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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 
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El submón de les notícies de mòbil
Per Rosa María Artal / elDiario.es

Sempre que la veig, m’explica alguna notícia. “Els virus entren 
per Barajas i el govern no vol fer test”. “Mai a la història hi ha ha-
gut tant atur com amb Sánchez”. Ho diu amb vehemència i amb 
l’orgull de ser una persona ben informada. Me la creuo sovint al 
portal, és llesta i té interès pel món que ens envolta, però totes 
les seves notícies són del mateix biaix: el de l’oposició amb tots 

els seus rumors inclosos. Així que li he preguntat on s’informa. 
“Al mòbil”, m’ha dit amb rotunditat, mostrant-me l’oferta de notí-
cies de Google. Gairebé tots coneixem algú així.

No som conscients que la cadena de la degradació informativa 
que, deixant fora el periodisme rigorós, va descendint a la ca-
verna mediàtica, a les tertúlies de reforç, a les xarxes socials, 
recala i es propaga en els missatges de WhatsApp, té en el seu 
últim estadi “les notícies del mòbil”. Durant els quatre mesos 
d’estat d’alerta i confinament pel coronavirus hem viscut en-
ganxats a aquest instrument que ens connectava amb els altres 
i -se suposa- amb la realitat comunicada. Des d’aquí, presumi-
blement, se segueix un camí invers, el mòbil salta a WhatsApp, 
a les tertúlies, a la premsa esbiaixada, a les xarxes i pot acabar 
sepultant el que passa i compta el periodisme real. Forma part 
d’un tot, en realitat.

També he reparat en les notícies del mòbil. Alarmada. Aquest 
divendres, em trobo per obrir boca amb el següent titular: “Va-
llès no s’acovardeix per haver estat assenyalat pel pamflet de 
Podem i dóna amb la mà oberta a Echeminga” per mentir en el 
“cas Dina”. Així d’un glop, tot junt. Un disbarat més dels que es 
publiquen i que se suposen dirigeixen periodistes. Es refereix 
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al comentari que el presentador de notícies d’Antena 3, Vicente 
Vallés, es va permetre fer a l’acabar una declaració d’Isa Serra. 
Vallès va desautoritzar -en un informatiu- a la portaveu de Po-
dem sobre l’existència de les clavegueres de l’Estat en contra 
seva, sense aportar dades. Però és igual, les notícies de vega-
des no necessiten ni tenir relació directa amb res.

“Sánchez se salta el protocol amb Portugal i el Rei el posa 
al seu lloc”, proclamava el pamflet d’un controvertit tertulià. A 
aquest tipus de diaris i, pel que sembla, els que seleccionen les 
“notícies”, els agrada molt en general que les autoritats compe-
tents “posin al seu lloc” als malvats éssers d’esquerra.

Tota la carcúndia de la informació, més enllà dels tradicional-
ment coneguts com tabloides, apareix destacada en la selecció. 
Amb insults gruixuts a les seves víctimes preferides, irrepeti-
bles fins i tot, que segons sembla s’empassen sense problemes 
alguns lectors. El pitjor és quan també veiem a mitjans més 
potents, com la COPE, a la permanent missió de atacar el Go-
vern de l’estat i defensar qualsevol cosa que digui la ultradreta, 
i en aquest mateix to sensacionalista dels pamflets. Opinions 
d’aquest caire són diàries en la cadena dels bisbes.

Es busca el clickbait, llançant l’ham en el titular, que generi vi-
sites i alhora impulsi ser destacat com a notícia amb ganxo. 
Les visites que donen audiència i es poden presentar als anun-
ciants, com ja sabem. Però sempre m’ha semblat massa casua-
litat aquesta desproporció, si ho comparem amb Twitter, entre 
el que tots els mitjans publiquen contínuament i el que emet 
aquesta peculiar parcel·la. En el fons el seu pes és mínim en el 
total informatiu. Però va guanyant força la seva contaminació. 
O es va sumant.

“El contingut que veus a Google Notícies es selecciona mi-
tjançant algoritmes informàtics, llevat que s’indiqui el contrari. 
Amb aquests algoritmes es determina quines notícies, imatges 
i vídeos es mostraran i en quin ordre”, expliquen. Bo és que hi 
hagi algoritmes a qui assenyalar. Diuen també que “els temes 
d’aquestes seccions es trien mitjançant algoritmes i estan per-
sonalitzats segons la vostra configuració i activitat anterior a 
Google” i això és més rar encara. En el meu cas no clico aques-
tes notícies i és més incomprensible que segueixin les ofertes 
en aquesta línia tan insistent.

El problema és que aquest magma puja com les filtracions i va 
impregnant la cadena alimentària de la informació, com se sòl 
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dir. Més encara, de dalt o baix o de baix a dalt, el to insultant 
s’està imposant tant com la mentida. Mengele han anomenat el 
científic Fernando Simón, cap d’Alertes Sanitàries. Les notícies 
d’aquest tipus es consoliden en les tertúlies on hi sol haver al-
gun dels seus creadors i difusors i acaben en titulars de premsa 
de paper, amb signes tan “contundents” que han estat arxivats, 
o acorralaments vius en el desig d el diari i sobretot en la cons-
ciència de persones indefenses que es creuen el que llegei-
xen, sense qüestionar-ho o comprovar-ho. Sempre hi ha hagut 
seccions xusques en algun mitjà. Residuals. Això és com una 
barreja dels vells almanacs, amb diaris com El Caso i tafaneria 
rosa pujat que taca la política.

I així, converteixen el “Cas Villarejo” en el “Cas Dina” o el “Cas 
Iglesias” o el “Cas targeta”. A la víctima, en culpable. Volen di-
luir la corrupció institucionalitzada d’alt i llarg abast en assump-
tes de llit, de poder. Ascendeixen a líders d’opinió fonamentada 
en toreros i cantants, famosos de pa sucat amb oli, com si el 
que diuen fos rellevant. En tota la cadena d’aquest tipus de 
desinformació interessada, se substitueixen per xafarderies els 
temes que són realment importants per als ciutadans.
Per descomptat que encara és un símptoma i el periodisme 
veritable perviu, de vegades a un alt cost en esforços. Però 

rumors i interpretacions esbiaixades calen en alguns sectors de 
la societat amb menys interès per buscar informació autèntica. 
Allà on hi ha els problemes reals. De necessitats, de gover-
nança en dificultats.

Dades, algoritmes, veritats i mentides es colen pels canals de 
la tecnologia en un trànsit immens que requereix anar amb els 
ulls ben oberts. Al carrer no se’ns ocorre llançar-nos en tromba 
sense mirar, com sol explicar-se. Aquí sí. I qui mor o queda 
mutilada és la informació i fet i fet, la democràcia. (Infografia: 
Vakinha)
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S’endega una campanya per posar 
en valor als periodistes espanyols 
enfront de les fake news
Per Reason Why

Els principals mitjans d’Espanya s’han unit a l’associació d’editors de 
diaris (AMI) per destacar el paper crucial de la premsa com a garantia 
d’informació veraç, de qualitat i com baluards de la democràcia.

