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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els ciutadans perceben que el periodista s’oblida de vigilar el poder 
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El fenomen “podcasting”: realitat o bombolla?

COMUNICACIÓ DIGITAL
Com els editors volen maximitzar els ingressos per usuari amb paywalls dinàmics

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat digital en els diaris creix un punt per sobre de la resta d’internet

NOVES EINES
IA en l’anàlisi de contingut dels anuncis de TV i la seva rellevància

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Un diari propietat dels lectors, nova via de finançament del periodisme local

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La UPF recupera Diari de Barcelona com a mitjà multicanal fet i concebut per estudiants
TRIBUNA: Els mitjans de comunicació i el vídeo en línia com a eix informatiu
ENTREVISTA: Alberto Fernández, TeamViewer: “la necessitat d’estar connectats en tot moment”
ANÀLISI: La crisi del periodisme. Contra el públic
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Els ciutadans perceben que el 
periodista s’oblida de vigilar el poder
Per María José Pintor Sánchez-Ocaña / Diario 16

 

Una enquesta del Pew Research acaba de confirmar que gai-
rebé tres de cada quatre adults nord-americans (73%) diuen 
que, en general,  una de les tasques que més valoren dels pe-
riodistes és que facin de vigilants dels càrrecs públic, aquesta 
funció clàssica del periodisme com watchdogs. Però aquest 
ampli consens es trenca quan es pregunta al públic com estan 

exercint actualment els periodistes aquest paper de vigilància 
dels poders:  el 35% diu que van massa lluny com gossos guar-
dians, el 32% diu que no van prou lluny i el 30 % diu que ho 
estan fent bé .

És a dir, el 67% creu que, per excés o per defecte, el periodista 
no executa correctament aquesta funció. La dieta mediàtica i el 
partidisme influeixen molt en aquestes avaluacions.

Si bé la majoria dels enquestats dóna suport a la idea de la fun-
ció de vigilància, hi ha una bretxa partidista substancial, segons 
aquesta anàlisi basada en una enquesta a 12.043 nord-ameri-
cans adults realitzada de el 29 d’octubre a l’11 de novembre de 
el 2019.

Quan se’ls va demanar que pensessin més enllà de l’entorn po-
lític actual, aproximadament sis de cada deu republicans diuen 
que és important que els periodistes funcionin com a gossos 
guardians. Els demòcrates i independents ofereixen resultats 
més a favor del periodista com a gos guardià (8 de cada 10).

A Espanya.- Una primera debilitat del periodisme a l’Estat es-
panyol es troba en l’estructura dels mitjans de comunicació. El 
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“pluralisme polaritzat” de la comunicació a Espanya -és a dir, 
que tenim mitjans de totes les orientacions polítiques, però que 
aquests, al seu torn, tenen molt poca pluralitat interna- actua de 
barrera per al consens social en assumptes clau.

Un estudi de l’Associació de la Premsa de Madrid revela que 
una de les assignatures pendents de la professió periodística 
és la manca d’independència.

Encara que en 2019 presenta una lleugera millora, els perio-
distes segueixen donant-li un suspens al  grau d’independència 
en l’exercici professional, que se situa en un 4,8. En canvi, sí 
que rep un aprovat “la confiança que tenen els espanyols a la 
informació periodística”, tot i que cal assenyalar que “s’ha anat 
erosionant en els últims nens”. Per mitjans, els informatius de 
ràdio són els que més confiança ofereixen als ciutadans i els 
enllaços a notícies a les xarxes socials, els que menys. No obs-
tant això, crida l’atenció que quan a la societat se li pregunta a 
través de quin suport s’informa, aquest prioritza, “amb gran di-
ferència, els informatius de televisió, seguits dels diaris digitals, 
els programes de ràdio i, en quart lloc, els enllaços a notícies a 
les xarxes socials”. (Foto: Niusdiario)

NOTA: Els nostres lectors poden ampliar la informació i enri-
quir-la amb dades en aquest enllaç.
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El fenomen “podcasting”: realitat o 
bombolla?
Per Eva Correa, Co-CEO de VoiceUp / Marketing News

 
Sembla mentida que el podcast sigui un format “envellit”, més 
que res perquè el seu naixement va ser el 2004 de la mà d’Adam 
Curry, un videojòquei de la MTV que va utilitzar l’especificació 
de l’RSS per afegir fitxers abans que aquest fos batejat com po-
dcast. Moltes coses han passat des del 2004, fonamentalment 
no per la part de la pròpia gravació del contingut, sinó per la 

part de tecnologia, i el seu aprofitament per part de les marques 
i mitjans com a canal de comunicació / relació amb les seves 
audiències. 

Com exposa Kerry Donahue, pionera del podcast com a pro-
ductora del contingut original en Audible.com, el podcast “és un 
format molt íntim, diferent dels vídeos que estan creats per a 
un públic majoritari. Un podcast és com una trucada telefònica 
d’un amic que vol compartir alguna cosa molt interessant amb 
nosaltres .

La filosofia del podcast neix com un hobby per a molts espe-
cialistes o experts de certes àrees, creant així els àudio-bloc. 
Aquest fenomen ha anat creixent any rere any i gràcies a les 
xarxes socials el fenomen s’ha anat expandint, arribant així a 
tenir interessants comunitats de cada nínxol. Les persones que 
escolten o es descarreguen un podcast no passen per allà, sinó 
que realitzen un acte conscient i plenament interessats en con-
sumir el contingut a què accedeixen.

Gràcies a les tarifes planes de dades i a l’aclaparadora dada 
de penetració en la utilització dels smartphone, el consum 
d’escolta en streaming de podcast s’ha disparat en els últims 
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anys, potser perquè la producció del podcast és senzilla en 
comparació amb una producció de vídeo. El cost de producció 
del podcast és quatre vegades més econòmica que la produc-
ció d’un vídeo, per tant facilita el poder experimentar amb el 
format sense ocasionar grans despeses al  podcaster o marca.

La tecnologia ja ens ofereix mètriques molt interessants de 
cara al fet que els mitjans es llancin a provar el format podcast: 
Descàrregues, moment de l’escolta, temps d’escolta, finalitza-
ció de l’escolta, geolocalització, dispositiu etc. Al meu entendre 
aquests són els punts més importants del creixement del pod-
cast a nivell mundial, i del fenomen que estem vivint a Espanya. 
Aquí tenim per exemple, l’aposta ferma del Grup Prisa amb la 
creació de la seva pròpia plataforma i productora Podium Po-
dcast, amb grans produccions i amb un altaveu per a la seva 
amplificació com els seus canals de ràdio i mitjans editorials di-
gitals informatius. En paral·lel han anat sorgint altres iniciatives 
com plataformes com Cuonda, Ivoox i ara sens dubte la gran 
aposta de Spotify en els podcast .

Com es pot aplicar la publicitat en el format podcast?
Hi ha multitud de variacions per integrar publicitat en el format 
podcast, per tant parlaré de les més importants o les que jo 

considero més importants, i des de les menys efectives a les 
més efectives.

Falques publicitàries: Al tractar-se d’un format àudio que es dis-
tribueix des de plataformes públiques d’àudio, les falques publici-
tàries és el format més senzill, però el menys efectiu, principalment 
perquè l’oient ja gairebé de forma automàtica no presta atenció.

Mencions natives: Per posar en marxa aquest format cal 
comptar amb el podcaster, ja que serà ell o ella qui transmeti 
el missatge del mitjà a la seva audiència. Aquest missatge té 
una penetració del 70%, ja que es percep com un consell del 
podcaster als seus oients.

Integració de continguts: Aquest format és més branded, ja 
que l’objectiu és que tot i que sigui un contingut que vagi de la 
mà de la marca ha de ser un contingut afí al podcast perquè no 
produeixi rebuig. Sens dubte un dels punts més sensibles del 
podcast és la cura que té el podcaster abans de dir que sí a una 
campanya de publicitat.

També existeix tecnologia que ens permet el retorn (ROI) de la 
inversió publicitària a ‘odcast. Aquesta és una de les raons més 
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poderoses del motiu pel qual els mitjans de comunicació, la in-
dústria de la publicitat i els propis podcasters apostin pel format. 
Les xifres actuals de la inversió publicitària que genera els pod-
cast a Espanya és inferior als tres milions d’euros anuals, tenint 
en compte la inversió de falques en podcast. 

En conclusió, reconec que estem vivint un moment “dolç” a 
l’entorn podcasting i comencen a sorgir tant grans iniciatives 
com grandíssims professionals que estan realitzant boníssims 
podcast de multitud de continguts, grans productors i que les 
plataformes estan apostant fermament pel podcast. Els grans 
mitjans ja hi juguen, ara falta que entri en el joc el panorama 
local, que hi té molt a guanyar. (Infografia: Bademedios)

El periodisme local és essencial

Ana Pardo de Vera, periodista i directora corporativa i de Rela-
cions Institucionals de Publico.es, ha format part de les ‘I Jor-
nades Comunicar en l’abisme’ organitzades per la Facultat de 
Comunicació de Conca. La directora de Público.es aposta pel 
periodisme de sempre que “no és altre que el d’informar, con-
trastar i posar en context”. Seguir un model de negoci recolzat 

en les noves eines perquè “tampoc cal renegar d’elles” i com-
promès amb la informació independent i honesta. Li preocupa 
la necessitat de culturitzar a la gent perquè coneguin i reivindi-
quin el seu dret a la informació, així com ser conscient del poder 
i la responsabilitat que tenim els mitjans perquè “el periodisme 
és un pilar fonamental de la democràcia”.

Per Ana Pardo el periodisme local és essencial perquè 
“l’administració local no deixa de ser la més propera al ciutadà 
i per això està obligada a ser absolutament transparent; i si 
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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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no ho és, el periodisme hi serà per explicar-ho”. Reconeix la 
importància del periodisme local perquè “a Madrid perdem la 
perspectiva del què passa a la resta d’aquest meravellós país, 
absolutament divers territorialment i sociològicament; és fona-
mental.” Una solució que versa sobre establir un model de ne-
goci proporcional al públic i a l’audiència a la qual està enfocat 
el mitjà perquè, segons afegeix Pardo, “no és el mateix dirigir-te 
als lectors d’una ciutat que a tot el país”.

“El periodisme no és gratis i costa molt treball, esforç i diners 
fer informació”, postil·la. Aprofitar els avantatges del periodisme 
de proximitat ens permet contactar amb les fonts directament i 
impulsar un sistema de finançament a través de subscripcions 
que no es suporti simplement en el finançament per publicitat 
perquè “els grans anunciants no estan motivats cap al periodis-
me local”, recalca.

Una situació que per a ella no desembocarà en la desaparició 
dels periòdics en paper sinó que “s’haurà de reconsiderar el 
model per dirigir-se cap a un periodisme més en profunditat, 
d’anàlisi i amb fonts expertes”. (Font i infografia: Las Noticias 
de Cuenca)

La Vanguardia estrena nova etapa 
sota la direcció de Jordi Juan

El president editor del Grupo Godó, Javier Godó, va comuni-
car divendres a la redacció de La Vanguardia el nomenament 
de Jordi Juan  (l’Hospitalet, 1963) com a nou director del diari. 
Joan, fins ara vicedirector i responsable de l’edició digital, re-
cull el bastó de comandament de mans de Màrius Carol, que 
ha exercit el càrrec des de 2013. El nomenament de Joan ha 
estat ratificat pel 77% de la redacció, que ha votat a favor de 
la successió complint amb l’Estatut de Treballadors de La Van-
guardia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Jordi Juan és un periodista amb una llarga experiència en diver-
sos mitjans de comunicació (Diari de Barcelona, Avui, El Perió-
dico, El País, El Observador) que ha estat vinculat des de 1992 
a La Vanguardia, on ha exercit diversos comesos periodístics 
fins que va ocupar el càrrec de director adjunt entre el  2007  i 
el  2009. Després d’una pausa de sis anys a l’empresa privada, 
Joan va tornar al  2015  al Grupo Godó de la mà del seu con-
seller delegat,  Carlos Godó, per fer-se càrrec de la direcció de 
continguts de  LaVanguardia.com, amb l’objectiu de donar un 
impuls a la digitalització del diari. 

