemple, si l’usuari està inte-
ressat en el cafè, la plataforma serà conscient d’això i d’aquesta 
manera es mostrarà i adaptarà. Si l’usuari canvia d’opinió i pre-
fereix eliminar aquesta informació del seu perfil i preferències, 
també podrà fer-ho.

D’altra banda, també l’usuari podrà veure quan els anunciants 
han pujat la informació de la mateixa. És possible que ja sigui 
un client seu i, per tant, en realitat no es vulgui mostrar un anun-
ci per si pogués resultar molest en el cas que aquest es trobi 
subscrit al servei. D’aquesta manera es pot esbrinar quan els 
anunciants o marques estan usant aquestes eines.

De cara al sector publicitari i marketer, quins elements clau 
ha de tenir un anunci o campanya per ser eficaç dins d’una 
xarxa social el 2019?
Una de les coses en què els especialistes de màrqueting hau-
rien de pensar és en tenir un conjunt clar de metes i objectius 
quan ja tenen les campanyes i, per tant, que se centrin en el 
coneixement de la marca. Un objectiu ha de tractar d’impulsar 
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una acció específica, cosa que aporta moltes eines per poder 
mesurar el que s’està fent.

Pel que fa als resultats comercials reals, amb el temps els pro-
fessionals han refinat el seu enfocament de mesurament en tots 
els mitjans i hem donat suport a la disposició d’eines i estu-
dis de casos que tenim a Facebook. Els nostres professionals 
poden compartir com les marques i diferents anunciants estan 
fent aquestes coses i com s’estan optimitzant els recursos se-
gons quins objectius.

El temps és or, quants impactes publicitaris pot rebre a la 
plataforma un usuari en el lapse que interacciona amb el 
seu entorn en línia?
Com que volem assegurar-nos que les persones tinguin una 
bona experiència, volem assegurar-nos també que no mostrem 
massa anuncis per a l’usuari, de manera que constantment es-
tem mesurant i entenent als nostres usuaris per obtenir el valor 
dels anuncis que són vistos. Això és important, primer per a 
l’usuari, de manera que volem assegurar-nos que tinguin una 
gran experiència i que rebin les respostes que necessitin. Els 
estem donant interaccions significatives a la plataforma.

Estem mesurant i ajudant de manera constant als nostres usua-
ris per assegurar-nos que se sentin bé pel que fa a el contingut 
i els anuncis, així com amb les interaccions de grups familiars 
d’amics i altres coses per l’estil.

La digitalització sembla imparable: Està constituint un nou 
univers per als anuncis i la publicitat. On es troba el futur 
de Facebook o Instagram? Per on passa la transformació 
de la publicitat que veiem actualment en elles?
Crec que el futur de la publicitat es troba en assegurar-se que 
sigui transparent i que les empreses que executen els anuncis 
siguin responsables amb el contingut. La transparència és una 
de les eines més importants en aquest “costat comercial”.

Eines com Ad Library resulten necessàries per a aquest propò-
sit, per a totes les diferents categories d’anuncis, i per a l’usuari 
que vol disposar d’eines per controlar i administrar la seva pròpia 
experiència i saber per què veu un determinat anunci en base 
a les seves preferències. Per aquest motiu volem seguir rebent 
feedback de les persones sobre la seva experiència real com a 
usuàries per saber què resulta i què no. Per exemple, si algú veu 
un anunci que creu que és inadequat, només cal que cliqui sobre 
la cantonada superior dreta de l’anunci i ens ho faci saber.
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En la seva opinió, com serà la publicitat de el futur en el 
comerç electrònic o en els diferents àmbits en auge com 
l’àudio o el vídeo?
El comerç electrònic és una àrea important per als anunciants. 
Cada vegada veiem a persones comprar en línia més coses 
amb el temps. Les persones poden triar els productes o ser-
veis més fàcilment en els seus dispositius mòbils. Aquesta és 
una realitat cada vegada més assentada i que continua aug-
mentant. Per tant, és important que li donem als usuaris eines 
perquè puguin fer un seguiment si tenen una experiència ba-
sada en la que obtenen del comerç. També responsabilitzem 
a l’anunciant perquè brindi resultats de qualitat i estableixi les 
expectatives de manera correcta. Estem treballant per brindar a 
l’usuari diferents tipus de publicitat, ja que podem fer una com-
pra directament des de l’anunci o a part.