Un detall a tenir em compte: un 28% percep als periodistes pi-
tjor que abans de la pandèmia. Així, segons dades d’Adecco, el 
periodisme no està sent ben percebut per la massa social a la 
crisi de la coronavirus. Només el 23% dels enquestats afirmen 
valorar més ara que abans aquest sector i fins i tot un 28% 
expressa que la seva percepció dels professionals dels mitjans 
després de la pandèmia és pitjor que abans.

Així, la iniciativa creada per l’associació d’editors de diaris, a la 
qual s’han unit una part important de grups editorials espanyols 
amb els seus principals diaris i capçaleres, consisteix en la pu-
blicació d’una pàgina amb una creativitat especial en tots els 
diaris de forma simultània per reivindicar la funció del periodista 
com a garant de la informació veraç i contrastada i contra les 
fake news.

Sota el missatge “Creiem en el periodisme”, la campanya vol 
posar en valor el paper que exerceixen els periodistes, més 
encara en situacions d’emergència com aquesta, on “posen en 
risc la seva integritat física per informar de la millor qualitat pos-
sible a la societat”, asseguren des d’AMI en un comunicat.

També com a part de la campanya de conscienciació s’ha re-
alitzat un vídeo en suport al  periodisme, per conscienciar del 
valor que té la professió en aquests temps. I és que la patronal 
de premsa diària estatal reivindica l’excel·lència periodística 
perquè “gràcies a la professionalitat dels nostres periodistes 
podem complir amb la nostra missió informativa, mentre lluitem 
contra les notícies falses. Els mitjans d’informació creiem en el 
periodisme de qualitat”. (Infografia: Marketing News)
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L’OSCE destaca les amenaces a la 
llibertat dels mitjans i al treball dels 
periodistes

L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, 
(OSCE) va denunciar, en la seva darrera reunió a Viena, que 
la premsa està en perill en massa llocs de la regió de l’OSCE, 
en paraules del representant de la llibertat de mitjans de co-
municació de l’organisme, Harlem Désir, al presentar el seu 
informe bianual al Consell Permanent de l’OSCE. La pandè-

mia COVID-19 només ha agreujat aquesta situació, ja que va 
amplificar les tendències existents i va afegir una nova capa de 
problemes a les existents, inclosa la situació econòmica pès-
sima que molts mitjans de comunicació es troben actualment.

“Les amenaces a la llibertat dels mitjans i la feina dels periodis-
tes van en augment. És responsabilitat dels Estats vetllar per 
una millor protecció del treball periodístic, combatre la impunitat 
dels delictes comesos contra periodistes, respectar la indepen-
dència de la premsa i la llibertat d’expressió, donar suport al 
pluralisme i no ofegar-lo ”, va dir Désir. 

El representant va demanar als Estats participants que millo-
ressin la seva legislació nacional per protegir els periodistes. 
“Vaig continuar assistint els Estats participants en la conforma-
ció de les seves polítiques i legislació d’acord amb les normes 
internacionals i els compromisos de l’OSCE. Algunes de les re-
visions legals que vaig proporcionar als estats participants van 
ser tingudes en compte parcialment o completament per les 
autoritats, però no n’hi ha prou”, va afegir.

“Milers de periodistes i treballadors dels mitjans de comunicació 
ja han perdut la feina i molts mitjans de comunicació de la regió 
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de l’OSCE han suspès temporalment les seves activitats, han 
disminuït la seva periodicitat o han reduït la seva circulació. 
Aquesta crisi és una amenaça directa per al pluralisme de mi-
tjans de comunicació i restringirà les fonts d’informació per a la 
ciutadania, exactament en un moment en què el públic necessiti 
informació més precisa, local, rellevant i fiable. Es tracta d’una 
emergència democràtica.” 

L’Organització per a la Seguretat i la Cooperació està composta 
per 57 Estats participants de diferents punts de la planeta re-
partits entre tres continents (Amèrica de Nord, Europa i Àsia), 
que representen a més de mil milions de persones. Entre els 
estats europeus trobem Alemanya, Andorra, Bégica, Austria, 
Dinamarca, Espanya, Rússia, França, etc., etc. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – fotografia: osce.org)

NOTA.- El Butlletí us ofereix l’informe complet del representant 
de la llibertat de mitjans de comunicació de l’OSCE, Harlem 
Désir. CLICAR AQUÍ  

L’Eurocambra convoca ajuts als mitjans 
per cofinançar projectes de comunicació

La Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu ha 
obert la convocatòria de subvencions corresponent al període 
2020-2021 per cofinançar projectes de comunicació en televi-
sió, ràdio, premsa i mitjans digitals dirigits a promoure i ampliar 
el coneixement de la institució i l’activitat legislativa que desen-
volupa. El termini per presentar projectes finalitza el 31 de juliol.

La duració dels projectes serà d’un màxim de 20 mesos, i el seu 
període d’implementació anirà de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de 
juny de 2022. El cofinançament podrà cobrir fins a un màxim del 
80% del cost de l’acció.

Les bases especifiquen que els projectes han de suposar un 
subministrament regular d’informació plural, apartidista i veraç 
sobre la Unió Europea i el seu futur, que mostri l’impacte i la 
rellevància de les accions de l’Eurocambra en la vida diària de 
la ciutadania, ajudi a conscienciar sobre el seu paper com a veu 
de la ciutadania, i promogui un debat públic sobre la UE. (Font: 
Comunicació 21)
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França concedeix crèdits fiscals als 
subscriptors de notícies

Els diputats francesos han votat concedir un crèdit fiscal a qual-
sevol persona que subscrigui una nova subscripció a un diari o 
revista d’actualitat després que el govern defensés que el sec-
tor “estava patint enormement” per la crisi del coronavirus. Els 
diputats van votar per permetre una deducció única de fins a 50 
€ a les llars subscrites per primera vegada i, com a mínim, per 
12 mesos, a un diari, revista o servei de notícies en línia “pro-
porcionant notícies generals o polítiques”.

El Govern va defensar davant el Parlament que els editors de 
notícies francesos i de tot el món han estat durament afectats 
per la crisi, obstaculitzats en imprimir, distribuir o vendre còpies 
en paper i arrasats per un col·lapse dels ingressos publicitaris, 
alhora que han obligat a continuar pagant despeses fixes com 
lloguers d’oficines i personal.