En els últims cinc anys, el web de La Vanguardia  ha crescut en 
continguts i audiència fins a aconseguir el liderat de la premsa 
digital d’Espanya, posició que ocupa des dels últims tres mesos. 
La unificació de redaccions també ha reforçat l’edició impre-
sa de La Vanguardia, que ha millorat el seu producte fins al 
punt que s’ha convertit en el segon diari més venut d’Espanya. 
En laseva presa del càrrec, el nou director va elogiar l’equip 
humà que elabora el diari i el va definir com “la millor redac-
ció d’Espanya”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: 
Crònica Global)

Jordi Molet, nou conseller delegat de 
Regió7 i Diari de Girona

El Consell d’Administració 
d’Edicions Intercomarcals 
SA, empresa editora de Re-
gió7, ha nomenat Jordi Molet 
conseller delegat i responsa-
ble de gerència, en substitu-
ció de Fèlix Noguera, que fa 
uns mesos va ser nomenat gerent general d’El Periódico de 
Catalunya. Molet és periodista i ha desenvolupat la seva ca-
rrera professional a El 9 Nou, mitjà del qual va ser director i 
director general. També va ser conseller delegat de Catalana 
de Televisió Local i President de TvLocal. Anteriorment havia 
treballat a la ràdio i a la televisió. Així mateix, Jordi Molet ha 
estat nomenat conseller delegat de Diari de Girona SA i del 
setmanari l’Empordà.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ABC torna als beneficis abans 
d’estrenar el seu model de pagament

Vocento registra beneficis per segon any consecutiu. El grup 
de comunicació va tancar el 2019 amb uns guanys de 6,25 
milions d’euros. Aquest resultat permet a l’editor del diari ABC 
mantenir-se en la senda positiva iniciada el 2018, encara que 
en una posició menys acomodada, ja que suposa un descens 
del 42,4% respecte als 10,8 milions d’euros guanyats aquest 
exercici .

Segons la informació econòmica reportada a la Comissió Na-
cional de Mercat de Valors (CNMV), el resultat d’explotació 
es va situar en els 23,4 milions d’euros, un 12,8% menys. La 
reducció s’explica per l’increment de les indemnitzacions i per 
l’alienació d’immobilitzat registrada l’exercici anterior i que re-
collia una plusvàlua per la venda de la seu de Vocento.

La facturació total de la companyia va arribar als 394.500.000 
d’euros, xifra que equival a un increment del 2,2%. El compor-
tament de les noves línies de negoci i la publicitat va contribuir 
a aquest impuls. Al mateix temps, les àrees d’esdeveniments, 

agències i digital van compensar la caiguda del 7,9% acusada 
en la venda d’exemplars, que s’ha situat en els 128.700.000 
d’euros. Malgrat el deteriorament continuat de la premsa escri-
ta, el diari ABC va registrar un EBIT (resultats operatius nets) de 
1,2 milions d’euros. És la primera vegada en molt de temps que 
el diari conservador aconsegueix l’equilibri en els seus comp-
tes. En 2018 va fer front a unes pèrdues de 496.000 euros i en 
2017 de 4,1 milions d’euros. (Font: Dircomfidencial)

El Periòdic d’Ontinyent creix un 10,5% 
en vendes en 2019
  
La crisi econòmica que es va iniciar en 2008 ha afectat al sector 
de la premsa. En 2019 totes les estadístiques publicades fins al 
moment a Espanya indiquen una pèrdua constant dels ingressos 
directes per venda d’exemplars de periòdics. Com a contrapunt, 
la premsa de proximitat continua mantenint la seva base sòlida i 
fidel de lectors. El mitjà associat a l’AMIC, El Periòdic d’Ontinyent, 
n’és un exemple. En 2019 ha crescut un 10,5% en vendes.

El mitjà també ha tingut bons resultats pel que fa a l’increment 
dels subscriptors. L’últim any les subscripcions digitals han pu-
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jat un 18%. D’altra banda, la comunitat de seguidors a través de 
Facebook ha superat els 20.000 seguidors.

A finals de 2020, el rotatiu més editat i longeu a la història 
d’Ontinyent complirà el seu primer quart de segle d’existència i 
aprofitarà per realitzar alguns canvis per tal de millorar la unitat 
de negoci i els productes informatius i comercials. (Font: Re-
dacció AMIC)

Hearts ven la revista Emprendedores 
per reforçar la marca

El grup editorial Hearts Espanya ha anunciat la venda de la 
revista Emprendedores a Revista Emprendedores SL, empresa 
de recent creació liderada pel que va ser director editorial de la 
publicació, Alejandro Vesga, i el fons d’inversió Black Pearl, els 
socis de Unça Partners i Jose Luís Izquierdo. Segons ha assen-
yalat la companyia, la transacció respon a raons purament es-
tratègiques. L’editorial ha considerat a l’adjudicatària “la millor 
opció per seguir desenvolupant la marca Emprendedores que, 
a més de líder en difusió i audiència, és reconeguda i valorada 
per lectors i anunciants”. 

No s’ha detallat el preu de l’operació, però sí que la plantilla 
de la revista així com la seva versió en línia formaran part de 
Revista Emprendedores. Segons els nous editors, “l’objectiu 
és reforçar la nostra condició de publicació de referència en la 
creació i gestió d’empreses i convertir-nos aviat en una platafor-
ma de serveis per a tot l’ecosistema emprenedor”.  Actualment 
compta amb una difusió de 21.205 exemplars, segons OJD, i 
de 165.000 lectors, segons EGM. El web arriba als 574.191 
visitants únics, d’acord a dades de ComScore. (Font: Impmark)

Les periodistes reclamen acabar amb 
el masclisme als mitjans

Les treballadores del sector de la informació i la comunicació se 
sumen un any més a les reivindicacions globals en el marc del 
Dia Internacional de les Dones Treballadores, però també mar-
quen perfil sectorial. Així doncs, per diumenge, a les 12, han 
convocat un acte als Jardinets de Gràcia, de Barcelona, sota el 
lema Comuniquem feminismes! amb lectures, denúncies i ac-
tuacions per reclamar prou masclisme als mitjans. A la tarda se 
sumaran a la manifestació general que arrencarà a les 5 de la 
plaça de la Universitat. (Font: Comunicació 21)
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Quico Sallés, periodista de elmon.cat, 
Periodista de l’Any

 
La demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya concedirà el Premi Periodista de l’Any 2019 
al redactor del digital El Món, Quico Sallés, “per la seva feina 
com a reporter incansable durant l’any 2019, especialment, per 
la cobertura del judici al procés independentista català”. L’acte 
tindrà efecte el 24 de març a la sala d’actes del Centre Cultu-
ral  Casino de Manresa i començarà amb una conversa entre 

el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria 
Morros, i la convidada, Rosa Maria Calaf. (Font i foto: Redacció 
AMIC)
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Com els editors volen maximitzar els 
ingressos per usuari amb paywalls 
dinàmics
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Les ofertes en línia han estat àmpliament desenvolupades entre 
els mitjans de comunicació i amb elles solucions tecnològiques 
per a la gestió de les relacions amb l’audiència. Les eines pro-
posades per a la implantació de paywalls s’han anat convertint 
a poc a poc en més complexes per adaptar-se a les estratègies 
dels editors i, de vegades, personalitzar-les segons el perfil de 
l’usuari. Aquesta és la promesa de la dinàmica paywall, que 
els editors utilitzen cada cop més per acompanyar el viatge del 
lector anònim a la subscripció, segons el seu perfil, navegació 
i context de lectura. L’empresa Mind Media ha analitzat les di-
ferents solucions dinàmiques de paperetes i ha elaborat una 
taula comparativa.

Aquesta va ser una de les lliçons del seu estudi anual Ofertes 
de pagament: nou augment en el reclutament dels llocs de no-
tícies francesos el 2019, sobre ofertes remunerades dels edi-
tors de notícies el 2019, publicat fa pocs dies a França: cada 
cop són més els mitjans de comunicació francesos que utilitzen 
funcions de pagament dinàmiques. Les eines que mostra Mind 
Media permeten adaptar l’accés al contingut segons el perfil 
d’usuaris d’Internet: redirecció a una paperete de pagaments, 
subscripció a un butlletí informatiu, inici de sessió obligatori, 
etc., mitjançant l’anàlisi de les dades de navegació de l’usuari, 
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el terminal utilitzat, el segment de públic al qual pertany i el 
context de difusió. (Infografia: 

NOTA: L’informe de Mind Media és de pagament, però malgrat 
això El Butlletí de l’AMIC us ermet ampliar la informació des 
d’aquest link.

El País llança una subscripció digital 
de pagament 

  
No és la primera vegada que El País intenta llançar una subs-
cripció digital de pagament. Ja en 2002, el diari espanyol va 
llançar continguts on només es podia accedir mitjançant una 
subscripció equivalent al pagament de 20 cèntims diaris. Van 

apel·lar a la “maduresa del producte” de Prisa per embarcar-
se en aquesta aposta arriscada. No va sortir bé. I és que, el 
públic objectiu no estava preparat per a pagar pels continguts 
d’un dels diaris més importants del deixant nacional, el que va 
provocar a un retorn als orígens digitals.

Ara, el diari que dirigeix Soledad Gallego Díaz intentarà un altre 
cop que la subscripció de pagament funcioni i ho fa a través 
d’un pagament de 10 euros mensuals atenent a “l’evolució de 
la indústria” cap a un entorn predominantment a Internet. “2019 
ha estat l’any en què, per primera vegada, El País va obtenir 
més ingressos de la publicitat digital que de la impresa. Però 
a diferència del que passa amb el diari de paper, que el lector 
compra als quioscos o es subscriu, el web ha estat gratuït, tot i 
oferir tots els continguts elaborats pels nostres periodistes”, as-
senyalen des del mitjà en un comunicat. Per això, aquest model 
de subscripció neix amb l’objectiu de fer sostenible el futur del 
seva periodisme amb abast global.

El preu del primer mes serà d’un euro, sense compromís de 
permanència. Dins dels diferents models de subscripció digi-
tal que existeixen, el mitjà aposta pel denominat porós, que 
s’implantarà globalment: “els lectors podran accedir a 10 articles 
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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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al mes de manera gratuïta i un comptador els anirà assenyalant 
en quin moment estan abans d’arribar al límit i demanar-los que 
es subscriguin per continuar llegint”, comenten. Així mateix, per 
accedir a alguns articles caldrà registrar-se de manera gratuïta i 
aquells que ja estan subscrits a la versió impresa tindran accés 
a la digital sense cost addicional. (Font: Marketing Directo – in-
fografia: El País)

El Mundo aconsegueix 2.000 
subscriptors en la primera setmana 
de pagament a Internet
El diari d’Unidad Editorial hauria aconseguit 2.000 subscriptors 
en la seva primera setmana amb mur de pagament a la seva 
web, segons han indicat diversos mitjans. El Mundo ha aprofitat 
el seu 30è aniversari per fer un pas al front i tancar continguts 
després d’un mur de pagament de 7,99 euros al mes. El ro-
tatiu vol ser cautelós i acumular 5.000 subscriptors durant els 
seus primers mesos de camí de pagament, que suposa un cop 
d’efecte per a la resta de capçaleres d’Espanya, que planegen 
sistemes de subscripció similars d’imminent llançament i cons-
tant retard en materialitzar-se. (Font: Media-tics)

Sis projectes periodístics innovadors 
es presenten al Congrés de 
Periodisme Digital

Climática, Norae, Invertia, Clima Norte, La Política Online en 
España y el Media Hub de Fundación ‘la Caixa’, seran els sis 
projectes innovadors que es presentaran dijous, 12 de març, en 
la presentació del Congrés de Periodisme Digital d’Osca. Des 
de l’edició de 2015, en aquest esdeveniment s’han presentat 47 
projectes innovadors. Està organitzat per l’Associació de Perio-
distes d’Aragó i l’Ajuntament d’Osca i compta amb el patrocini 
del Govern d’Aragó, la Diputació Provincial d’Osca, Ibercaja i 
Telefónica.

En aquesta edició, els projectes inclouen propostes que mos-
traran la realitat del medi rural, que estan centrats en la infor-
mació econòmica, política o mediambiental o proposen un nou 
format de sala de premsa orientat als continguts de qualitat.

El Congrés d’Osca també presentarà especialistes en canvi 
climàtic, que debatran sobre com informar sense aclaparar ni 
avorrir sobre la crisi climàtica. Kate Aronoff (The Intercept), Leo 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Hickman (Carbon Brief), Manuel Planelles (El País) i Magda 
Bandera (La Marea) participaran el proper 12 de març, en una 
taula rodona en la qual s’abordarà el tractament informatiu de la 
crisi climàtica i el repte a què s’enfronten els mitjans per acon-
seguir despertar de nou l’interès general.

Els periodistes, especialitzats en informació mediambiental, 
exposaran quines narratives i gèneres els permeten informar 
sobre la crisi climàtica sense aclaparar i sense avorrir. Una con-
versa moderada per la periodista i escriptora Magda Bandera, 
directora de La Marea i els seus suplements, entre ells, Climàti-
ca. (Font: El Periòdico de Aragón)

La meitat dels espanyols ja fan servir 
la tecnologia de veu

L’estudi VoiceISDIgital analitza quin és l’ús real que es fa de 
les tecnologies de veu a Espanya. Una de les seves principals 
conclusions és que la veu creix com a eina de comunicació i 
atenció als usuaris de forma imparable i, de fet, ha aconseguit 
ja una penetració d’un 54% al mercat. Els seus fans defensen 
la comoditat i rapidesa que proporciona, però assenyalen una 

clara assignatura pendent: superar les barreres com a sistema 
de compra. L’informe consta de dues parts: una quantitativa 
elaborada per ISDI i una anàlisi qualitativa aportat per Webedia.
  