Hi haurà moltes eines noves en el futur com la realitat virtual, 
que afavorirà tot tipus de noves experiències perquè els con-
sumidors puguin interactuar amb les marques i les empreses 
de comerç electrònic. El futur és realment emocionant per a 
les empreses, que aporten moltes coses noves que ni tan sols 
podem veure i mai hem vist abans. Des Facebook esperem ser 
part d’aquesta conversa i treballar amb marques i companyies 

per cobrir algunes d’aquestes noves idees i noves experièn-
cies. (Fotografia: web2Point0tv)
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Com afecten els canvis de Google i 
les galetes a la publicitat en línia
Per El Publicista

El retorn a l’atribució de l’últim clic, fins ara considerat ja com 
un mètode obsolet, serà el més precís per fer un seguiment de 
rendiment publicitari una vegada que desapareguin les gale-
tes. Després de modificar les seves polítiques de seguiment 
d’accions dels usuaris per les xarxes publicitàries el 4 de fe-

brer, Google Chrome va començar a bloquejar les galetes sen-
se paràmetres de seguretat; declarant, a més, que el 2022 es 
prohibirà totalment el rastreig de totes les accions i navegació 
dels usuaris mitjançant les galetes, no només en aquest cerca-
dor, sinó també a Mozilla Firefox i Microsoft Edge. Aquests fets 
suposen canvis molt significatius per a la publicitat en línia, ja 
que sense les galetes, les xarxes publicitàries no podran perso-
nalitzar anuncis als navegadors més populars.

És sabut que moltes pàgines web col·laboren amb diferents 
plataformes de publicitat per monetitzar el seu negoci, de ma-
nera que els canvis en el seguiment de galetes els faran perdre 
una part dels seus ingressos procedents d’aquesta integració, 
el que indubtablement afavorirà el desenvolupament de la pu-
blicitat nativa i l’aparició de nous models de monetització de 
llocs web basats en anuncis. Cal destacar que l’impacte negatiu 
de les noves polítiques dels navegadors en les xarxes publici-
tàries pot ser encara més greu a causa del seguiment de gale-
tes deshabilitat, que afecta tant la precisió de les impressions 
com l’abast dels anuncis.

Diferents grups i associacions dels anunciants a Estats Units 
i la Unió Europea ja han començat a buscar les solucions al-
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ternatives. Els anunciants nord-americans van demanar pospo-
sar la prohibició del tracking de galetes fins 2022; mentre que 
a Alemanya, grans grups editorials i pàgines web van formar 
part del projecte anomenat European Net ID, amb la finalitat 
de crear una identificació d’usuari única per a les pàgines web 
amb la qual els usuaris puguin navegar fàcilment sense haver 
d’introduir el nom d’usuari i contrasenya a cada lloc web. En 
aquest sentit, el canal del màrqueting basat en resultats es fa 
encara més atractiu per als anunciants. D’una banda, són ells 
els que trien quin tipus de publicitat o tràfic necessiten i en qui-
nes condicions estan disposats a cooperar amb els publishers. 
D’altra banda, el màrqueting d’afiliats comprèn diferents tipus 
de trànsit, només alguns dels que depenen de les galetes, com 
la publicitat contextual, el que fa el model de l’afiliació menys 
vulnerable als canvis dels navegadors.

Admitad ha comentat que hi ha diferents formes de seguiment 
que no depenen de les galetes com la integració de servidor a 
servidor, la qual es realitza a través de Google Analytics o arxius 
XML. No obstant això, per garantir el treball correcte dels anun-
ciants i els publishers a través de la plataforma, se segueixen 
tots els canvis en les polítiques dels principals serveis online 
i es fan modificacions necessàries en les eines internes. Així, 

al gener es va llançar una actualització del TagTag, el codi de 
seguiment que té en compte els canvis de Google Chrome pel 
que fa al paràmetre SameSite. En la nova versió, al crear una 
galeta amb el valor de clic id (identificador de transició únic), es 
registren les propietats SameSite = None i Secure.