Els diputats francesos també van votar a favor d’una esmena 
per ampliar la reducció d’impostos a les subscripcions a revis-
tes trimestrals d’interès general, però van rebutjar les propostes 

per permetre que les revistes especialitzades es beneficiïn del 
règim i s’estenguessin a les renovacions de subscripcions exis-
tents en lloc de les noves. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Austràlia ajuda a recuperar les 
edicions impreses de diaris locals

Austràlia ha sortit a el rescat dels seus mitjans de comunicació re-
gionals: més de 100 editors de diaris regionals i emissores de tota 
Austràlia podran obtenir suport econòmic a través d’un fons del go-
vern federal destinat a ajudar els mitjans a gestionar les caigudes 
“catastròfiques” en els ingressos per publicitat, publica The Guardian. 

Però hi ha una línia d’ajuda que ha cridat l’atenció: s’ha des-
tinat una partida específica perquè els mitjans que han deixat 
de publicar l’edició impresa la treguin de nou al carrer. Si no 
es compleix aquesta màxima, l’editora ha de tornar els fons. 
Els ajuts arriben en un moment en què nombrosos diaris locals 
s’han deixat d’imprimir.

El centenar de mitjans que accediran als ajuts inclouen 92 edi-
tores de diaris, 13 emissores de ràdio i cinc emissores de televi-
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sió. Algunes empreses amb ràdio o televisió, a més de premsa, 
han aconseguit entrar en dues modalitats. El desglossament 
del finançament per sector és de 20 milions per a televisió, 18 
milions per a diaris i 12 milions per ràdio.

El ministre de comunicacions australià, Paul Fletcher, va des-
criure els diaris locals com “la sang vital” de molts pobles que 
connecten comunitats i mantenen a les persones informades. 
Va dir també que els sol·licitants que han resultat seleccionats 
per rebre l’ajuda farien servir també els fons per a una varietat 
d’activitats que inclouen salaris al personal, capacitació i ac-
tualitzacions tecnològiques. La majoria de les editores triades 
operen petites i mitjanes empreses locals i alguna regional.

Segons Tatxo Benet, els mitjans 
d’avui han confós opinió i informació

El cofundador de Mediapro, col·leccionista d’art i empresari ca-
talà, Tatxo Benet, visualitza l’evolució dels mitjans de comuni-
cació dels darrers quaranta anys des d’una perspectiva crítica. 
Entre les mancances que hi troba, hi ha l’aposta desmesurada 
que han fet per seguir els llenguatges de les xarxes socials. “Els 

mitjans han optat per eliminar la distinció entre opinió i informa-
ció”, exemplifica.

Al mateix temps, creu que la societat s’ha polaritzat política-
ment, i que cau en judicis de valor no justos. “Si no t’agrada 
Colau, automàticament tot el que fa Colau està malament. I el 
mateix amb Torra o Sánchez. I alguna cosa bona faran”. La 
seva resposta al control social, als judicis i a la censura és la 
seva col·lecció d’art, que ha esdevingut un referent de l’art con-
temporani. 

“Amb la meva col·lecció d’art censurat vull explicar a la gent 
que tot és possible de ser dit i expressat”. Benet ha fet aquestes 
declaracions mentre donava suport a la campanya #joimpulso-
talent, que permet fer aportacions econòmiques per apadrinar 
talent d’una forma molt senzilla. En aquest sentit, el periodista 
i empresari va valorar positivament la futura llei de mecenatge 
de Catalunya i va animar a apuntar-se als Premis Talent Cam-
bra. (Font: elnacional.cat)
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Capgros.com es reinventa a nivell de 
continguts i disseny

El mitjà maresmenc de comunicació, Capgros.com, es renova 
a nivell de continguts i disseny. Si bé manté els seus contin-
guts d’informació i actualitat de proximitat, amb l’última hora i 
els reportatges d’anàlisi, el mitjà també suma tres nous canals 
centrats amb la gastronomia, la salut i el benestar, i l’empresa, 
l’economia i el comerç. A més, el portal web aposta per un 
disseny diferent i trencador en el qual s’aplica un ventall molt 
més ampli de recursos gràfics online i infografies. A més, es 

dota de més importància a l’àmbit fotogràfic i com a novetat, 
s’incorporen els vídeos de producció pròpia amb reportatges 
sobre temes d’actualitat i d’interès del territori.

Segons l’editor, Capgros.com no vol ser només un mitjà 
d’informació i divulgació, sinó que el seu objectiu va més enllà, 
ja que vol contribuir al desenvolupament de Mataró i el Ma-
resme, ajudant al creixement i evolució de les institucions, em-
preses, organismes i el conjunt de la ciutadania. Capgros.com, 
com a referent en la comunicació online, vol ser un punt de 
suport a les empreses i organismes de la comarca en el seu salt 
a la digitalització i a la nova economia. (Font: Redacció AMIC – 
imatge: Capgros.com)

Hipertext.net prepara un número 
especial sobre la Covid-19

La publicació acadèmica Hipertext.net ha posat en marxa una 
convocatòria de contribucions d’articles per al proper número, 
el 21, un especial dedicat a la Covid-19 i la comunicació en 
temps de crisi. El termini per presentar els articles finalitza el 31 
de juliol i la revista es publicarà el mes de novembre.
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La revista semestral de l’àrea de documentació de mitjans i for-
mats digitals del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra considera que, tot i que ja s’està escrivint molt 
sobre la pandèmia, encara queda molt per investigar sobre els 
seus efectes i repercussions en l’àmbit de la comunicació.

A més, Hipertext.net aprofitarà el monogràfic per començar a 
posar en les marxa les polítiques de ciència oberta, assumint 
les pràctiques de transparència en la investigació impulsada 
per la Comissió Europea a partir del programa Digital Science 
in Horizon 2020. (Font: hipertextual)

NOTA: El lector trobarà més informació i com col·laborar en el 
número especial d’Hipertext en aquest enllaç.

L’Assemblea del Col·legi de 
Periodistes aprova la venda de 
patrimoni
Dilluns, 6 de juliol, es va realitzar l’Assemblea General Or-
dinària i Extraordinària del Col·legi de Periodistes on es van 
aprovar els comptes anuals de l’exercici 2019, el pressupost de 

l’exercici 2020 i es va donar llum verda a la venda d’un immoble 
propietat del Col·legi per fer front a la situació econòmica. La 
trobada també va servir per fer un repàs a totes les actuacions 
fetes des del Col·legi durant el 2019.