L’estudi afirma que hi ha un elevat interès general per la tecno-
logia, un 7,3 sobre 10; és una mica més elevat en el cas dels 
homes (7,6 enfront de l’6,9 de les dones); gairebé indiferent a 
l’edat i prominent entre andalusos (7,5) i madrilenys (7,4). I és 
que un 54% de la població espanyola (75% dins el grup dels 
techies) utilitza la veu per realitzar alguna acció amb els seus 
dispositius intel·ligents.

Entre els usos dominen els assistents de veu (45%), seguits de 
les funcions d’automòbil (30%), la navegació per apps (23%) i 
les ordres a casa com controlar les llums, la calefacció, posar 
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música, etc. (7%). A més, tot i que no es considera estricta-
ment un servei de veu, un 63% dels ciutadans envia missatges 
d’aquest tipus a través dels seus apps de missatgeria.

L’ ús de la veu és inversament proporcional a l’edat: els més 
joves són els que més la utilitzen: el 57% d’usuaris entre 16 i 
30 anys. Crida l’atenció ressaltar que entre la població que no 
les utilitza (46%) un 13% està disposat a fer-ho en breu. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Webedia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors, gratuïta-
ment, l’infome VoiceISDIgital. Només cal que CLIQUEU AQUÍ  
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La publicitat digital en els diaris 
creix un punt per sobre de la resta 
d’internet
Per Fernando Cano / Invertia

Una de freda i una de calenta per a la premsa espanyola. Les 
dades d’ingressos publicitaris de 2019 van portar una bona no-
tícia per als diaris, però moltes tasques pendents per a un sec-
tor que competeix amb dificultats contra els gegants digitals per 
la publicitat a internet. Les dades de les pròpies capçaleres a 
les quals ha tingut accés Invertia indiquen que els diaris tradi-
cionals agrupats en l’ Associació de Mitjans d’Informació (AMI) 
van ingressar per publicitat digital 259.600.000 d’euros durant 
el passat.

Aquesta xifra representa un creixement de l’9,7% respecte de 
les dades de l’any 2018 i un creixement per sobre de mercat de 
la publicitat digital. Les xifres de Infoadex conegudes fa un pa-
rell de setmanes van reflectir que tot el sector va facturar 2.296 
milions d’euros, un 8,8% de creixement. D’aquesta manera, el 
creixement de la publicitat digital a les versions en línia dels 
diaris tradicionals creix gairebé un punt per sobre de mercat i 
es compara positivament fins i tot amb el creixement del 9,3% 
de Display en aquest mateix any. Aquest darrer indicador inclou 
tot el que no és cercadors ni branded content.

No obstant això, aquest creixement digital de la premsa tradi-
cional -que no inclou les facturacions de mitjans nadius, com El 
Español i El Confidencial- es produeix a costa de la caiguda de 
les seves edicions impreses.

El Mundo i El País.-  Aquestes mateixes dades a les quals 
ha tingut accés aquest diari indiquen que el 2019 la caiguda 
de la publicitat en paper dels diaris de l’associació d’editors, 
AMI, va ser del 8,8% fins als 411.400.000 d’euros. És així com 
els diaris legacy media van ingressar per publicitat un total de 
671 milions d’euros en 2019, dels quals només al 39% va ser 
digital. I aquest és el gran problema i desafiament: de les grans 
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capçaleres generalistes només El Mundo i El País  ja tenen més 
ingressos per publicitat digital que en paper.

La capçalera de Prisa va ingressar 39,5 milions d’euros per la 
seva edició digital el 2019, mentre que la seva facturació per 
publicitat impresa es va situar en 33,3 milions. D’aquesta ma-
nera, el 54% de tot el que recapten per publicitat ja és digital. 
Una cosa similar passa amb El Mundo que va ingressar 26,5 
milions per digital i 25,5 milions en publicitat en paper. Una pro-
porció del 51% a favor del digital. Xifres que expliquen, en part, 
l’aposta d’aquestes dues capçaleres per llançar els seus mo-
dels de pagament digital.

El Mundo es va llançar al pagament per continguts digitals fa 
un parell de mesos i El País ho farà aquest mes de març, en 
una aposta per augmentar els seus ingressos per subscripcions 
digitals que a hores d’ara són inexistents.

La Vanguardia i ABC.- Poden fer-ho perquè han aconseguit tenir 
una base important d’anunciants digitals que haurien de tenir més 
fidelitat cap a aquestes capçaleres, en la mesura que El Mundo i El 
País puguin demostrar que compten amb un grups de subscriptors 
comercialment més atractius que el trànsit massiu digital.

De moment, són els únics que s’han llançat dels grans genera-
listes al pagament i també són els únics que tenen més publici-
tat digital que en paper. La Vanguardia va facturar 29.200.000 
en la seva edició impresa i els 18,7 de publicitat digital, el 61% 
encara imprès. Per la seva banda, El diari ABC va arribar als 
19,7 milions d’euros de publicitat impresa i als 18,6 milions di-
gital, un 51% a favor del paper. Finalment, El Periódico va in-
gressar 19 i 7,2 milions, respectivament, i La Razón  25,2 i 5,9 
milions d’euros. (Infografia: Grupo Godó)

La despesa publicitària global el 
2020: Alphabet i Facebook superen la 
televisió

L’auge del mitjà digital enfront de la tele-
visió és cada dia més notable, i les xifres 
ho demostren. Segons WARC, el 2020 els 
anuncis online representaran més de la 
meitat de la inversió publicitària prevista, 
que arriba als 660.000 milions de dòlars, un 
creixement del 7,1% impulsat per l’augment 
de l’13,2% en la inversió a internet.
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No obstant això, cal destacar que els mitjans tradicionals regis-
traran el primer augment des de 2011, un 1,5%, arribant a una 
inversió de 324.200 milions, segons estimacions de la firma. En 
aquest cas, l’impuls ve de la televisió, mitjà en el qual la despe-
sa augmentarà un 1,5% fins als 192.600 milions de dòlars, en 
gran mesura per les eleccions d’Estats Units i els Jocs Olímpics 
de Tòquio. La televisió suposarà el 29,2% de la despesa publi-
citària global, i un terç del total de la inversió en aquest mitjà es 
realitzarà en Estats Units.

Per al mitjà exterior, pronostiquen que la despesa en tanques 
publicitàries, transport i retail / punts de venda (PoS) augmen-
tarà un 5,9% fins als 43.500 milions. La despesa en ràdio aug-
mentarà un 1,8% fins als 32.800 milions, enfront de la caiguda 
de l’1,3% que va experimentar el 2019.

En mitjans impresos, la despesa es reduirà un 5,8%, encara 
que aquesta disminució va ser el doble el 2019. Els ingressos 
digitals ara representen més d’un terç dels ingressos publicita-
ris totals per als editors de tot el món, diu WARC.

La inversió publicitària en xarxes socials creixerà un 19,5% 
fins als 102.400 milions aquest any, representant el 15,5% 

de la despesa publicitària global. Facebook es durà el 80,9% 
d’aquesta inversió. El vídeo en línia augmenta els seus ingres-
sos un 21,3% fins als 63.700 milions, l’equivalent a l’9.7% de 
la despesa publicitària global. Finalment, en el negoci de les 
recerques es pronostica que la despesa augmentarà un 12,7% 
fins als 140.100 milions el 2020, representant el 21,2% de la 
despesa publicitària global. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: warc.com)

NOTA: El Butlletí us ofereix gratuïtament l’estudi Perspectives 
de la inversió publicitària el 2020 si CLIQUEU AQUÍ  

Un estudi mostra com la publicitat 
pot combatre l’efecte negatiu de la 
multitasca
 
Un estudi realitzat per 
Flashtalking, servidor de 
publicitat digital nascut al 
Regne Unit, i ara també 
a Espanya, ha analitzat 
com les campanyes de 
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publicitat poden arribar de manera efectiva als consumidors 
en l’actual context dominat pel consum multipantalla, que en 
principi, distreu l’atenció. L’estudi (de pagament) analitza com 
el cervell processa la informació mentre treballa en mode mul-
titasca i proporciona les claus per fer que les campanyes digi-
tals arribin de manera efectiva als consumidors “solucionant els 
problemes de distracció crònica i ceguesa publicitària enfront 
de la publicitat digital tradicional”.

Dues són les principals claus per retenir aquesta atenció, se-
gons l’informe: les variacions de disseny i els canvis substan-
cials en les impressions a través de publicitat dinàmica. Entre 
els públics analitzats, el treball de Flashtalking assenyala que 
tant els Millenials com les generacions posteriors naveguen 
distrets crònicament com a conseqüència de la seva capaci-
tat multitasca. “Això suposa, per exemple, que durant l’emissió 
d’anuncis a TV centren la seva atenció en els mòbils. O que 
quan en els seus smartphones salta un anunci, passen a una 
altra pàgina i no veuen les impressions que tenen davant”, 
apunten els resultats.

A més, assenyala l’informe, la multitasca no només suposa una 
distracció de les persones en un moment precís, sinó que crea 

un efecte de retard en els estímuls a llarg termini i una menor 
interacció dels usuaris amb la publicitat digital. Els usuaris amb 
una distracció crònica tenen menys probabilitat d’adonar-se i 
recordar la informació que se’ls posa al davant. Per combatre 
això, el treball de Flashtalking recomana als anunciants tenir en 
compte l’efecte de filtrat d’informació que fan els usuaris quan 
naveguen en mode multitasca i garantir que les seus impres-
sions siguin vistes per ells a l’utilitzar un format i amb contingut 
rellevants i atractius.

Per això, insisteixen, “és cabdal que els anunciants arribin a 
aquests consumidors d’una manera diferent de com ho fan amb 
el seu públic captiu” i aconsellen que realitzin campanyes de pu-
blicitat dinàmica “que tenen el poder de combinar els elements 
visuals i substantius de les impressions en temps real segons 
el comportament i les circumstàncies del consumidor”. Final-
ment, l’estudi també apunta dos factors més a tenir en compte 
per incrementar el rendiment de les campanyes: el context i la 
possibilitat d’interacció. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – in-
fografia: slideshare.net)
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La Llei de Llibertat Sexual 
il·legalitzarà la publicitat que exhibeixi 
el cos femení per vendre productes

 
La Llei de Llibertat Sexual, l’avantprojecte de la qual es va pre-
sentar aquest dimarts al Consell de Ministres, preveu il·legalitzar 
la publicitat «sexista». Segons l’article 10 de Prevenció i sen-
sibilització en l’àmbit publicitari del text de l’avantprojecte 
d’Igualtat de 69 pàgines, “es considerarà il·lícita la publicitat 
que utilitzi estereotips de gènere que fomentin les violències 
sexuals contra les dones”. Es consideren il·lícits “els anuncis 

que presentin a les dones de forma vexatòria, bé utilitzant par-
ticular i directament el seu cos o parts d’ell mateix com a mer 
objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar”.

La llei de Llibertat Sexual dóna especial importància al paper 
dels mitjans de comunicació i la publicitat a la modificació dels 
missatges sexistes. Per això, preveu que les administracions 
públiques promoguin la formació dels periodistes i professio-
nals de comunicació “per tal de capacitar-los per informar sobre 
les violències sexuals amb objectivitat, sense estereotips de 
gènere, amb ple respecte a la dignitat de les víctimes i el seu 
dret a la llibertat, l’honor, la intimitat i la pròpia imatge”. (Font: 
Mediàtic Àmbit d’Estratègia – il·lustració: La Vanguardia)

La Generalitat regularà alguns 
aspectes oblidats per la llei del Joc

La sensació de que el decret de la publicitat del joc s’ha quedat 
curt respecte a les pretensions inicials és admesa pel mateix 
Alberto Garzón, ministre de Consum i precursor de la llei. Al-
guns organismes han optat per plantejar mesures. És el cas 
de l’Agència Catalana del Consum (ACC), que depèn del De-
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partament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat. Aquest 
organisme treballa en un decret llei per millorar la protecció de 
la infància i la joventut en les relacions de consum a través de 
plataformes digitals i mercats en línia, especialment en matèria 
de joc i de publicitat encoberta a la xarxa.
  

Segons informen des de l’ACC, el canvi legislatiu s’emmarca 
en els treballs de modificació de la Llei del Codi de consum de 
Catalunya “per tal d’incorporar les noves formes que adopten 
les relacions de consum (nous sistemes de pagament, mercats 
en línia, relacions a través de plataformes digitals, etc.), així 
com aquells aspectes en què la societat s’està sensibilitzant 
cada vegada més, com la igualtat i la transversalitat de gènere 
o el consum responsable”.

L’ACC no està sola en aquesta empresa. Compta amb el suport 
del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Departament 
de Salut com a socis en la “necessitat de fer un desplegament 
urgent i efectiu de la normativa de consum per defensar els 
drets de les persones consumidores més febles i influencia-
bles”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Fotografia: Valen-
ciaExtra)

Com defineixen i combaten els editors 
un contingut publicitari ofensiu

La seguretat de la marca sovint es defineix només com un pro-
blema de l’anunciant, però els editors també són marques. Els 
llocs web i les aplicacions es poden malmetre per les adjacèn-
cies errònies, patint disminució de la reputació i ingressos es-
gotats. De la mateixa manera que els anunciants han de revisar 
detingudament el contingut, els editors necessiten tenir un mi-
llor coneixement del contingut que apareix a les seves pàgines.