Es considera, així, que hi ha tres possibles escenaris:

• Google es convertirà en monopolista en un segment de pu-
blicitat en línia més i va bloquejar l’accés d’altres desenvolupa-
dors. Google Privacy Sandbox va a substituir completament el 
seguiment de galetes de tercers.
• Segon, amb la intenció de crear una identificació d’usuari úni-
ca per fer un seguiment de les accions i la transició entre els 
llocs web, apareixeran molts projectes semblants al European 
Net ID sense un jugador principal en el mercat, llevat que la ID 
universal es torni legalment vinculant en algun país.
•El retorn a l’atribució de l’últim clic, que es considera un mèto-
de “obsolet”, serà el mètode que, sense galetes, tingui major 
precisió per realitzar un seguiment del rendiment publicitari.

(Infografia: elceo)
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L’estat de la tecnologia a les 
redaccions del món en el 2019
Per ICFJ-El abc del periodista

  
Periodistes de tot el món recorren cada vegada més a la tecno-
logia digital per fer-li front als desafiaments urgents de la nostra 
era -com la difusió de desinformació i l’increment dels atacs 
als treballadors de premsa-, segons l’edició 2019 de l’enquesta 
“l’estat de la tecnologia en les redaccions de el món” de l’ICFJ. 
L’ús de tècniques de fact-checking i d’eines per verificar infor-
mació en xarxes socials està en augment, mentre que nombro-
ses redaccions estan assegurant les seves comunicacions per 

protegir-se a si mateixes i als seus fonts. Els periodistes també 
estan utilitzant una varietat de noves tècniques i plataformes 
per atreure millor a les seves audiències i guanyar la seva confi
ança.                                                     

L’enquesta actualitza i amplia l’estudi pioner que va publicar 
ICFJ el 2017, i que va revelar les dificultats dels periodistes per 
seguir-li el ritme a la revolució digital. La seva enquesta de 2019 
mostra un marcat augment en l’adopció de tecnologia digital 
per part de la indústria dels mitjans en els últims dos anys.

Treballant amb la Universitat de Georgetown, ICFJ va realitzar 
l’estudi en 14 idiomes i va rebre més de 4.100 respostes de pe-
riodistes i directors de mitjans de 149 països. Les respostes es 
divideixen en vuit regions del món: Est/ Sud-est d’Àsia, Euràsia/
ex URSS, Europa, Amèrica Llatina/Carib, Orient Mitjà/Àfrica de 
nord, Amèrica del Nord, Àsia del Sud i Àfrica subsahariana.

L’estudi mostra que els mitjans tradicionals s’estan convertint 
en redaccions híbrides a mesura que adopten plataformes digi-
tals. El periodisme de dades està clarament en augment. I els 
petits mitjans només digitals avui són majoria. Dit això, estan 
sorgint pocs mitjans digitals en set de les vuit regions del món. 
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Les redaccions, a més, segueixen sense invertir en personal 
especialitzat en tecnologia ni en una formació adequada per als 
seus empleats.

Però estan diversificant les seves fonts d’ingressos. La publicitat 
ja no és la principal font d’ingressos per a més de la meitat dels 
mitjans de notícies. I encara que els models de subscripció/mem-
bres segueixen sent pocs, la majoria dels caps de redacció es-
peren que augmentin al almenys cinc vegades en el futur proper.

Respecte de l’staff, les dones juguen un paper més important 
que mai en les redaccions, representant la meitat dels llocs di-
rectius en quatre regions: Euràsia/ex URSS, Amèrica del Nord, 
Europa i Amèrica Llatina. No obstant això, de mitjana, les dones 
contractades per diferents llocs tenen menys habilitats digitals 
que els seus homòlegs masculins.

A mesura que el panorama mundial de les notícies segueix la 
seva transformació contínua, els periodistes i les redaccions 
estan fent progressos. Hi ha, per descomptat, molt camí per 
recórrer. Però si les millores dels últims dos anys són indica-
tives, la tendència és positiva tot i els formidables reptes que 
actualment enfronta la indústria.