El degà, Joan Maria Morros; el tresorer, Rafa Gimena, i el se-
cretari, Francesc Canosa, van ser els encarregats de conduir 
les dues assemblees i donar resposta a les preguntes dels as-
sociats. “La situació econòmica del Col·legi no és fàcil, però la 
Junta està decidida a afrontar el repte i mantenir la qualitat dels 
serveis que oferim als col·legiats i col·legiades” va assegurar 
Morros. El degà també va afirmar que “l’aprovació de la ven-
da de l’immoble donarà líquid per evitar la suspensió de paga-
ments i pagar les pròximes despeses”. (Font: CPC)

El Diccionari de química s’actualitza 
amb termes de química analítica
  
El TERMCAT publica en línia la tercera edició ampliada i actua-
litzada del Diccionari de química, elaborat conjuntament amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, 
amb la col·laboració de la Fundació Torrens-Ibern i el patrocini 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://observatoriocibermedios.upf.edu/covid-comunicacion-cfp-revista-hipertext-net
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

de l’Obra Social “la Caixa”. Aquesta nova edició incorpora més 
de cinc-cents termes de química analítica, que s’afegeixen a la 
terminologia de química orgànica, química inorgànica i química 
física que conformava la segona edició, publicada també en 
línia a mitjan 2019.

El Diccionari de química és la concreció d’un projecte més 
ampli de sistematització de la terminologia química en català 
que es va materialitzant, en actualitzacions successives, amb 
la incorporació progressiva de terminologia de més branques 
d’aquesta ciència.

En aquesta nova edició es defineixen els termes més rellevants 
de l’àmbit de la química analítica, com ara anàlisi gravimètrica, 
corba de calibratge, cromatografia, error relatiu, fotomultiplica-
dor, llei de Bragg i pretractament de mostra. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Surt al carrer Origen Garraf, trimestral 
sobre la comarca

L’Agència de Desenvolupament NODE Garraf acaba de publi-
car la primera edició de la revista Origen Garraf. En versions 
impresa i digital el magazine sortirà trimestralment i té un com-
ponent promocional i alhora divulgatiu. Origen Garraf parla de 
tot allò que singularitza l’economia i el dinamisme comarcals, 
passant per les indústries, els polígons, les unitats de recerca, 
els productes de proximitat, els vins, els restaurants, els festi-
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vals i els indicadors econòmics, a banda d’altres informacions 
que tenen a veure amb esdeveniments programats.

La revista, de 40 pàgines, té unes mides poc usuals, de 210 
x 250 mm. Aquesta primera edició ha sortit amb un quadern 
central de 40 pàgines, amb seccions com Garraf Crea, Garraf 

Sona, Garraf Film Clúster, Polígons del Garraf, Garraf Expor-
ta, entre d’altres. Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
nodegarraf.cat)
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Google endega a Espanya i altres cinc 
estats europeus un programa d’ajuda 
a periòdics regionals i locals
Per News Initiative

Google ha fet saber aquesta setmana que posa en marxa un 
nou programa per ajudar a periòdics de mida mitjana i petita, 
és a dir regionals i locals. El Programa de Creixement Digital 
(Digital Growth) de Google News Initiative (GNI), se centrarà 
en oferir capacitació gratuïta per als editors, i arrenca primer 
a Europa i més endavant s’estendrà a més continents en els 
propers mesos.

Digital Growth, segons Matt Brittin, president de Google Eu-
ropa, Orient i Àfrica “ha estat creat per ajudar a establir i fer 
créixer el negoci en línia dels editors de notícies que recen-
tment han començat a desenvolupar les seves plataformes di-
gitals. Ens vam reunir regularment amb editors de mitjans de 
totes les mides per escoltar com podem ajudar-los a desenvo-
lupar els seus productes, expandir els seus negocis i millorar 
l’experiència en línia dels seus lectors”. En base als comentaris 
creuats en aquestes converses, fa saber Brittin, “hem dissenyat 
tallers que cobreixen els fonaments de l’estratègia comercial 
digital, la participació del públic i l’estratègia d’ingressos”.
 
A Europa, Google s’ha associat amb FT Strategies (una firma 
de consultoria de dades i estratègia del Financial Times cen-
trada en ajudar a construir negocis digitals sostenibles) i Table 
Stakes Europe, de WAN-IFRA, per oferir “formació en profun-
ditat, que inclouen sessions intensives de capacitació i tutoria 
impartides durant diverses setmanes i/o mesos”.

Sempre segons el responsable de Google, com a part d’aquests 
laboratoris “els nostres socis oferiran capacitació d’experts de 
la indústria en una varietat de temes, inclosa la gestió del canvi, 
les subscripcions i el creixement de l’audiència. Si bé la capa-
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citació és gratuïta, els espais són limitats i estan disponibles 
prèvia sol·licitud”.
 
El Programa de Creixement Digital de GNI està disponible 
des d’aquesta setmana en sis estats: Espanya, Regne Unit, 
Alemanya, Itàlia, Polònia i França. La formació s’impartirà en 
l’idioma local de cada país. Els editors poden inscriure’s en un 
taller o sol·licitar un laboratori a la pàgina de el Programa de 
Creixement Digital de GNI. (Infografia: News Initiative)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us vol ampliar aquesta noticia relle-
vant des d’aquest link.

Les RRSS estaran subjectes a les 
mateixes normes de transmissió que 
els mitjans tradicionals a la UE

Les RRSS estaran subjectes per primera vegada a les normes 
de transmissió de la Unió Europea sobre discursos d’odi i con-
tinguts nocius, a l’igual que els mitjans tradicionals, tal com es 

va comunicar el 2 de juliol a la Comissió Europea. Amazon i 
Netflix també hauran d’incloure en el seu catàleg “com a mínim” 
un 30% de pel·lícules o programes de televisió europeus.

El contingut audiovisual és vist com una part essencial però no 
principal del negoci de les RRSS, per la qual cosa s’ha decidit 
aplicar aquestes normes de transmissió. Els països europeus, 
que tenen fins al 19 de setembre per implementar les regles, 
tindran l’última paraula en la llista d’empreses.

L’Associació de Televisió Comercial a Europa ha fet saber que 
les pautes imposen noves responsabilitats a les plataformes en 
línia, i ha afegit que alguns canvis afectaran els mitjans tradi-
cionals que tindran més feina administrativa, més quotes i un 
sistema de recaptació que deixa menys marge financer per in-
versió i aparició de nous serveis. (Font: Ipmark)

Com accelerar la Transformació 
Digital del negoci

En el món actual “permanentment connectat”, l’entorn digital 
fa que la presència online resulti fonamental, especialment en 
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temps d’incertesa en què les marques han de reorientar els 
seus negocis per atendre els clients exclusivament en línia. La 
transformació digital requereix alguns elements clau per a l’èxit, 
però el factor principal té a veure amb la forma en què les em-
preses gestionen el seu contingut digital i com es presenten a 
si mateixes en el món online.