La companyia Geo Edge ha elaborat un informe en el qual 
s’explica què significa “seguretat de marca” quan es tracta de 
publicadors i les seves relacions amb els anunciants. Com els 
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editors destacats han adoptat mesures per protegir les seves 
marques. GeoEdge diu que cal reduir el temps per resoldre els 
problemes de qualitat dels anuncis per a mòbils en un 70% i 
assegurar un ecosistema publicitari net i segur. (Font: GeoEdge 
Add Integrity)

NOTA: El Butlletí us acosta aquest innovador estudi per comba-
tre els continguts publicitaris ofensius. CLIQUEU AQUÍ  

Proximity Barcelona guanya el 
compte de Skoda

L’agència Proximity Barcelona ha estat l’encarregada de 
l’estratègia de transformació de Skoda durant els últims vuit 
anys. Ara seguirà treballant per a la marca els pròxims tres 
anys, amb la col·laboració de PHD. Proximity Barcelona gestio-
narà també tota la comunicació de la marca en una aposta clara 
pel mercat espanyol.

Miguel Piwko, director de màrqueting de Škoda, declara: “Proxi-
mity ha estat un aliat clau en l’evolució de la marca Skoda durant 
els últims anys. Estem molt contents de renovar la col·laboració 

i seguir així treballant junts per construir la nostra estratègia 
de comunicació per als propers anys”. La col·laboració interna-
cional entre Proximity Barcelona i Skoda ha continuat amb el 
llançament de nous continguts i campanyes que s’han exportat 
a diferents mercats, com ha estat el llançament de l’Octavia 
amb la campanya “Horror in the carpark” i el de Karoq amb la 
campanya “ karaoke “ .

Ara Proximity Barcelona i Skoda Espanya treballaran de la mà 
per afrontar els reptes dels propers anys. Al costat d’elles tam-
bé treballarà PHD, qui gestiona la planificació de mitjans de la 
marca a nivell internacional des de 2016. (Font: Control Publi-
cidad)
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IA en l’anàlisi de contingut dels 
anuncis de TV i la seva rellevància
Per DBi Data Business Intelligence

  

Sabies que el 20% dels anuncis que surten a la televisió no ho 
semblen? Quin creus que és el contingut més repetit? Coinci-
deix amb el més recordat? O com afecta la intenció de compra? 

Com intueixes, la publicitat més efectiva és aquella que acon-
segueix connectar amb el consumidor, a través de contingut 
d’interès de marca, en el context més idoni. I aquí se situa el 
nostre últim projecte.

Ens vam proposar comprendre com es genera rellevància en 
publicitat i identificar factors que poden ajudar-nos a optimit-
zar estratègies en mitjans. Com? Amb l’anàlisi de grans quanti-
tats de data. Així vam llançar l’innovador informe d’ACMA (Ads 
Creative Meta Analysis) que examina el contingut dels anuncis 
de TV a través de l’ús d’Intel·ligència Artificial (IA).

Punt de partida: Per què es planteja aquest estudi? Els pro-
jectes més innovadors sempre sorgeixen per donar resposta a 
una pregunta de negoci i, en aquest cas, la tecnologia ens pot 
ajudar a aconseguir-ho. Voliem aprofundir en el contingut de 
centenars d’anuncis de televisió amb l’objectiu de comprendre 
quins elements generen rellevància, record i intenció de com-
pra.

Aquest informe busca desbloquejar noves oportunitats de ne-
goci que permetin millorar tant l’experiència en mitjans de con-
sumidor com a la distribució de la inversió econòmica. Però és 

NOVES EINES
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més fàcil dir que fer-ho. L’estudi de ACMA és el resultat d’un 
procés d’anàlisi complex que es va desenvolupar en diferents 
fases.

Metodologia: Com s’aborda aquesta anàlisi de contingut?- 
Una àmplia mostra d’anuncis de TV d’InfoAdex emesos durant 
aquests últims 6 anys, dades d’audiència de Kantar (des de 
quin es va emetre o quan ho va fer fins a qui va arribar) i els 
resultats d’AdScore (l’estudi d’Havas Media Group per al me-
surament de l’impacte publicitari). Si li sumem la tecnologia 
d’Intel·ligència Artificial i la capacitat d’anàlisi del nostre equip 
tindrem tots els ingredients. Com es va plantejar?

La tecnologia de Google Cloud ens va permetre multiplicar la 
informació disponible sobre el contingut, és a dir, vam aconse-
guir analitzar vídeos en qüestió de minuts i detectar quins ele-
ments apareixen (persones, expressions, logos de marques...) 
i durant quant de temps. A més, es van assignar paràmetres o 
etiquetes als vídeos processats, segons criteris objectius i ho-
mogenis, que ens van facilitar la seva classificació.

El resultat? Més de 2.800 etiquetes úniques d’objectes detec-
tats i una gran quantitat de text que ens facilitarien obtenir unes 

primeres conclusions. Però no n’hi havia prou. I, per aquest mo-
tiu, l’equip de dBi Data Business Intelligence va optar per apli-
car clusterització. Els algoritmes ens van ajudar a crear grans 
clústers que ens van permetre llançar noves preguntes. Què 
vam veure?

Conclusions: Què podem afirmar?- Com comentàvem, 
aquest estudi proporciona diferents conclusions sobre la com-
posició dels anuncis i la seva audiència, la capacitat de generar 
record i la relació amb la intenció de compra. Perquè puguem 
comprendre la seva granularitat, aquí compartim tres exemples:

• La tecnologia d’Intel·ligència Artificial no sap, a priori, que tots 
els vídeos són anuncis de televisió però, tot i així, identifica un 
81% com a tal. El percentatge restant, en canvi, té més ca-
racterístiques comunes amb els videoclips, tràilers de cinema 
o presentacions de producte. És més, en alguns sectors com 
Energia, Llar o Begudes aquestes creativitats que no semblen 
anuncis generen majors índexs de record per GRP.

• Després de la clusterització en àmbits (Bellesa, Drogueria 
i Farmàcia, Natura...), l’equip va ser capaç d’aprofundir en la 
composició del contingut i arribar a diverses conclusions, entre 
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elles, que les categories de Tecnologia o d’Entreteniment es re-
peteixen més que la resta (aquesta última, sobretot, en anuncis 
de Tèxtil o Begudes). A partir d’aquí, es podria construir una 
matriu per sectors.

• Finalment, l’anàlisi de ACMA examina la capacitat de generar 
record d’una creativitat en relació amb l’interès de compra. Aquí 
s’obtenen resultats com, per exemple, que el contingut relacio-
nat amb Animals resulta atractiu per al consumidor però no es 
posiciona bé en termes d’intenció de compra (a l’inrevés que el 
contingut de Drogueria i Farmàcia).

Anàlisi de contingut: Record i intenció de compra.- Aquest 
innovador estudi aporta una nova dimensió a l’anàlisi de con-
tingut i evidencia la importància de comprendre la seva compo-
sició per millorar la seva capacitat de connexió amb el consu-
midor. S’avança cap a una publicitat basada en la combinació 
de tecnologia, dades i creativitat on aconseguir atenció ja no és 
el més important. I és que, en el fons, no consumim publicitat, 
sinó que consumim contingut. (Infografia: Havas Media Group)

Google concedirà accés gratuït a les 
seves eines professionals per ajudar 
en la crisi del coronavirus

Google ha anunciat el seu pla per ajudar els negocis i institu-
cions educatives que s’estan veient afectats pel coronavirus i 
han pres mesures per treballar en remot. Per contribuir a que 
puguin seguir mantenint el contacte, ha decidit democratitzar 
temporalment l’accés a les seves eines de videoconferència i 
productivitat. Sundar Pichai, CEO de Google, ha compartit al 
seu compte de Twitter les mesures que s’inclouen en aquest 
pla de la companyia per ajudar en la crisi sanitària. 
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Principalment la companyia tracta de concedir accés gratuït a 
les seves eines de treball remot  Hangouts Meet i Google Clas-
sroom, que fins ara només es trobaven disponibles a les edicions 
per a empreses i educació de la seva G Suite. La mesura es co-
mençarà a aplicar aquesta setmana i es mantindrà fins al pròxim 
1 de juliol. Les característiques d’aquestes aplicacions perme-
tran als estudiants i empleats treballar cara a cara des de dife-
rents localitzacions; amb videotrucades de fins a 250 participants 
i streaming en directe per fins a 100.000 espectadors, a més de 
la possibilitat de gravar-los i emmagatzemar-los en el núvol.

Google ha assegurat que des de la companyia estan  “compro-
mesos amb els nostres usuaris i clients en aquests durs mo-
ments” i continuar millorant les seves infraestructures per supor-
tar la demanda i accés a aquests serveis durant aquest període 
de temps. (Font: Reason Why – il·lustració: edu.google)

Nova funció de cerca a Gmail 

Ben aviat, Gmail estarà rebent una interessant actualització en 
forma de filtres intel·ligents de cerca. La diferència amb els fil-
tres que tenim ara és que aquests apareixen automàticament 

quan fem una recerca. Google els crida “search xips” o fitxes 
de recerca, i són unes etiquetes que apareixen sota dels re-
sultats de cerca i sobre de la llista d’emails amb informació re-
llevant per filtrar ràpidament entre els correus electrònics que 
busquem.

Perquè la recerca en Gmail podia ser més ràpida i intuïtiva? 
Per exemple, si escrius el nom d’algú en la recerca, apareixe-
ran fitxes per refinar els resultats amb diferents suggeriments. 
Aquestes poden ser si busques emails amb arxius adjunts, o 
amb un tipus d’adjunts específics (documents, imatges, fulls de 
càlcul, etc.) o d’una data en particular. També pots filtrar certs 
resultats, com les invitacions de calendari, o els xats. La qüestió 
és que tu només has d’introduir el o els termes de cerca simples 
i Gmail et vuggerirà automàticament opcions per filtrar segons 
el que trobi a la teva safata.

Això ens evita haver de no només navegar per un mar de resul-
tats irrellevants, sinó l’haver de aprendre’ns operadors de cerca 
avançats que, siguem sincers, no molta gent domina o sap que 
existeixen. (Font: Genbeta)
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Photoshop presenta novetats

  
El seu 30è aniversari serveix a Photoshop per retre homenatge a 
una història que començava amb la creació d’efectes visuals per a 
la pel·lícula de James Cameron  “Abyss”, passant per la invenció 
del pinzell curatiu a Photoshop CS2, fins a la innovació del Farci-
ment segons el contingut i tot el que va venir aparellat. Fites entre 
els quals hi ha la introducció de la Intel·ligència Artificial de Sensei 
en 2016 i l’aprenentatge automàtic, el que va donar com a resultat 
característiques com la Selecció d’objectes, entre d’altres. 

Ara es poden fer múltiples seleccions i aplicar múltiples farcits 
sense deixar l’espai de treball. És possible gràcies a el nou 
botó d’”aplicar” que permet alterar els farcits abans de confir-
mar-los. Es tracta d’una versió que respon a una “gran petició 
dels usuaris” de provar totes les capes de l’espai de treball de 
CAF. Aquestes millores en el flux de treball estan dissenyades 
per reduir els clics, donar-li més control i accelerar els resultats.

Fa uns pocs llançaments, Photoshop ja va agrupar totes les 
capacitats del CAF en un espai de treball i des de llavors s’ha 
treballat per millorar-lo utilitzant imatges subministrades pels 
clients per assegurar-se que estan contribuint a resoldre “pro-
blemes del món real”. 

Una de les seves principals peticions va ser romandre en l’espai 
de treball per refinar els farcits que necessiten múltiples CAF 
(imagina treure alguna cosa de darrere de moltes branques 
d’arbres, o altres escenes difícils amb diversitat visual). Per a 
això, ara es permet dividir la regió de farciment en subparts per 
donar major control i aconseguir un farciment més realista.

Però aquest aniversari encara ha portat més novetats que es poden 
trobar en aquest enllaç. (Font: Reason Why – infografia: Adobe)
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Com fer i pujar fotos efecte 3D a 
Facebook amb mòbils d’una càmera

  
La introducció del Huawei P9 el 2016 va ser un d’aquests ‘game 
changers’ que solem veure en aquest sector. La marca xinesa 
aconseguia que el seu nou límit de gamma destaqués abso-
lutament dels altres per un motiu en especial: la càmera del 
darrere era Dual. A partir d’aquí, altres marques van començar 
a adoptar aquest sistema, i per 2018 la majoria de smartphones 
ja feia servir dos mòduls com a mínim. Just aquest mateix any, 
coincidint amb el boom de les càmera dobles, Facebook va es-
trenar una nova funció: Fotos 3D.