Tendències clau

1. Desafiaments.- Els periodistes estan incrementant l’ús de la 
tecnologia per respondre als problemes urgents que enfronten 
els mitjans. Més de dos terços dels periodistes i les sales de 
redacció asseguren les seves comunicacions - una millora sig-
nificativa respecte de 2017. Menys de la meitat dels periodistes 
utilitzaven tècniques de ciberseguretat fa dos anys. El percentat-
ge de redaccions nord-americanes que asseguren les seves co-
municacions s’ha duplicat, arribant al 82%. Europa, amb un 92%, 
segueix sent el líder. El mètode preferit de seguretat: aplicacions 
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de missatgeria xifrades. Totes les altres mesures de seguretat 
són utilitzades per una quarta part o menys de les redaccions.

Més de la meitat dels periodistes utilitzen regularment eines 
digitals per verificar informació. Entre les 16 habilitats tecnolò-
giques detectades, la verificació o el fact-checking digital és la 
més comuna. Un terç dels mitjans compten amb professionals 
que només es dediquen al fact-checking. A més, el 44% de les 
redaccions i el 37% dels periodistes han participat en més acti-
vitats de verificació durant l’any passat.

En dos anys es va duplicar la quantitat de periodistes que utilit-
zen eines per verificar informació a les xarxes socials. Només 
l’11% dels periodistes enquestats havien utilitzat algun tipus 
d’eina de verificació en xarxes socials l’any anterior. Actual-
ment, una quarta part dels periodistes diu utilitzar aquestes ei-
nes al menys setmanalment, i més d’un terç dels directors infor-
men el mateix. La majoria dels mitjans, doncs, s’estan esforçant 
per combatre la desinformació i generar confiança.

2. Els mitjans.- Les redaccions híbrides augmenten mentre 
que les startups digitals s’estanquen. Les redaccions híbrides 
estan creixent a mesura que les redaccions tradicionals es re-

dueixen. De 2017 a 2019, el nombre de mitjans que combinen 
tradicional amb digital va augmentar en totes les regions. Apro-
ximadament la meitat de les sales de redacció en sis de les vuit 
regions del món avui són híbrides. 

Sorprenentment, el creixement de mitjans només digitals s’ha 
aplanat o és baix a tot arreu, excepte a l’est/sud-est asiàtic, el 
que suggereix que s’estan fundant menys empreses en línia. En 
set de les vuit regions, el percentatge de mitjans només digitals 
ha disminuït o s’ha mantingut estable des 2017. Les úniques 
redaccions que s’estan expandint són les petites i de proximitat.

Si bé la majoria dels mitjans continuen reduint el seu staff, gai-
rebé la meitat dels mitjans amb 25 empleats o menys han aug-
mentat de mida en els últims dos anys. La majoria d’aquestes 
publicacions són digitals.

La majoria de les redaccions són petites. Més de la meitat de 
les redaccions tenen deu o menys empleats a temps complet. 
Els mitjans només digitals són els més petits: un 75% fa servir 
fins a deu empleats a temps complet. Les redaccions més pe-
tites tenen el doble de probabilitats d’informar sobre notícies 
locals que els mitjans més grans. El 20% de les redaccions 
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petites cobreixen esdeveniments locals i hiperlocals, en com-
paració amb el 10% de les redaccions més grans (amb 26 em-
pleats o més). A nivell mundial, una mitjana del 15% informa 
exclusivament sobre notícies locals.

Si bé el govern i la política són els temes dominants de l’agenda 
global, aproximadament un terç dels periodistes avui cobreixen 
regularment educació, economia i salut. Més de la meitat dels 
periodistes de tot el món cobreixen política i govern, el que el 
converteix en el principal tema de la indústria, seguit per educa-
ció (33%), economia (32%) i salut (32%). 

Gairebé un terç dels periodistes fa algun reportatge 
d’investigació, però només el 12% s’identifica com a periodista 
d’investigació. Els periodistes de mitjans impresos tenen una 
mica més de probabilitats de participar en peces de recerca que 
els periodistes que s’exerceixen en un altre tipus de mitjans. 

3.- Les persones.- Les dones estan fent avenços significatius 
en els mitjans en quatre regions del món. Ocupen la meitat o 
més dels llocs de gestió en mitjans de quatre de les vuit regions 
que esmentem: Euràsia/ex URSS, Amèrica del Nord, Europa i 
Amèrica Llatina/Carib. De mitjana, un terç dels treballs de ges-
tió a nivell mundial són ocupats per dones, però les diferències 
regionals són enormes. 