La companyia Magnolia acaba d’editar una guia en la qual es 
poden aprendre: a) Els reptes que tenen les marques sense 
presència en línia en un món connectat. b) Per què necessitem 
eines modernes per innovar en el món modern. c) Com podem 
utilitzar un CMS per generar experiències. d) La diferència en-
tre un CMS headless i un CMS tradicional. e) Com pot un CMS 

modern canviar la teva forma de fer negocis. f) Com un CMS 
best-of-breed pot accelerar la transformació des del primer dia 
i ajudar-nos a aconseguir el PVM en unes setmanes. (Font i 
infografia: Magnolia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la guia Fast-Track Your 
Business’ Digital Transformation. CLIQUEU AQUÍ  

L’oposició presenta vuit desenes 
d’esmenes per suavitzar la Taxa 
Google
Una ponència de representants de la Comissió d’Hisenda de 
Congrés dels Diputats està tractamt de consensuar un text de-
finitiu a partir de el Projecte de Llei de l’Impost sobre Deter-
minats Serveis Digitals, com es denomina oficialment, i de les 
vuit desenes d’esmenes que els diferents partits de l’oposició 
han presentat amb l’objectiu, majoritàriament, de suavitzar la 
proposta de l’Executiu.

El punt de partida és el plantejat per l’Executiu de PSOE i Uni-
des Podem que comporta la creació d’un nou impost que gravi 
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el 3% la publicitat en línia, la intermediació entre empreses i 
particulars o la venda de dades d’usuaris. Hauran de pagar la 
taxa les empreses que presten aquests serveis si el seu vo-
lum de negoci arriba als 750 milions d’euros en el món dels 
que al menys tres siguin generats a Espanya. Entre les poques 
propostes per endurir l’impost està la d’ERC, que advoca per 
elevar el tipus impositiu del 3% al 5%, per cedir el 50% dels 
ingressos a les comunitats autònomes.

Encara que l’estimació inicial va ser que aquesta figura perme-
tria recaptar 1.200 milions a l’any, el Ministeri d’Hisenda que 
dirigeix María Jesús Montero ja va anticipar al començament 
de 2020 que la desacceleració econòmica rebaixaria els seus 
ingressos potencials a uns 968 milions. Està per veure com im-
pactaria la crisi de la Covid-19 en la recaptació. La idea, en 
qualsevol cas, és substituir la taxa espanyola per l’impost digital 
que s’acabi pactant en el si de la UE o de l’OCDE. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

Twitter podria estar treballant en un 
model de subscripció

La coneguda xarxa de microblogging podria estar treballant en 
un model de subscripció, segons s’indica en una oferta de tre-
ball publicada a la web oficial de Twitter. Així, després de llançar 
els missatges per veu, Twitter podria estar desenvolupant un 
sistema de pagament sota el nom en clau de Gryphon, de ma-
nera que busca un enginyer de programari sènior. “Estem cons-
truint una plataforma de subscripció que altres equips poden 
reutilitzar en el futur. És la primera vegada per Twitter! Gryphon 
és un equip d’enginyers web que col·laboren estretament amb 
l’equip de Pagaments i l’equip de Twitter.com”, explica el text de 
l’oferta d’ocupació.

Si bé no es tracta d’un anunci oficial per part de la companyia, 
permet especular sobre les possibilitat d’un model de subscrip-
ció per Twitter. I no és la primera vegada que la xarxa explora la 
idea d’oferir una subscripció per a usuaris premium, doncs ja va 
deixar caure aquesta possibilitat l’any 2017 quan va voler oferir 
un sistema similar a través de TweetDeck que mai va arribar a 
materialitzar-se. (Font: Reason Why)
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Es crea Alayans Media, un hub de 
serveis digitals creat per editors 

Un important grup de mitjans de comunicació espanyols, entre 
els quals es troben el català Segre (Lleida), Heraldo de Aragón, 
Grupo Joly, Diario de Navarra, Grup Serra, Grupo Progreso Edi-
grup, La Gaceta de Salamanca, 20 minutos, ha posat en marxa 
un ambiciós projecte tecnològic per enfortir els seus negocis 
digitals. 

Aquest projecte neix motivat per la complexitat de l’entorn digi-
tal en el mercat dels mitjans, tant al voltant de les fonts de ren-
dibilitat del negoci (audiències, personalització, subscripcions, 
etc.) com de les cada vegada més grans necessitats tecnològi-
ques dels ciutadans. 

Aquest desafiament ha impulsat a un nombre de grups de 
mitjans de qualitat, amb una audiència molt fidel i qualifica-
da, a posar en marxa aquesta iniciativa per sumar els seus 
actius i desenvolupar encara més el seu potencial mitjançant 
l’aprofitament de sinergies i targets complementaris. 

Segons els promotors, només amb ells, Alayans Media ja con-
solida una cobertura de més del 90% del mercat digital, amb 
una audiència amb poca duplicitat i amb la data altament quali-
ficada de tots els membres, el que podrà facilitar a les agències 
possibles opcions com la planificació directa i programàtica de 
tot tipus de formats i productes digitals, generant els millors re-
sultats per a les campanyes de qualsevol anunciant, en un en-
torn caracteritzat pel prestigi de la marca que aporten els grups 
participants. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Diario de Sevilla)

Nova tecnologia i nou disseny a 
elDiario.es

El cap de setmana, elDiario.es va fer un salt important en el 
seu logo, en les tipografies, a la portada, al mòbil... Segons l 
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Direcció, no és un simple rentat de cara. Han canviat el disseny, 
però també la tecnologia: els budells del seu web. S’ha passat  
a una nova versió del seu sistema de publicació, un desenvolu-
pament tècnic en el que porten molt de temps treballant. És un 
canvi més profund del què sembla a primera vista i que, segons 
el diari, els ajudarà a ordenar millor la informació i facilitar la 
lectura dels articles. 

Hi ha també nous formats 
d’articles, fotogaleries, 
reportatges especials... 
I encara falten alguns 
canvis més, que el diari 
promet anar implemen-
tant en les pròximes se-
tmanes -com el redisseny de Vertele-. No canvien, però, les 
seves aplicacions mòbils, que és el següent gran repte tècnic 
que elDiario.es vol abordar aquest any. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: eldiario.es)

El New York Times surt d’Apple News
El debat sobre el que aporta una agregació de tercers a un 
mitjà centrat en les subscripcions ha incorporat una nova fita. 
The New York Times ha decidit abandonar Apple News per con-
siderar que aquest servei li ha aportat poc en el seu objectiu 
de construir relacions duradores amb lectors que portin el seu 
compromís al pagament.