Pensat com “un nou format immersiu per compartir fotos amb 
amics i familiars”, la característica ‘3-D’ de la xarxa social es ba-
sava en les capacitats de la “manera retrat” de doble lent, dis-
ponible només en els smartphones de gamma alta. Per tant, no 
ha estat disponible en els dispositius mòbils que només munten 
una càmera posterior -les gammes econòmiques o models més 
antics. Per portar aquest nou format visual a més gent, a Face-
book han decidit ampliar el seu ús per a tots els mòbils, fins i tot 
aquells monocameral que no tinguin una lent de gran angular.

Segons ha assenyalat la xarxa social de Mark Zuckerberg en un 
post que explica tots els detalls tècnics del procés, “hem utilit-
zat les tècniques més avançades d’aprenentatge automàtic per 
produir fotos en 3D a partir de pràcticament qualsevol imatge 
2D estàndard”, a través de un sistema que dedueix l’estructura 
3D de qualsevol imatge i l’aplica per aconseguir l’efecte tridi-
mensional, ja sigui una nova foto recent presa en un dispositiu 
Android o iOS amb una sola càmera estàndard, o una imatge 
de fa dècades recentment carregada a un telèfon o portàtil.

Podeu accedir al post de Facebook en aquest enllaç i sabreu 
com fer-ho funcionar. ((Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: Moka Comunicación)
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Les millors webs per enviar arxius 
grans

Moltes vegades, ens sorgeix la necessitat d’enviar arxius grans 
(tant que no els podrem adjuntar per email) i necessitem una 
solució senzilla per enviar-los ràpidament. Sempre hi ha l’opció 
de recórrer a plataformes d’emmagatzematge en el núvol, com 
Dropbox i similars, però en molts casos agrairem no gastar el 
nostre espai d’emmagatzematge personal ni estar pendents de 
no compartir l’arxiu amb altres usuaris després d’un temps pru-
dencial.

De manera que, de quines alternatives disposem per compartir 
aquesta classe d’arxius? Una colla: Potser el més popular és 
WeTransfer, el primer que molts de nosaltres fem servir en el 
seu moment per enviar arxius de grans dimensions. Això li ha 
permès fer-se un nom... malgrat el limitat de la seva funcionali-
tat. I és que un màxim de 2 Gb en la mida de l’enviament (que 
romandrà en línia durant una setmana) no és una dada que 
destaqui enfront de la resta de plataformes. Altres opcions habi-
tuals en la competència, com protegir amb contrasenya l’enllaç, 
estan restringides en el cas de WeTransfer a la versió de pa-

gament. Al seu favor es pot destacar, sens dubte, la senzillesa 
d’ús i la seva comprovada fiabilitat .

Ara bé, us en podem presentar, com dèiem, tota una colla. Se-
guiu aquest enllaç. (Font: Genbeta)
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Un diari propietat dels lectors, nova 
via de finançament del periodisme 
local
Per Laboratorio de Periodismo

 

Dins de la crisi que viu la indústria dels mitjans en general, 
els diaris locals, els que se centren en ciutats o comarques, 
travessen una crisi encara més profunda ja que ni per volum 
d’audiència i per tant per publicitat, ni per nombre de potencials 
lectors de pagament, poden eixugar la caiguda d’ingressos que 
ha causat l’edició impresa ni fer front a la competència de les 
tecnològiques. Davant la situació que es viu amb un desert in-

formatiu cada vegada més gran, alguns mitjans busquen fórmu-
les originals que els permetin sobreviure. 

A Akron, Ohio (EEUU), una publicació està donant un pas audaç 
cap a la sostenibilitat, no a través de les vies financeres tradicio-
nals, sinó a l’oferir la propietat a la comunitat. Segons explica Re-
silience, The Devil Strip, un mitjà setmanal alternatiu que cobreix 
la cultura, la música i l’art per als gairebé 200.000 residents de la 
ciutat, va llançar una campanya a NewsMatch, per convertir-se en 
una cooperativa de mitjans totalment propietat dels lectors.

“La resposta ha estat excel·lent, fins ara. El nostre objectiu ori-
ginal era aconseguir 20.000 dòlars d’inici, però ho vam superar 
en una setmana”, diu Chris Horne, editor de The Devil Strip. 
“Estem obstinats a mantenir a la comunitat involucrada, per 
això ens estem convertint en una cooperativa”.

The Devil Strip va ser fundat fa cinc anys, ja que altres setma-
naris alternatius estaven tancant, i els fundadors van veure una 
necessitat en la comunitat. “Quan la meva família es va mudar 
a Akron, Ohio, fa poc més de sis anys, no hi havia una alterna-
tiva setmanal que servís a la ciutat”, va dir Horne. “Vaig veure 
aquesta gran oportunitat”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Un camí que no era sostenible
En aquest temps, The Devil Strip ha cobert les arts, la cultura i 
els negocis locals, portant històries als lectors que d’altra ma-
nera no haguessin estat possibles. Si bé l’impacte és real, fi-
nancerament la sortida s’ha enfrontat a continus desafiaments. 
Fins ara, depenien de les vendes d’anuncis i el suport de petites 
empreses i organitzacions sense ànim de lucre, el que no era 
sostenible.

No s’embarquen en aquest viatge sols, però. El Membership 
Puzzle Project, amb seu a la Universitat de Nova York, ha estat 
entrenant al personal a mesura que canvien el seu model de 
negoci.  També estan prenent lliçons de The Bristol Cable a 
Anglaterra, una cooperativa local de notícies. Ael mateix temps, 
es van adonar que per tenir èxit no poden oblidar les seves 
arrels. “És important adoptar la flexibilitat de la cooperativa per-
què coincideixi amb el que la seva comunitat necessita”, va dir 
Horne. “Si algú establís una cooperativa local de notícies a la 
meva ciutat natal de Macon, Geòrgia, hauria de ser diferent a 
The Devil Strip”.

Un dòlar a el mes per convertir-se en copropietari amb dret 
a vot
Una vegada que es completi la transició, cada membre-propietari 
tindrà la capacitat de votar, postular per al consell d’administració 
i tenir un paper en el pressupost, la programació de preguntes i 
fins i tot els projectes editorials. Només 1 dòlar a el mes és tot el 
que es necessita per convertir-se en membre-propietari, encara 
que hi ha opcions de ser accionista de major nivell. Per exem-
ple, el que compra el bo de 330 dòlars, esdevé un accionista 
totalment investit de per vida. Hi ha bons de propietat de més de 
mil euros, amb drets en temes importants amb l’elegibilitat de la 
junta i el comitè. L’únic requisit és que, per a fins legals, tots els 
membres-propietaris han de ser residents a Ohio.

L’objectiu de The Devil Strip és aconseguir 1.000 membres-pro-
pietaris per a finals de 2020, un desafiament que està a l’abast 
a causa de l’èxit primerenc de la campanya fins al moment, 
subratllen els promotors. Aquests ingressos, lògicament, són 
encara petits, però a mesura que creixin a nombres grans en 
successius anys, sí que poden fer sostenible el projecte.

I l’impacte podria estendre’s molt més enllà de les fronteres 
d’Akron. Segons Horne, altres publicacions similars estan con-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://membershippuzzle.org/
https://membershippuzzle.org/
https://thebristolcable.org/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

siderant seguir el camí de The Devil Strip, inclòs el setmanal del 
nord de Califòrnia Mendocino Voice. 

Una vegada que la campanya Newsmatch finalitzi el 31 de des-
embre, començarà el treball més dur: en realitat, establir i admi-
nistrar la cooperativa. Això inclourà elegir els primers membres 
de la junta, organitzar la primera reunió anual per a tots els 
propietaris-lectors, i descobrir la següent fase en la missió de 
The Devil Strip de construir una comunitat a Akron.

El poder ja no estarà en mans d’Horne, o de l’editora en cap, 
Rosalie Murphy. Els lectors-propietaris determinaran, en 
col·laboració, el futur de la publicació. És un territori desco-
negut, però que els lectors, el personal i els editors estan an-
siosos per començar, apunten els promotors. (Il·lustració: The 
Devil Strip)

Reunió d’editors de premsa amb 
la vicepresidenta executiva de la 
Comissió Europea

Una delegació de representants d’alt nivell de sector de la 
premsa, membres d’EMMA (l’Associació de Mitjans Revista Eu-
ropea) i ENPA (l’Associació Europea d’Editors de Diaris) es van 
reunir amb la vicepresidenta de la Comissió Europea Margrethe 
Vestager i el seu equip, per discutir l’actual i les futures prioritats 
de la indústria de la premsa i l’edició. Els representants de la 
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premsa han discutit conceptes que assegurin un tractament just 
de la premsa i del sector editorial a un ajustament d’ Europa 
per l’era digital. Els editors han expressat el seu suport a la 
meta establerta per la Comissió de mantenir el lideratge digital 
d’Europa, on el tenim i posar-se al dia per no quedar-se enrere.

Carlo Perrone, president de la ENPA va dir: “Estem encantats 
que EVP Vestager, a través dels casos històrics de Google 
Shopping i Google Android s’hagin establert fons per tal de con-
siderar la regulació específica per les  dominants ‘mega-plata-
formes’ en aquesta legislatura. Només una regulació específica 
que s’ocupi de la conducta dels dominants “mega-plataformes” 
pot garantir les condicions adequades per al sector de la prem-
sa per prosperar i servir al seu propòsit profund com el quart 
pilar de la democràcia europea”.

Xavier Bouckaert, president d’EMMA, va dir que “cada cop més, 
les plataformes dominants del mercat decideixen si, on i com 
els ciutadans accedeixen a les ofertes periodístiques i edito-
rials. Aquestes plataformes determinen si i com el contingut 
seleccionat està disponible. Actuen com a porters d’informació 
crucial per al desenvolupament de models de negoci competi-
tius. Creiem que l’única solució efectiva d’aquests desequilibris 

del mercat podria ser una regulació asimètrica sectorial destina-
da a captar el comportament de les plataformes dominants del 
mercat. Aquest reglament hauria de comportar, en particular, 
l’obligació per a les plataformes dominants del mercat d’atorgar 
a totes les publicacions legals i ofertes un accés no discrimi-
natori als seus serveis i prohibir cap obstacle indegut.” (Font: 
magazinemedia.ue – fofo: ConSalud.es)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors el pdf de la nota de 
premsa de l’European Newspaper Publishers Association. CLI-
CAR AQUÍ  

Relació entre policia i premsa: noves 
directrius

La relació entre periodistes 
i la policia és complexa. Tot i 
que aquestes dues institucions 
haurien de poder cooperar en 
interès del públic, les relacions 
entre elles solen ser tenses i, 
de vegades, fins i tot descendeixen en violència. En un esforç 
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per millorar aquesta situació, diversos organismes dedicats a 
defensar la llibertat d’expressió a Europa van elaborar recen-
tment el primer codi de conducta que estableix directrius per 
a la policia sobre la manera d’interactuar amb els periodistes. 
Sofia Verza fa un cop d’ull a aquest “Còdex policial de llibertat 
de premsa”.

Hi ha pocs grups professionals que sospiten els uns dels altres 
com són els periodistes i la policia, amb ambdues parts que 
permeten prejudicis els uns als altres que tendeixen a reforçar-
se mútuament. El recent llançament del Police Codex, redactat 
pel Centre Europeu per a la Premsa i la Llibertat de Mitjans 
de Comunicació (ECPMF) i diverses altres organitzacions eu-
ropees que fan campanya per la llibertat d’expressió i els drets 
dels periodistes, és doncs un desenvolupament especialment 
significatiu.

El Codex és el primer codi de conducta que ha mostrat direc-
trius per a la policia sobre com s’han de comportar davant dels 
periodistes en diverses situacions. No només cobreix les possi-
bles situacions més trastornades, com les manifestacions i ma-
nifestacions, sinó que també tracta temes com la vigilància dels 
periodistes i les seves fonts. Smets va plantejar-se la pregunta: 

“Per què ens hem de preocupar especialment els periodistes? 
Alguns tipus de maltractaments no haurien de passar, ja sigui 
contra periodistes o qualsevol altre ciutadà.” Això és cert: els 
drets i les garanties, com la llibertat d’expressió, haurien de ser 
garantides per a tothom. Però la llibertat de premsa mereix una 
protecció especial, perquè el dret dels ciutadans a ser informat 
també està protegit sota el seu paraigua.

El Còdex, en vigència des de febrer, consta de vuit directrius 
que proporcionen punts de partida essencials a partir dels quals 
construir una relació més col·laborativa i menys conflictiva entre 
periodistes i la policia:

1. Qualsevol violència del personal policial contra periodistes 
és inacceptable.
2. Els periodistes tenen dret a recopilar informació i la policia els 
ha de protegir de qualsevol ingerència il·legal, especialment a 
les manifestacions.
3. Els periodistes haurien de tenir el dret d’identificar el perso-
nal de policia individual i de documentar-se i informar sobre el 
treball de les forces policials.
4. La policia no pot esborrar material ni confiscar els equips dels 
periodistes sense un justificant adequat.
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5. Els periodistes no haurien de ser criminalitzats, discriminats 
ni llistats per la seva actitud política.
6. La vigilància policial no hauria de dirigir-se als periodistes
7. Si la policia fa mal, amenaça o assetja periodistes, aquestes 
actuacions han de ser condemnades, investigades i fetes públi-
ques per investigadors independents.
8. La policia ha de ser entrenada i actualitzada periòdicament 
sobre els drets dels periodistes.