La majoria dels periodistes a Europa i Amèrica de Nord són do-
nes. Les dones representen el 56% dels empleats de redacció 
a Amèrica del Nord i el 51% a Europa. De mitjana, les dones 
representen el 40% dels periodistes a les redaccions de tot el 
món. Quan són contractades, les dones tenen menys proba-
bilitats de comptar amb experiència digital que els homes. Al 
voltant d’una quarta part de les dones no tenien experiència 
digital en comparació amb el 15% dels homes en el moment en 
què van ser contractats. 

Els experts en tecnologia encara són pocs en les redaccions i 
estan distanciats de la resta de l’staff. Només el 4% dels em-
pleats dels mitjans són professionals de la tecnologia -com els 
desenvolupadors de productes. Això representa un augment 
del 2% respecte de 2017. Directors, redactors en cap i periodis-
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tes tenen tot just una mica més de probabilitats de comptar amb 
un títol en un camp relacionat amb la tecnologia en 2019 que 
en 2017. En comparació amb el 5% de fa dos anys, avui el 12% 
dels caps de redacció i el 8% dels periodistes tenen un títol en 
un camp relacionat amb la tecnologia.

S’està contractant a més periodistes que saben crear contingut 
digital, però pocs aporten experiència més avançada en relació 
a la ciberseguretat o a l’anàlisi. El percentatge de periodistes 
contractats amb experiència en l’ús d’eines digitals i de vídeo 
va augmentar de 33% el 2017 a 43% en 2019. No obstant això, 
en 2019, pocs van aportar experiència digital avançada. A l’hora 
de ser contractats, el 19% tenia habilitats analítiques i el 7% va 
portar habilitats de seguretat cibernètica. El 21% dels empleats 
exerceixen rols digitals, com a editor de xarxes socials o pro-
ductor de contingut digital. Això no ha canviat respecte de 2017. 
Les habilitats bàsiques de redacció i reporterisme continuen do-
minant en l’era digital.

4. Les eines.- La majoria dels periodistes creuen que les ei-
nes digitals han transformat tots els aspectes del seu treball, 
principalment per a millor. Més de dos terços dels periodistes i 
caps de notícies creuen que les eines digitals tenen un impacte 

positiu en el seu treball. Els enquestats asseguren categòrica-
ment que aquests serveis milloren la qualitat de les notícies i 
la participació de l’audiència. Una majoria una mica més petita 
creu que les eines digitals augmenten la productivitat.

El periodisme impulsat per dades s’ha tornat molt més comú 
avui que fa només dos anys. El creixent ús de dades en el pe-
riodisme suposa el major canvi en la forma en què treballen 
els professionals dels mitjans. El periodisme de dades es troba 
entre les habilitats digitals més utilitzades.

L’ús d’aplicacions de missatgeria per atraure l’audiència ha 
augmentat, fins i tot superant a Twitter. Més de dos terços dels 
periodistes (69%) es relacionen amb el seu públic ael menys 
setmanalment a través de missatges instantanis. Això supera el 
63% dels periodistes que fan servir Twitter i altres plataformes 
de microblogging com a mínim un cop per setmana.

Redaccions de tot el món estan confiant en una combinació de 
formats per distribuir el seu contingut. Dos terços dels mitjans 
difonen contingut en al menys quatre formats, un augment sig-
nificatiu en relació al 40% de 2017. Els periodistes que cobrei-
xen notícies hiperlocals utilitzen la més àmplia varietat d’eines i 
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plataformes per interactuar amb les audiències. En general, els 
periodistes demanen una capacitació més avançada que la que 
ofereixen els seus mitjans. (Fotografies: 20 minutos – infogra-
fia: La Prensa TV)
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El periodisme de la insídia
Per Luis Maria Anson, de la Reial Acadèmia Espanyola / Elcul-
tural.com

  
Les noves generacions estan fent a Espanya un periodisme 
excel·lent. Perdríem l’objectivitat si no reconeguéssim la rea-
litat, una realitat inqüestionable. Els titulats de les Facultats de 
Ciències de la Informació demostren, dia a dia, el seu compro-
mís deontològic amb la veritat en l’administració d’un dret aliè: 
el que té la ciutadania a la informació. És la veritat la que fa 
lliures als periodistes. I les joves generacions la busquen de 
forma tenaç.