La directora d’Operacions dl diari explicava així aquest movi-
ment en una comunicació interna: “Un model sa amb les pla-
taformes es basa en donar via directa a aquests lectors als 
nostres entorns, on controlem com es mostren les nostres his-
tòries, la relació amb els nostres lectors i la naturalesa de les 
nostres regles de negoci. La nostra relació amb Apple no en-
caixa en aquests paràmetres”.  Segons aquest mateix correu, 
la sortida de l’agregador  no suposarà cap impacte rellevant 
sobre el negoci del diari, que en el primer trimestre del l’any va 
declarar  més de sis milions de subscriptors. Queda per veure si 
passarà el mateix en el cas d’Apple News, que registra la seva 
primera gran baixa després d’haver incrementat la seva base 
d’usuaris en un 25% en els tres primers mesos de l’any, fins als  
125 milions. (Font: Dircomdifencial)
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El País llança una nova edició digital a 
Mèxic

El País va estrenar el mes de juliol amb el llançament d’una 
nova edició digital a Mèxic. La redacció del diari a Ciutat de 
Mèxic, la més gran després de la de Madrid, fa un pas més per 
reforçar la cobertura periodística d’aquesta regió. “Hi ha una 
redacció plena de periodistes joves i brillants, amb molta força i 
impuls, cobrint l’actualitat mexicana i creiem que tenim l’entitat 
suficient com per poder oferir una edició específica als lectors”, 
ha emfatitzat el director del diari, Javier Moreno. Al costat de 
l’actualitat del dia a dia o els reportatges en profunditat en mul-
titud de formats, creixerà l’aposta pels anàlisis i columnes de 
personalitats rellevants mexicanes per ajudar a comprendre la 
complexa realitat de país nord-americà.

Una trentena de periodistes formen la redacció. Des d’aquest 
país -el de major població hispanoparlant del món, amb gaire-
bé 130 milions d’habitants- es coordina també l’edició Amèrica, 
amb delegacions i corresponsalies a Estats Units, Colòmbia o 
Argentina, entre altres llocs. El diari també compta amb una 
redacció forta al Brasil, que nodreix la seva pròpia edició en 
portuguès. És important consignar que gairebé 8 milions de vi-
sitants únics van accedir a El País des de Mèxic el passat mes 
de maig. (Font: Control Publicidad – il·lustració: escuela.elpais)
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Un terç dels grans anunciants del 
món es planteja reduir inversió en 
xarxes socials
Per Dircomfidencial

El boicot publicitari a les xarxes socials pot arribar a nivells en-
cara més grans. Una  enquesta  entre associats a la Federa-
ció Mundial d’Anunciants indica que un 5% d’ells ja han retallat 
inversió en elles, però sobretot que un 26% probablement ho 
farà pròximament. Així mateix, més de la meitat dels enquestats 
està en converses amb les plataformes sobre les seves norma-

tives sobre els discursos d’odi, que s’han convertit en la major 
preocupació de seguretat de marca en els últims temps.

Aquests resultats, obtinguts després de preguntar a executius 
de 58 empreses que en conjunt inverteixen 92.000 milions de 
dòlars en publicitat global, defineixen un moment delicat per a 
les xarxes socials. Si en un primer moment el boicot es va cen-
trar a Facebook, als pocs dies es va ampliar a la resta de plata-
formes en un moviment generalitzat d’anunciants cada vegada 
més importants. I els que ho han impulsat estan ara intentant  
que s’estengui a Europa  perquè la pressió sobre aquestes em-
preses sigui global.

Aquest boicot es va originar a finals de maig en el context de les 
protestes que van sorgir per la mort d’un ciutadà negre a mans 
de la policia de Minneapolis i el debat posterior sobre el discurs 
públic al voltant d’elles. Mentre Twitter decidia començar a ope-
rar sobre els tuits abusius o conflictius amb la veritat de Trump, 
Facebook es va mantenir en la seva posició de no intervenir 
sobre publicacions d’autoritats. Això unit a la percepció que no 
fa prou per tallar missatges d’odi cap a diferents comunitats 
racials va acabar generant el brou de cultiu per a la situació 
actual.
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En tot cas, no està clar l’efecte real que pugui tenir aquesta 
acció coordinada sobre les plataformes. Facebook, en concret, 
genera un 21% dels seus ingressos publicitaris als EUA a través 
de les 100 empreses que més publicitat compren allà. El 79% 
restant l’aporten molts negocis petits i mitjans, que componen 
el gruix dels vuit milions d’anunciants amb què compta. Això en 
principi el situa en una posició avantatjosa per capejar la crisi.

De moment ja ha anunciat algunes mesures correctores per in-
tentar recuperar la confiança de les marques que han detingut 
la seva inversió. Entre elles hi ha la històrica decisió de  interve-
nir eventualment sobre publicacions de personalitats públiques 
per contextualitzar-les  tot i que les deixi visibles pel seu valor 
noticiós, el que el col·loca en la mateixa situació que Twitter. 
(Infografia: Digital Trends)

Informe d’evolució d’indicadors de 
consum. Clatellot a la premsa
 
El nou informe de Wavemaker mostra l’evolució de determina-
des variables que poden ajudar a veure com s’està desenvolu-
pant el desconfinament a Espanya. Amb aquestes evolucions 

es poden detectar determinats canvis de la societat de forma 
ràpida, des si comencen a viatjar més o si la demanda elèctrica 
es va incrementant, el que suposaria un major dinamisme em-
presarial i econòmic, fins a l’evolució dels mitjans comparant-
los amb les dades del mateix període en 2019.

 
La finalitat de l’informe és la d’ajudar a prendre decisions ràpi-
des, tant de negoci com de comunicació, i tractar de avançar-
nos a pròximes etapes. De l’informe en destaca una dada: El 
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consum diari de minuts de televisió arriba ja nivells previs a la 
pandèmia (200 minuts), mentre que l’ocupació encara es troba 
per sota de la de 2019 (86,1% enfront de 93,1%). Pitjors són 
les dades de la premsa, on els diaris nacionals estan en nivells 
d’ocupació del -51,6%, i de la ràdio, amb una ocupació de -27,1%. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Wavemaker)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe “Vamos avanzando hacia 
la desescalada”, de Wavemaker. CLIQUEU AQUÍ  

Les autonomies destinen pressupostos 
milionaris per animar el turisme

La publicitat institucional ha estat paralitzada durant quatre 
mesos, més enllà de diverses campanyes sobre el coronavi-
rus. Un cop acabat l’estat d’alarma, els pressupostos públics 
s’estan començant a reactivar i les administracions públiques 
estan dedicant gran part dels seus recursos a campanyes que 
animin el turisme, tant local i nacional com internacional. En 
aquest sentit, les comunitats autònomes estan invertint grans 
quantitats en difondre campanyes publicitàries a nivell estatal, i 
fins i tot fora de l’estat espanyol, per atreure turistes.