L’àrea més evident de conflicte potencial cobert per aquestes 
directrius és el de la confrontació física, que es produeix en 
situacions com ara vagues i manifestacions. Trobareu més in-
formació en aquest enllaç. (Font: European Journalism Obser-
vatory)

Google llança pràctiques de Periodisme: 
50 redaccions a 14 països d’Europa

El programa Google News Initiative Fellowship contempla pe-
ríodes de vuit setmanes de pràctiques remunerades amb fins 
a 5.000 euros durant el proper estiu. El món del periodisme 
ha experimentat grans canvis en l’última dècada propiciats 

per la irrupció de les noves tecnologies en aquest sector. Amb 
l’objectiu de formar periodistes que manegen totes les TIC que 
s’utilitzen en el periodisme actual, Google ha convocat un nou 
programa de pràctiques, el Google News Initiative Fellowship  
(GNI Fellowship) és un programa de pràctiques destinat a estu-
diants de periodisme, tecnologia o disseny, que desitgin adquirir 
nous coneixements a través d’unes pràctiques professionals. 
Les pràctiques tindran lloc aquest estiu a mitjans com El País, 
El Diario, Newtral

A través d’aquestes pràctiques, que tenen una durada de vuit 
setmanes i es duran a terme durant l’estiu que, els becaris po-
dran aprendre d’experts en comunicació i connectar també amb 
altres estudiants de tot Europa. Depenent de les necessitats 
de cada redacció, els becaris hauran d’investigar i escriure his-
tòries, i també hauran de contribuir a projectes de dades de 
codi obert, crearan informacions visuals i interactiva, i busca-
ran dades per emmarcar amb precisió el debat públic. (Font: 
Aprendemas)
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El Mundo redefineix la seva edició 
dominical

Pocs mesos després que el diari El Mundo inaugurés un mur 
de pagament a la seva web, els responsables del rotatiu han 
posat en marxa un projecte per reestructurar l’edició dominical. 
Segons han explicat fonts de la capçalera, la previsió és que 
s’estreni a mitjans de març. A falta de tancar tots els detalls, 
la idea que manegen és la de presentar la portada en format 
llençol, a l’igual que es va fer, per exemple, durant una part de 
l’etapa de David Jiménez al front de el diari. També està previst 
que es modifiqui la capçalera i que es canviï l’encartament del 
rotatiu, de manera que seccions com Crònica estiguin integra-
des en el producte i no es presentin com a suplements. En el 
cas d’Actualidad Económica, sí que es mantindrà amb aquest 
format.

L’ objectiu és donar impuls a l’edició impresa del diari en el dia 
de la setmana que més premsa es ven als quioscos. Tot això, 
en un moment històric en què les grans capçaleres es troben en 
una cruïlla, amb projectes per implantar o millorar els seus murs 
de pagament; però amb l’obligació de sostenir el ‘paper’ per 

evitar la pèrdua d’ingressos que implicaria renunciar a aquest 
format. (Font: Voxpopuli)

AMIC Valencians es reuneix amb 
la directora general de Promoció 
Institucional de Presidència de la 
Generalitat Valenciana

El president de l’AMIC, Ramon Grau, i els  membres de la Jun-
ta Valenciana, Josep Ritort i David Rodríguez, es van reunir el 
passat 26 de febrer de 2020  amb Fernanda Escribano, direc-
tora general de Promoció Institucional de Presidència de la Ge-
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neralitat Valenciana al Palau de la Generalitat Valenciana per 
presentar l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
Valencians, que en el seu primer any ja compta amb 53 mitjans 
associats: 31 digitals i 22 publicacions impreses.

En la trobada, AMIC Valencians va explicar que vol agrupar als 
mitjans de proximitat valencians i que preveuen superar els se-
tanta a final d’any. L’objectiu d’aquest 2020 és ajudar als mitjans 
a millorar l’accessibilitat als serveis i a les eines tecnològiques 
per als professionals dels mitjans de comunicació; fomentar la 
formació específica del sector i treballar en l’accés a la publicitat 
pública i privada. En aquest sentit, Escribano va trobar positiva 
aquesta iniciativa d’agrupar-se i de treballar junts en aquests 
fronts per als mitjans de proximitat.

Al matí, AMIC Valencians va celebrar la formació de Google 
“Storytelling visual: mapes, gràfics, fotos i vídeos immersius” 
que va acollir a una trentena d’editors, redactors, dissenyadors 
i responsables de creació de continguts dels mitjans digitals as-
sociats d’arreu de les comarques valencianes. (Font: Redacció 
AMIC)

Subvencions per al Foment de 
produccions editorials de comarques 
gironines

Fins al proper 13 de març es pot concórrer a les Subvencions 
per al Foment de produccions editorials de la Diputació de Gi-
rona. Poden concórrer a la convocatòria els editors (persones 
físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives de l’àmbit 
de les comarques gironines. També hi poden concórrer entitats 
i editors que no siguin de les comarques gironines si el tema 
o l’autor/a de la publicació objecte de subvenció són d’aquest 
àmbit territorial. Es pot consultar aquí Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. (Font: PC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Storytelling: El nuevo género de la comunicación persua-
siva.- On line. Fins all 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 
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comunicació política, la comunicació empresarial i la creació de 
productes periodístics.

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- Girona. Dijous 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 màr-
queting i com gestionar de forma eficaç els nostres contactes. 
També s’examinaran diversos exemples i coneixerem les op-
cions de disseny i gestió de Mailchimp.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Bar-
celona. Divendres 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 gestió d’un gabinet de comunicació.- Barcelona. Dimarts 
10 i 17 de març (de 09:30h a 14:30h). La comunicació corporati-
va és un àmbit en constant transformació i cada dia més valorat 
a empreses i institucions. En aquest curs, dirigit per Cristina 
Salvador, aprendràs les bases d’aquest ofici, les tendències de 

futur i com es treballa per protegir la reputació d’una marca i 
gestionar la seva personalitat i conversa pública.

Taller de directes.- Girona. Dimarts 17 de març (de 09:30h a 
14:30h) - El curs, dissenyat per Ana González Tadeo, ofereix les 
eines necessàries per intervenir en directe davant les càmeres 
de televisió i a través del micròfon, amb rigor, claredat i proximi-
tat amb l’espectador.Es treballen tant el discurs com l’expressió 
verbal i corporal amb una metodologia molt pràctica i grups 
reduïts. Els aprenentatges són també aplicables a stand-ups, 
treball a plató i locució.

Taller d’Instagram.- Barcelona. Dimecres 11 de març (de 
10:00h a 14:00h) - A través d’aquesta formació, impartida per 
Pilar Yépez, s’explicaran les principals característiques i funcio-
nalitats d’aquesta xarxa i es mostraran les seves possibilitats 
per aprofitar-les al màxim. El curs està adreçat a un públic sè-
nior que coneix Instagram superficialment.

Comptabilitat i fiscalitat per a periodistes freelance.- Barce-
lona. Dijous 12 de març (de 09:30h a 14:30h) - Els periodistes 
freelance saben molt de llur activitat professional però, nor-
malment, no coneixen quins són els tràmits legals per a poder 
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treballar. Jordi Masvidal explicarà en aquest curs, d’una forma 
molt entenidora, quines són les principals activitats comptables 
i fiscals que ha de dur a terme un periodista freelance.

Telegram, Tik tok i Twitch.- Lleida. Divendres 20 de març (de 
15:00h a 20:00h) - Girona. Dimarts 24 de març (de 09:30h a 
14:30h) - Barcelona. Dijous 26 de març (de 09:30h a 14:30h) - 
Manresa. Divendres 27 març (de 09:30h a 14:30h - Telegram, 
Tik Tok y Twitch són les noves xarxes socials que han aparegut 
amb força en el radar del community manager per al 2020. Amb 
un gran potencial d’audiència i una segmentació particular de 
continguts, cadascuna d’elles suposa un recurs específic i ac-
tual que el professional de la comunicació digital ha de saber 
entendre, gestionar i incorporar als seus projectes. Enrique San 
Juan ens explicarà com fer-les servir adequadament.

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 Periodistes són BO-
NIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar 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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La UPF recupera Diari de Barcelona 
com a mitjà multicanal fet i concebut 
per estudiants
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La Universitat Pompeu Fabra serà una de les primeres univer-
sitats europees en tenir un mitjà de comunicació diari fet pels 
estudiants. El projecte es desenvoluparà a partir del curs vinent 
a iniciativa del grau en Periodisme i es farà conjuntament amb 
els graus de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions 
Públiques, a més d’altres graus i màsters de la Universitat bar-
celonina.

El nou mitjà de comunicació recuperarà la històrica capçale-
ra Diari de Barcelona, seguint l’acord entre l’Ajuntament de 
Barcelona i la UPF del mes de juliol de l’any passat. La UPF 
llançarà el nou, rejovenit i multiplataforma Diari de Barcelona el 
30 d’abril. De moment, s’ha activat el web del mitjà i els perfils 
a les xarxes socials i s’ha posat en marxa la campanya Mirem 
diferent per donar a conèixer el projecte. Des del web anuncien 
que estan treballant en el logo del diari i ai tal fi han convocat un 
concurs per al disseny de la capçalera.

Quan es va presentar l’any passat es va afirmar que el nou Brusi 
“és una oportunitat per experimentar nous formats audiovisuals i 
noves formes de narrar. Els professors de la Pompeu van anun-
ciar que es volen deixar sorprendre al donar veu a les noves 
generacion, la qual cosa per a ells significa un replantejament ra-
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dical de com construir el món. Els promotors, també ens va dir en 
aquell moment que la seva missió era “treballar en l’estratègia i la 
gestió de la marca Diari de Barcelona”. L’objectiu del mitjà serà 
donar veu a entitats socials i comunitats silenciades, es va dir.

Els estudiants del grau en Periodisme, a través de l’assignatura 
Taller Integrat de Periodisme, seran els principals proveïdors de 
contingut del recuperat Diari de Barcelona. També hi participa-
ran estudiants d’altres estudis, especialment de Comunicació 
Audiovisual i de Publicitat i Relacions Públiques. Els professors 
de l’assignatura, així com els responsables del mitjà, vetllaran 
per la bona edició dels continguts. D’acord amb els òrgans de 
coordinació del diari, els alumnes generaran i editaran contin-
guts en els diversos formats multicanal en el nou Brusi. Tot ple-
gat, amb l’objectiu de donar veu creativa a una generació jove.

El mitjà donarà una ullada profunda en l’àmbit local, tractant in-
formacions sobre Barcelona i Catalunya, però també tindrà una 
atenció rellevant cap a les notícies de l’Estat espanyol, Europa 
i la resta del món. La UPF assenyala que, tot i que l’actualitat 
serà un element important, es prioritzarà l’aprofundiment de les 
informacions i, sobretot, la seva línia temàtica, que, recordem 
estarà orientada als joves.

Diari de Barcelona serà produït a la Redacció Integrada de la 
UPF i esdevindrà una plataforma digital que podrà contenir 
diverses modalitats de comunicació: diari digital, amb textos i 
fotografies; documents videogràfics i sonors en algunes de les 
informacions; ràdio en format podcast, emissió en directe per 
streaming;  televisió per IP, i nous formats periodístics digitals. 
(Infografia: UPF)

NOTA: El Butlletí us ofereix el dossier Una nova etapa per al 
Diari de Barcelona. CLIQUEU AQUÍ  
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Els mitjans de comunicació i el vídeo 
en línia com a eix informatiu
Per Alejandro Urrestarazu, consultor d’AxiCom / Control Publi-
cidad

 

 

La revolució digital en què ens veiem immersos ha canviat per 
complet la manera d’informar-nos. No hem canviat una mica 
les nostres ànsies de conèixer i que ens sorprenguin, però si la 
manera de consumir: volem les coses de manera més ràpida, 
senzilla i, sobretot, a conveniència.

L’aplicació de tecnologies disruptives com el 5G, l’internet de 
les coses o la intel·ligència artificial en els mitjans de comuni-
cació tenen com a objectiu desenvolupar un format, que, tot i 
conviure amb nosaltres des de fa temps revestit de diferents 
formes, es convertirà en l’eix des del qual pivotarà la informació 
en la pròxima dècada, el vídeo en línia. 

Un format que fem servir cada vegada més i de manera im-
pensable fins fa uns pocs anys. Són ja nombrosos els estudis 
que indiquen el creixement del format vídeo digital. L’informe 
Online Video Forecast 2019 de Zenith (a la venda per 455 
euros) assegura que consumirem una mitjana de 100 minuts 
diaris veient vídeo en línia en 2021. Són 84 minuts més que 
aquest any i la xifra equival a 25 dies seguits veient contingut en 
línia. Alguna vegada en la nostra història li hem dedicat tant de 
temps a un altre format? Sí, exacte, al gran totem generacional 
del nostre temps, la televisió. 