Si alguna cosa va caracteritzar la dictadura de Franco va ser 
l’inic assetjament a la llibertat d’expressió, extirpada des de 
la seva mateixa arrel fins a extrems difícils de creure. Avram 
Noam Chomsky, potser el primer nom de la pensament univer-
sal sobre el llenguatge, viu encara i lúcid amb més de 90 anys, 
subratllava, en Els guardians de la llibertat, l’esforç del grapat 
de periodistes que es van enfrontar al segle XX a les grans 
dictadures. Des de la gramàtica generativa, les reflexions de 
Chomsky i el seu racionalisme cartesià, descarnen el capitalis-
me salvatge que sacseja avui al llogaret global. La digitalització 
ha convertit Marshall McLuhan, per cert, en una relíquia.

Les xarxes socials, internet i l’incendi digital defineixen la nova 
època de llibertat que el jove periodisme espanyol viu amb es-
plendor. Però hi ha una espina entre tantes roses. El curande-
risme es multiplica en la nostra professió, igual que ocorre en 
altres, com la medicina. I molts dels que s’autoanomenen perio-
distes sense ser-ho han multiplicat a Espanya el periodisme de 
la insídia, envaint no pocs diaris impresos, parlats, audiovisuals 
i digitals.

El periodisme de la insídia és un càncer que amenaça metàs-
tasi. En lloc de buscar la veritat, els alfils de la insídia difonen 
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els rumors, aguaiten la intimitat de les persones, inventen el 
que els ve de gust, s’esforcen per convertir la comunicació en 
un pati de veïnatge, s’orgasmen amb la calúmnia i ho empor-
quen tot. El periodisme de la insídia s’alimenta de la xafarderia 
i de les traïcions. Es mal informa a través de la faula, la tram-
pa i l’engany. I ofèn als joves professionals que enganxen el 
nas al terra informatiu per rastrejar la notícia fins descobrir-la i 
contrastar-la. No serà fàcil extirpar el càncer del periodisme de 
la insídia perquè s’assenta, moltes vegades, en l’èxit comercial 
o en injustes maniobres polítiques. El gran assagista George 
Steiner, que va ser Premi Príncep d’Astúries de Comunicació i 
Humanitats, subratllava en El silenci dels llibres l’empobriment 
de la cultura profunda. Vaig tenir ocasió de conversar amb ell a 
Cambridge. Creia que el primer pensador de segle XX, Martin 
Heidegger, no va poder preveure la superació de la torre de 
Babel amb l’esclat digital i l’alteració profunda del món de la 
comunicació.

En l’última conversa que vaig mantenir abans de les vacances 
estivals amb David Gistau, l’articulista tristament mort en ple-
na joventut madura, es va referir a Steiner i a la pandèmia del 
periodisme de la insídia. Quan va començar a treballar amb 
mi, ja pensava així. Vaig apostar per ell després de llegir el 

seu primer article, escrit amb aquest tremolor de la prosa blau i 
vegetal que va obrir a Gistau camins amples a la República de 
les Lletres. El vaig contractar de forma immediata. Per cert, que 
es va referir al llenguatge esmerilat, ensucrat i edulcorat d’un 
columnista que s’ha desfet ara en elogis merengosos. “Pedant 
a nativitate”, em va dir David Gistau, que portava com Borges, 
la metàfora cenyida a la cintura i sabia escoltar el silenci sonor 
de la llibertat.

Davant el periodisme de la insídia caldrà recordar als joves pro-
fessionals la doble funció de periodista: la informació i l’exercici 
del contra-poder. Informar, rastrejant la veritat i contrastant 
fins a l’extenuació. I exercir el contrapoder, és a dir, elogiar el 
poder quan el poder encerta, criticar el poder quan el poder 
s’equivoca, denunciar el poder quan el poder abusa. I no només 
al poder polític. També al poder econòmic, al poder social, al 
poder religiós, al poder sindical, al poder universitari, al poder 
esportiu... (Fotografia: tunota.com)
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