Una de les comunitats autònomes que més pressupost maneja 
per a la seva campanya de turisme és Catalunya, que ha pre-
parat una acció d’atracció de turistes estatals de quatre mesos 
de durada que té com a pressupost gairebé dos milions d’euros 
per a la compra de mitjans, que gestionarà Havas Media. A això 
cal sumar-li els més de 5 milions d’euros que l’Agència Cata-
lana de Turisme dedicarà a publicitar Catalumya durant aquest 
any i el que ve entre els turistes de la pròpia regió, els de la 
resta d’Espanya i els internacionals. Aquest pressupost serà 
manejat per Carat.
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Altres de les comunitats que més esforços està dipositant a 
atreure turistes és el País Basc, que ha alliberat un fons de 2,6 
milions d’euros per a una campanya de sis mesos de durada, 
destinada al mercat espanyol (Madrid, Catalunya, Andalusia, 
Castella i Lleó i Comunitat Valenciana) i l’internacional (Europa 
i Estats Units), amb nivells adquisitius mitjà-alt i alt.

Una de les comunitats que més turistes atreu a l’estiu és el 
País Valencià. Si és el cas, maneja un pressupost d’1,6 milions 
d’euros per a una acció publicitària estatal i internacional que 
anirà a càrrec de Publips Serviceplan. També ha llançat una 
altra campanya per informar els turistes sobre les mesures de 
seguretat que han de prendre pel coronavirus i que té un pres-
supost de més de 600.000 euros, gestionat per Zenith BR.

Per la seva banda, la Junta d’Andalusia aplicarà una despesa 
de 2 milions d’euros per a una campanya que es difondrà a 
nivell provincial, regional i estatal durant el que resta de 2020. 
L’objectiu és atraure turistes no només a l’estiu, per la qual cosa 
hi haurà finestres permanents entre setembre i desembre. Per 
a la campanya d’estiu, la Junta ha comptat amb Antonio Bande-
ras com a protagonista.

També comptarà amb un pressupost aproximat de 2 milions 
d’euros per a la seva campanya turística Galícia, que gestio-
narà l’agència local Imaxe. Aquesta acció es centrarà en pro-
mocionar els recursos naturals, culturals i gastronòmics de la 
comunitat autònoma.

Una altra de les grans potències turístiques espanyoles és 
Canàries, que, a través de Promotur Turisme de Canàries, va 
posar en marxa el mes passat una campanya que convida els 
residents a les Illes a fer una escapada durant el període estival 
sense sortir de l’arxipèlag. Aquest posicionament d’animar el 
turisme interior també ha estat elegit per Balears, amb el lema 
escollit per a la seva campanya ‘fes un bot cap a l’altra millor 
illa del món’.

Més modestament també promocionen els seus territoris 
Múrcia, Extremadura i Astúries. (Font: Programa Publicidad – 
il·lustració: www.catalunya.com)
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Segons Auditsa, Televisió i Ràdio 
redueixen les seves caigudes 
d’ocupació publicitària  

Televisió i Ràdio redueixen notablement les seves caigudes 
d’ocupació publicitària apropant-se a xifres semblants a l’any 
anterior. Al mitjà digital el càlcul d’impactes llançats supera als 
de l’juny de l’2019. No obstant això, el mitjans impresos no 
mostren signes de recuperació, assenyala Auditsa i Arce Media 
en l’estudi presentat aquesta setmana.

Després de la finalització el 21 de juny de l’estat d’alarma es 
va reprendre la LNFP. Les dues circumstàncies han fet que les 
dades d’ocupació del mercat publicitari hagin pujat apreciable-
ment. En aquesta ocasió, els focus de l’informe està posat en la 
comparació entre el juny de 2019 i el juny actual.

En línies generals s’observen símptomes que ens fan pensar 
que estem en el camí de la reactivació en l’activitat publicitària. 
(Font: Arce Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Impacte de la 
Covid 19 de l’1 al 31 de juny de 2020, elaborat per Auditsa i 
Arce Media. CLIQUEU AQUÍ  

Deixar de comunicar en temps de 
pandèmia, una mala idea per al 39% 
d’espanyols
Comunicar o no comunicar. Aquesta no hauria de ser la qües-
tió, segons l’opinió de tres de cada 10 consumidors, que con-
sideren que les empreses que deixen de comunicar -no donen 
notícies ni comparteixen continguts- durant la crisi sanitària és 
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perquè es troben travessant dificultats financeres i no invertei-
xen en comunicació. 

Són una de les conclusions 
de l’últim estudi realitzat per 
l’agència de comunicació Ber-
keley Communications i la fir-
ma d’investigació de mercats 
Arlington Research, després 
d’haver entrevistat durant els 
mesos d’abril i maig a 13.000 
persones residents en 14 paï-
sos, entre ells Espanya. La 
percepció que una empresa deixi d’emetre informació perquè 
travessa dificultats és compartida per un 39% residents espan-
yols i italians, percentatges que superen la mitjana global, si-
tuada en el 31%. 

Els enquestats també es preocupen quan és la seva pròpia em-
presa la que cessa la seva comunicació, ja que temen pel seu 
lloc de treball. Per països, els més preocupats són els japonesos 
(37%), seguits dels nord-americans (35%) i els britànics i romane-
sos (34%). A Espanya, comparteixen aquesta percepció un 33%.

En aquest sentit, un 35% de consumidors a nivell global assen-
yala que les marques que durant la crisi els inspiren i els donen 
esperança són aquelles en què voldran destinar els seus diners 
en el futur. A Espanya, aquest percentatge s’eleva al 40%, jun-
tament amb Portugal, i només superat per Estats Units (45%) i 
el Regne Unit (41%). Per grups d’edat, lideren aquesta tendèn-
cia els millennials (42%), seguits de la generació Z (39%) i la 
generació X (35%). “No s’ha de subestimar el “poder de l’ara”. 
Ara no és el moment de deixar de comunicar, sinó de seguir 
fent-ho o, fins i tot, de començar”, ha insistit Stallard. (Font i 
il·lustració: Berkeley Communications) 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi sobre comunicar 
en temps de pandèmia, de Berkeley i Arlington Research. CLI-
QUEU AQUÍ  

El Consell de Ministres anuncia una 
campanya de sensibilització de 5 
milions
El Consell de Ministres ha anunciat 14 acords de contracta-
cions d’emergència dutes a terme, entre d’altres, per reforçar 
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les necessitats d’adquisició de material sanitari i l’abordatge de 
la COVID-19, entre d’altres. Els contractes ascendeixen en total 
a 22.218.334 euros. El ministre Salvador Illa va informar així 
mateix de la contractació de la creativitat, disseny, realització i 
producció d’una campanya de publicitat institucional dirigida a 
la prevenció de la COVID-19.