Però el temps passa per a tothom. Aquest mateix any ja s’espera 
que passem de mitjana el doble de temps veient contingut en 
línia que veient televisió convencional. Si ens centrem a Espan-
ya, YouTube acumula més de 10.000 milions de vídeos al mes 
i el consum mitjà per usuari arriba als 1.180 minuts. Els grans 
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contractes musicals ja no depenen de quanta gent compra el 
teu disc, sinó dels milions de visualitzacions que aconsegueixis 
reunir, el Video Kill The Ràdio Star dels Buggles està més viu 
que mai. 

Els mitjans tradicionals ja s’han adonat d’aquest canvi de para-
digma i les plataformes de televisió en línia de cadenes nacio-
nals com Atresplayer i Mitele no paren de créixer en termes de 
consum. La versió digital de molts mitjans digitals espanyols i 
catalans ja presenten la seva notícia de portada amb un vídeo, 
perquè tenen cada vegada més clar que sense Play no hi ha 
Click.

Si alguna cosa ha aconseguit la revolució digital en els mitjans 
de comunicació, ha estat eliminar diversos mantres que no vi-
vien d’acord a la realitat actual. Primer es van reduir la gran-
dària dels articles, després es va aplaudir la idea que la lectura 
en diagonal no era tan mala idea per mantenir-se informat, i fi-
nalment es va afegir la inserció de petits materials audiovisuals 
per acompanyar el text. Evidentment mai desapareixerà el text 
de les nostres vides, però no per això hem de tancar el pas a 
nous formats.

D’altra banda, el fenomen Fake News també ha afectat a l’hora 
de triar els canals d’informació i a l’eterna recerca de la con-
fiança per part del consumidor. Actualment, tant la premsa tra-
dicional com online s’enfronten a un judici moral constant per 
part del lector a causa de la susceptibilitat provocada per les 
notícies falses. En aquest sentit, el vídeo encara no s’ha vist 
afectat per aquest fenomen ja que com a consumidors seguim 
confiant més en el que veiem per nosaltres mateixos que “el 
que ens expliquen altres”.

És més que evident que el vídeo ja no és una eina més per 
omplir seccions o atraure el públic jove, va molt més enllà. Si 
els consumidors transformen la seva manera d’informar-se o de 
crear-se opinió, si dediquen més temps al seu mòbil que a la 
tele, és elemental per als professionals de la comunicació que 
siguem capaços de mantenir el ritme i, sobretot, que siguem 
capaços d’adaptar-nos a una nova forma de comunicar que de-
finirà els mitjans en la propera dècada. (Infografia: powtoon)
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Alberto Fernández, TeamViewer: “la 
necessitat d’estar connectats en tot 
moment”
Per Marketing Directo

 

MarketingDirecto.com, el portal per al marketing, publicitat i els 
mitjans, ha parlat amb Alberto Fernández, director de Desen-
volupament de Negoci i portaveu de TeamViewer a Espanya, 
sobre les solucions que ofereix la companyia i que inclouen 
aplicacions de realitat augmentada o Internet de les Coses.

En els últims anys, la tecnologia ha jugat un paper fonamental 
en l’univers dels negocis i en la vida diària de les persones. 
El gran avanç tecnològic ha brindat multitud d’avantatges als 
professionals, i poder estar connectats en tot moment, sense 
importar el lloc en què es trobin i el dispositiu que tinguin entre 
les seves mans, s’ha tornat crucial per a ells. En aquesta nova 
realitat va néixer TeamViewer, companyia de programari que 
ofereix tecnologies basades en el núvol per fer possible el su-
port i la col·laboració remotes a nivell global. 

Quins són els principals avantatges que ofereix Team-
Viewer?
Els avantatges de TeamViewer es basen sobretot en la capaci-
tat de connectar-te a qualsevol cosa. Si té la capacitat, nosaltres 
ens podem connectar. Un cop establert aquest fet, l’experiència 
d’usuari, la seguretat, la capacitat de control o totes les possibi-
litats d’integració, són els principals avantatges que oferim i que 
els nostres clients aprecien.

Com respon aquest programari a les necessitats dels pro-
fessionals de la premsa?
Les nostres solucions els proporcionen confiança. No només 
són fàcils d’usar, sinó que a més els donen moltes possibilitats. 
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TeamViewer pot usar-se per control remot, però també per a 
treball remot, reunions en línia, o desenvolupament de políti-
ques per un departament tècnic, i això sense entrar en les pos-
sibilitats que ofereixen altres serveis que també oferim. És molt 
intuïtiu, i funciona en tot tipus de dispositius sense necessitat de 
fer canvis en arquitectures.

Quins avantatges ofereix la solució de realitat augmentada 
TeamViewer Pilot?
Per exemple, estalvi de costos. Redueix els costos de trans-
port i els reemplaça per sessions d’assistència en remot. Això 
el dota d’eficiència, ja que el suport pot proporcionar-se de ma-
nera immediata, directament per part d’experts, de manera in-
teractiva. Això proporciona una millora de processos i permet 
efectuar reparacions tècniques, manteniments, o inspeccions, 
com si es trobés in situ. A més, totes les connexions en remot 
són segures des del principi fins al final mitjançant un intercanvi 
de claus públiques i privades RSA i el xifrat de sessió AES (256 
bits).

Amb el recent llançament de TeamViewer Pilot 2.0, aquesta so-
lució de Realitat Augmentada (AR) per orientació en el camp 
en viu per experts remots ara és compatible amb dispositius 

Android, així com auriculars i ulleres intel·ligents. Aquest servei 
permet un ventall de casos d’ús gairebé infinit. Des de “mans 
remotes” en serveis d’instal·lació o reparació, a ensenyament 
i entrenament en maquinària, o assistència mèdica a usuaris 
particulars.

I TeamViewer IoT?
TeamViewer Internet of Things permet connectar, monitoritzar i 
operar màquines i dispositius a l’instant de forma segura, des 
de qualsevol lloc. Permet obtenir visibilitat completa de tots els 
dispositius de IOT, independentment dels diferents fabricants, 
amb alertes d’estat en temps real i informació primerenca. Això 
permet a qualsevol organització reaccionar ràpidament per miti-
gar riscos i resoldre problemes de manera proactiva, abans que 
afectin al seu negoci.

En quins serveis té posat el focus l’empresa i quins són els 
objectius actuals?
TeamViewer té el convenciment que podem convertir-nos en 
el líder indiscutible en control remot, gestió remota d’OT i IOT. 
A nivell mundial, en totes les indústries i en tants processos 
comercials com sigui possible. En conseqüència, els nostres 
objectius per enguany són:
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• Diversificar la nostra gamma de productes encara més per 
més casos d’ús i un conjunt de clients encara més divers; estem 
tot just a l’inici dels viatges de transformació digital dels nostres 
clients i anem a convertir-nos en la plataforma de connectivitat 
per a ells.
• Continuar creant l’oportunitat de creixement d’APAC.

• Accelerar la implantació de Tensor, que ja ha demostrat ser la 
solució perfecta per a grans empreses. (Fotografia: newsbook)
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La crisi del periodisme. Contra el 
públic
Por Martín Caparrós, escriptor i periodista argentí / The New 
York Times.

L’acudit és dolent, però he de confessar que l’he repetit un pa-
rell de vegades. Un periodista em pregunta –m’ho pregunten 
sovint- què li diria a un jove que vol ser periodista i jo li contesto 
que miri la llista: “Que miri la llista de les notícies més llegides 
de qualsevol diari”. Potser valgui la pena fer-ho; avui, per exem-
ple.

Durant tota la seva història, el periodisme escrit va estar lliure 
de la lògica de la valoració -que rosegava les entranyes de la 
tele i la ràdio-. Un editor o director o cap de redacció publica-
ven un diari i el diari es venia més o menys i ells suposaven: 
potser era per aquesta nota sobre el nou fitxatge o la investiga-
ció d’aquesta mentida del ministre o aquesta foto a la portada o 
la sèrie sobre actrius rosses o el suplement de cuina i bany. No 
sabien -no tenien forma de saber-ho-; creien. En canvi ara, des 
de fa molt poc, hoi aben amb una precisió absurda.

Les redaccions dels diaris, transformats en mitjans digitals, 
tenen pantalles on els caps poden seguir al segon -al segon- 
la quantitat de persones que clica cada article. La qual cosa, 
d’una banda, sol fer que “pugin” els més cliquejats als sectors 
més mirats dels seus diaris, així es cliquegen una mica més, i, 
sobretot, que intentin produir més notes semblants; així, ima-
ginen, tindran més lectors, més clics, més èxit, més diners. O 
sigui que aquestes llistes, educades, moderades, tenen un pes 
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decisiu en l’elaboració dels nostres diaris. I, d’altra banda, ens 
parlen de nosaltres: qui som, en la variant què llegim.

Així que potser valgui la pena i avui ho intento: vull recuperar 
les llistes de les notícies més llegides -o “més vistes”, segon 
d’alguns dels diaris més llegits -o més vistos- d’Amèrica Llatina, 
per veure què diuen de lectors i periodistes llatinoamericans. 
Ho faig aquest dimarts 25 de febrer a les 16 hores de Madrid, 
demà o migdia a Amèrica Llatina. Vull recordar que aquesta 
tarda el coronavirus semblava convertir-se en una pandèmia 
incontenible i les borses del món s’ensorraven per la por a 
l’efecte de la malaltia. 

Què es llegeix, en síntesi?: les argentines són totes -totes- 
històries de faràndula, les seves baralles i els seus diversos 
morts; és, de lluny, la pitjor llista de la regió. Les xilenes són 
dues faranduleres, una policial, una esportiva i una, sí, sobre la 
pandèmia i els seus eventuals efectes locals. Les peruanes són 
tres policials dures, amb els seus vídeos destacats, una allau i 
un calendari que apareix en tantes pàgines d’internet. Les co-
lombianes s’ocupen -tres- del coronavirus; les altres dues són 
policials. Entre les de Costa Rica 2 són faràndula -televisiva i 
esportiva-; 2 són socials i una política. I les cinc mexicanes són 

policials, tot i que dues d’elles són poli-poli, política-policial o 
viceversa, aquest gènere tan difós últimament.

Així que, sobre trenta notícies, onze -més d’un terç- tracten de 
crims i nou -gairebé un terç- d’afers de faràndula, una sobre 
l’economia. No n’hi ha una sola sobre un tema seriosament po-
lític, ni una sola sobre altres països o sobre els canvis socials, 
ni una anàlisi, ni un reportatge, ni una investigació. Vull dir: res 
de tot el que podria enorgullir un periodista.

Ho sospitava però volia veure-ho: això és el que hi ha. No és 
fàcil. No voldria ser l’editor d’un diari (en aquest cas llatinoa-
mericà), sabent que els meus lectors afavoreixen -esperen? - 
aquest tipus de notícies. No voldria ser un periodista d’aquests, 
sabent que si faig aquest tipus d’informacions m’anirà més bé 
per a la meva carrera.

Però el problema va més enllà d’orgulls i remugaires i con-
flictes. De qui és la culpa si els lectors argentins prefereixen 
aclaparadorament llegir sobre eles seves ancianes senyores 
de l’espectacle i els xilens sobre les seves joves? De qui si 
els peruans volen sang i genitalia? De qui si cap tria aques-
tes notes de política nacional que, generalment, són la portada 
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dels diaris que llegeixen -i ens semblen, sovint, l’important dels 
nostres diaris, del nostre periodisme? Per a qui cant jo llavors, 
es preguntava una i altra vegada Charly García, i és fàcil tirar 
culpes a les nostres societats cada vegada menys educades, 
més embajanides. És fàcil i sona injust però no se m’ocorren 
moltes altres opcions. Podem, si de cas, preguntar-nos quina 
responsabilitat tenen els mitjans en aquesta decadència.

Per moments sembla clar que la famosa crisi del periodisme és, 
primer de tot, amb perdó, la crisi dels seus lectors. El que es 
veu en veure les llistes de les notícies més llegides en els nos-
tres diaris més llegits és que hi ha una distància abismal entre 
el que els periodistes acostumem a creure sobre la nostra feina 
i el que molts lectors esperen d’ell. I suposo que cal resoldre 
aquesta distància: escurçar-la, dic, d’alguna manera.

La primera temptació de molts editors és acostar-se a la de-
manda dels seus lectors. Cal cap i a la fi, treballen per a ells i en 
les seves preferències hi ha els clics i els diners consegüents. 
La temptació, doncs, d’omplir els nostres diaris de notes cada 
vegada més xarones o més sagnants o més piloteres per seduir 
al seu públic. L’altra elecció és ignorar-ho.

Alguna vegada es va dir que fer periodisme és explicar el que 
algú no vol que se sàpiga; en temps com aquests es pot supo-
sar que fer periodisme és explicar el que molts no volen saber. 
Treballar, d’alguna manera, contra el públic: contra la deman-
da que aquestes llistes mostren. I oferir-li el que creiem que 
importa, el que anys d’aprenentatges i experiències ens van 
ensenyar que havíem de narrar, i seguir creient que algun dia 
començaran a valorar-lo. I, si no, al menys haurem fet el que 
crèiem que havíem de fer.

Encara que sempre queda la possibilitat d’esbrinar què va so-
par Susana Giménez. (Fotografia: Diario Sur)
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Prediccions TMT 2020. Tendències 
que transformaran les empreses de 
mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La dinovena edició de 
l’informe de Prediccions TMT 
2020 de Deloitte, ofereix una 
anàlisi que recull les principals 
tendències que transformaran 
les empreses de Mitjans, Tec-
nologia i Telecomunicacions 
arreu del món durant els pro-
pers anys.

Deloitte prediu que el 2020 es 
vendran més de 750 milions 
de xips Edge AI, que faciliten les tasques d’aprenentatge au-
tomàtic en el propi dispositiu on siguin instal·lats. És probable 
que el mercat per a aquests elements creixi al doble de velocitat 
que el global de xips, ja que es poden integrar en un nombre 
major de productes de consum (no només en dispositius mòbils).

De fet, el 2020, més del 90% de l’ús d’aquest tipus de xips es 
concentrarà en dispositius de consum, la gran majoria destinats 
a smartphones d’alta gamma. No obstant això, l’impacte a llarg 
termini d’aquesta tecnologia vindrà amb el seu ús en l’àmbit 
empresarial, on poden aportar la possibilitat de perfeccionar 
considerablement les seves aplicacions per a l’Internet de les 
coses.

Robots per a serveis professionals, creixement a doble dí-
git.- Del milió de robots que s’estima que siguin venuts per a ús 
empresarial durant aquest any, més de la meitat estarà dedicat 
a serveis professionals i generaran uns ingressos superiors als 
16.000 milions de dòlars, un 30% més que el 2019.

Quant als àmbits d’aplicació, una mica menys de la meitat dels 
gairebé 360.000 robots de serveis professionals venuts a em-
preses en 2019 es van destinar al sector logístic, seguit de les 
empreses de vigilància i defensa.

Xarxes 5G privades, el camí a empreses sense lligams.- De-
loitte preveu que, per a finals de 2020, més de 100 empreses 
de tot el món hauran començat a provar xarxes 5G privades. Al 
llarg de la propera dècada, és probable que centenars de milers 
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d’empreses desenvolupin xarxes mòbils privades, donat el seu 
rendiment superior al d’altres estàndards sense fil i a la major 
flexibilitat que la de les xarxes basades en cable.

Així mateix, amb la següent fase de l’estàndard 5G, coneguda 
com 3GPP Release 16, les xarxes 5G compten amb el poten-
cial de convertir-se en la tecnologia LAN i WAN predominant 
a escala mundial en la pròxima dècada. Aquestes capacitats 
ampliades poden portar la connectivitat Wifi a terrenys desco-
neguts fins ara, obrint així la porta a nombroses ubicacions i 
usos fins ara inviables.

Alta velocitat per satèl·lit: una revolució de la banda ampla 
o escombraries espacials?- Segons constaten les previsions 
recollides en l’informe de Deloitte, a finals de 2020 hi haurà més 
de 700 satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO) dedicats a oferir 
Internet de banda ampla a escala mundial, davant els 200 que, 
aproximadament, hi havia a finals de 2019.

A mesura que s’implantin més satèl·lits, sorgiran nous de-
safiaments, com canvis legislatius en matèria de la taxa 
d’implantació, assignació de freqüències o mitigació de deixa-
lles orbitals. També hi haurà desacords entre els operadors i 
reptes normatius que hauran d’afrontar en diferents països.

L’efecte multiplicador de l’smartphone.- Deloitte prediu que 
l’efecte multiplicador del mercat de smartphones, format per 
productes i derivats d’aquests dispositius, aconseguirà uns in-
gressos per valor de 459.000 milions de dòlars només en 2020. 
Així mateix, s’espera que el mercat creixi entre un 5% i un 10% 
anualment fins 2023, any en què es podran superar els 500.000 
milions de dòlars anuals.

Segons estima la firma de serveis professionals, els tres prin-
cipals components de l’efecte multiplicador del mercat de 
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smartphones seran la publicitat (176.000 milions de dòlars), les 
aplicacions (118.000M) i els accessoris de maquinari (77.000M) 
durant aquest any.

En els propers cinc anys, aquests ingressos complementaris 
podrien superar el valor de les vendes de mòbils, de manera 
que les millors oportunitats podrien trobar-se no en el mercat 
dels smartphones en si mateix, sinó en els amplis i creixents 
segments derivats d’aquest.

La sorprenent pervivència de la televisió terrestre.- Al 2020 
entre 1.600 i 2.000 milions de persones a tot el món accediran 
com a mínim a part dels continguts televisius que consumeixen 
a través d’una antena. Més de 40 milions de nord-americans 
veuen en l’actualitat televisió per antena, un 48% més que el 
2011.

La pervivència de la televisió per antena posa de manifest que 
milions d’espectadors estan disposats a veure alguns anuncis 
de televisió a canvi de continguts gratuïts, aspecte que no es 
limita a les emissions terrestres o per antena. Es preveu que 
en el 2021 els ingressos globals de la TV assoleixin els 185Bn 
dòlars, creixent un 2,2%.

Pel que fa al mercat de la televisió de pagament, Deloitte esti-
ma que tres quartes parts dels operadors de televisió registrin 
un augment dels seus subscripcions entre 2018 i 2024, i que 
dues terceres parts d’aquests registrin un creixement dels seus 
ingressos durant el mateix període. Previsió d’increment d’un 
8% el nombre de subscripcions a nivell global, tendència que 
no es replicarà en mercats madurs, com l’americà, on es re-
dueix la penetració (arribarà al 65% a 2020), i s’estancarà el 
preu (108 dòlars el 2020), impactant amb això en la indústria 
global on preveiem una reducció en 2023 de l’11%.
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L’arribada de les CDN, vídeos, videojocs i molt més.- Deloitte 
preveu que el 2020 el mercat mundial de CDN -xarxes de difusió de 
continguts que milloren la qualitat, velocitat i fiabilitat dels mitjans- 
ascendirà a 14.000 milions de dòlars i que el 2025 s’haurà duplicat, 
impulsat principalment per l’interès dels consumidors en els vídeos 
en streaming. D’aquí a 2022 s’espera que les CDN abastin el 72% 
de tot el tràfic a Internet. A més dels proveïdors de CDN existents, 
un nombre creixent d’empreses de mitjans de comunicació i teleco-
municacions també estan desenvolupant aquesta oferta.

L’streaming de videojocs serà el següent gran desafiament, 
atès que uns continguts interactius més rics i dinàmics seran 
més exigents amb les CDN, perquè gestionin la sincronització 
necessària. L’augment d’aquesta demanda implica que, a curt 
termini, el mercat de CDN registrarà un fort creixement.

Vídeos amb anuncis (AVOD).- Deloitte prediu que els ingres-
sos obtinguts a partir dels serveis de vídeo amb publicitat arri-
baran als 32.000 milions de dòlars en 2020. Als Estats Units la 
majoria de les ofertes de vídeo per als consumidors segueixen 
un model de subscripció sense anuncis. No obstant això, De-
loitte ha detectat que els consumidors estan disposats a con-
sumir publicitat a canvi de continguts, la qual cosa implica una 

oportunitat de creixement per als serveis de vídeo amb publici-
tat i esdevenir una plataforma d’entreteniment. Podran proveir 
al consumidor d’un model que ofereixi varietat de continguts en 
un únic lloc a baix preu o gratis? Poden ser una alternativa per 
anunciants a xarxes socials i motors de cerca?

L’auge dels audiollibres i els podcasts.- El 2020, el mercat 
mundial d’audiollibres registrarà un creixement del 25%, fins als 
3.500 milions de dòlars. Així mateix, el mercat mundial de po-
dcasts creixerà un 30% i superarà la fita de 1.000 milions de 
dòlars per primera vegada. Al ritme de creixement actual, és pro-
bable que els ingressos dels audiollibres superin els dels llibres 
electrònics al voltant de 2023.

Per la seva banda, els podcasts podrien representar un negoci 
de més de 3.300 milions de dòlars d’aquí a cinc anys (2025). 
No obstant això, aquest format ha de expandir-se encara més a 
escala mundial, augmentar el nombre d’oients nous i, el que és 
més important, millorar la monetització de la seva àmplia base 
d’oients. NOTA: El Butlletí us ofereix el resum executiu de la 19a 
edició de l’informe Prediccions TMT, que revela les principals ten-
dències, desafiaments i oportunitats que impactaran en els sec-
tors dels Mitjans, Tecnologia i Telecomunicacions. CLICAR AQUÍ
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El mur de pagament no salvarà El País
Per Miguel Ormaechea / Media-tics

És una pena: tenim sens dubte un mitjà de comunicació en-
tre els de més qualitat que es pot llegir en espanyol. Podria 
aconseguir la gesta, molt convenient per a Espanya i per a tota 
l’enorme àrea de l’idioma, de ser el far hegemònic del perio-
disme explicatiu, de l’imprescindible servei públic que permeti 
als ciutadans prendre decisions informades. El mitjà global en 
espanyol per excel·lència. Però l’evolució del seu compte de 

resultats és un llast massa pesat. I hi ha també altres llasts 
culturals més enllà dels nombres.

Sóc lector d’El País des dels seus inicis, fa gairebé 44 anys. 
Sóc subscriptor. És clar que no és l’únic diari que llegeixo habi-
tualment. Durant molts anys, diàriament i per raons professio-
nals, a la taula del meu despatx s’apilaven els principals diaris 
no només d’Espanya sinó també els més destacats en francès, 
anglès o italià. Passava una bona estona de la meva jornada 
laboral fent-los una ullada. Potser deformació professional. 

(...) 

He de dir que la directora Soledad Gallego-Díaz ofereix un ba-
lanç positiu des del punt de vista periodístic o informatiu. El 
País està cobrint brillantment els “forats negres” del món, els 
conflictes, les guerres de baixa intensitat, els refugiats, els emi-
grants, la pobresa, sovint dóna veu als sense veu, una faceta 
crucial del periodisme. Enhorabona.

El mur de pagament “porós” que introduirà en l’edició digital 
tindrà un preu el primer mes d’un euro. Després, els lectors 
hi podran accedir per 10 euros al mes. Però qualsevol podrà 
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accedir a 10 articles al mes de manera gratuïta Per a alguns 
articles serà necessari registrar-se. El diari té un important actiu 
amb prop d’un milió de lectors registrats amb les seves dades.

Ja hi ha prou experiència a nivell nacional i internacional sobre 
murs de pagament. Se sap el que funciona i les seves limita-
cions. Per als mitjans que han aconseguit audiències globals 
(que són molt pocs i massa sovint en anglès), els murs po-
rosos, fins i tot molt flexibles, han donat resultats econòmics 
substancials. El mascaró de proa és The New York Times, amb 
els seus aclarapadors 4,4 milions de subscriptors de pagament 
digitals, que esperen que arribin els 10 milions en 2025. Ja és 
la seva primera font d’ingressos. Però cal destacar el cost de la 
gesta: el diari nord-americà té 1.600 periodistes entre els més 
ben pagats de país (gairebé 2.000 dòlars setmanals de mitjana, 
segons l’estudi de NewsGuild). El Washington Post té 750 pe-
riodistes, bastant pitjor pagats. El Wall Street Journal, ni més ni 
menys que 1.500. El País, 380... Aconseguir ser un mitjà global 
té alts costos i grans incerteses.

En una gran part dels mitjans amb murs de pagament, les ta-
xes de subscripcions de pagament han estat els primers anys 
entre el 4% i el 6% de la seva audiència teòrica. Facin vostès 

comptes. Sobretot si tenim ens fixem en que els comptes d’El 
País són un conte més aviat de terror. El Grup Prisa va perdre 
l’any passat 183,3 milions d’euros (269 milions el 2018). Un cop 
més, Santillana va salvar al Grup, amb una millora del 4,6% i 
una facturació de 628 milions. La ràdio perd el 4,8% i factura 
273 milions. Premsa perd el 4,7% i factura 210 milions, en un 
declivi que no té aturador. La seva audiència tampoc: l’OJD de 
gener anota una nova caiguda del 9,9% fins als 76.000 exem-
plars. El deute net del Grup és de 1.123 milions. Creix el pa-
trimoni net negatiu, el seu passiu augmenta, representant el 
126% del total actiu. La cotització de l’acció de Prisa està en 
1,37 euros; quan va sortir a borsa es va fixar un preu de 20,8 
euros, equivalent a 4.550 milions. Avui val menys de 1.000. Per 
el web en espanyol líder del món!

Veurem moviments interessants potser aquest mateix any. 
Però, per ara, desitgem el major dels èxits al diari espanyol 
més influent. (Infografia: Periodista Digital)
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