La Campanya suposarà uns 5 milions d’euros entre els 326.700 
euros de creativitat i compra d’espais en mitjans de comunica-
ció i altres suports publicitaris per a la seva difusió ascendeix a 
4,5 milions d’euros. El seu objectiu és sensibilitzar la població 
general sobre la malaltia produïda pel virus amb missatges de 
prevenció i recomanacions que permetin una disminució sostin-
guda en el nombre de casos a la fase cap a la nova normalitat. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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És la veu el futur de la comunicació?
Per Interactiva Digital

El podcast és un gènere en si mateix, amb un llenguatge propi, 
que les marques poden aprofitar per connectar amb les audièn-
cies d’una manera més íntima, propera i emocional. La veu, 
una gran eina.

Segons l’últim Digital News Report, de l’Institut Reuters, el 41% 
dels espanyols afirma haver escoltat algun podcast en l’últim 

mes. Els formats d’àudio, per tant, cobren cada vegada més 
protagonisme en les estratègies de màrqueting de les marques. 
Aquest va ser el punt de partida del webinar És la veu el futur 
de la comunicació?, organitzat per Evercom Life que va comp-
tar com a ponents amb Mireia Guix, Màrqueting Managerde 
Storytel; Alfonso G. Aguilar, compositor de cinema & CEO de 
Sounditi; Mª Jesús Espinosa de los Monteros, directora de Po-
dium Podcast i Podium Studios de PRISA Ràdio; i Iratxe Gó-
mez, la veu de Siri. Aquests experts en àudio van acompanyar 
a Irene de la Casa, directora de la divisió de Evercom Life, en 
un interessant anàlisi sobre la importància de la veu en el futur 
de la comunicació.

Estem davant l’era de la audificació per totes les possibilitats 
que ens ofereix la veu però, per aconseguir l’èxit en les cam-
panyes, s’ha de tenir en compte que no és una eina sense més. 
“L’èxit parteix d’una anàlisi del territori que volem explorar, de-
finir un contingut atractiu i rellevant i posar a l’audiència en el 
centre d’aquesta estratègia, tenir clar el contingut que esperen 
escoltar i explicar històries que realment els emocionin”, ha as-
senyalat Irene de la Casa. L’àudio, a més, ens permet connec-
tar amb els “evitadors d’anuncis” a través de formats com els 
podcast.
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Els podcasts són un gènere en si mateix.- Ens trobem da-
vant d’un nou gènere amb un llenguatge propi i, per aconseguir 
l’èxit en els nostres objectius, hem de repensar com utilitzar els 
podcasts dins les nostres estratègies de màrqueting i comuni-
cació en lloc d’adaptar discursos que, encara vàlids per a altres 
formats, aquí no són adequats.  

El branded podcast no és una eina de màrqueting, sinó una 
nova possibilitat que ens ofereix la comunicació per donar res-
posta a la nostra audiència d’una manera més creativa, amb 
contingut de qualitat i amb un missatge integrat de forma orgà-
nica i subtil en la nostra marca. En aquest sentit, “és fonamental 
tenir en compte que els branded podcast s’han de realitzar a 
través d’un procés de co-creació entre la marca i la productora 
responsable de realitzar aquest contingut”, ha explicat María 
Jesús Espinosa de los Monteros.

En aquesta tendència destaca la nova edat daurada dels audio-
llibres. Un creixement que s’entén gràcies a la creació de pla-
taformes de fàcil navegació, que posen a disposició de l’usuari 
a través dels seus dispositius mòbils una àmplia biblioteca a 
canvi d’una subscripció mensual. “Els audiollibres no pretenen 
ser un substitut del llibre, sinó un complement que pots utilitzar 

en aquells moments en què no pots estar amb un llibre físic, 
però vols seguir nodrint-t’he d’històries i contingut”, tal com ha 
destacat Mireia Guix.

Marques amb identitat sonora.- La irrupció dels assistents de 
veu ha empès a les marques a explorar estratègies VOS (Voice 
Optimization Search). El posicionament web per àudio no se 
centra en paraules claus, sinó en resoldre els dubtes i qües-
tions dels usuaris. El futur passa per adaptar aquestes recer-
ques a la parla natural de les persones. 

Ara, les recerques que ens tornen els assistents de veu no es 
diferencien, totes sonen igual. “És per tant clau que els profes-
sionals del màrqueting i la comunicació es plantegin com sonen 
les marques i quines emocions volen generar als consumidors 
a través del so”, tal com ha destacat de la Casa. De la mateixa 
manera que es defineix la identitat gràfica, la identitat sonora 
serà clau per explorar l’aspecte més emocional de les marques.

La veu propicia associacions més positives.- L’àudio va di-
rectament a la caixa emocional del consumidor, connecta amb 
ell. “A través de l’àudio arribes a aquesta part subjectiva amb la 
qual no aconsegueixes arribar a través el text. En tres mesos 
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hem avançat a nivell tecnologic el que ho haguéssim fet en cinc 
anys. Les plataformes estan llistes, però la mentalitat no. Si la 
marca no fa servir bé el seu àudio desaprofita la connexió emo-
cional”, ha explicat Alfonso Aguilar.

El repte a futur passa per trobar un llenguatge propi, com al 
seu dia va trobar la ràdio o la televisió, per a formats com 
els assistents de veu, les skills o els podcasts, entre d’altres. 
D’aquesta manera, serem precisos i aconseguirem connectar 
amb l’audiència de forma unívoca. Cal alinear l’àudio amb els 
valors de la companyia, ja que a través del visual podem arribar 
a la part més racional del cervell dels consumidors, però mai 
connectarem només amb la imatge amb la part més emocional, 
que és la que decideix finalment els impulsos de compra. (Info-
grafia: Labelium)

Facebook continua amb el seu 
objectiu de vèncer TikTok

Facebook ha anunciat que avui, dia 10 de juliol, diu adéu a dues 
de les seves apps: Lasso, el clon de TikTok amb el qual pretenia 
vèncer a aquest gran competidor, i hobbi, una app molt similar 

a Pinterest. Totes dues han estat desenvolupades pel departa-
ment de New Product Experimentation de la companyia.

Però Facebook té un nou pla i no desisteix en el seu objectiu. 
La companyia es troba destinant gran part dels seus esforços 
i inversió a Reels, segons recull The next web. Es tracta de 
la funció d’Instagram que ja ha llançat en alguns països i que 
competeix directament amb TikTok al permetre als usuaris gra-
var vídeos de 15 segons de durada amb música i efectes es-
pecials. Després de provar-la al Brasil, Reels va arribar recen-
tment a terres europees.

La veritat és que la popularitat de TikTok s’ha disparat en els 
últims anys i la plataforma recluta a cada vegada més usuaris, 
especialment als que pertanyen a les generacions més joves. 
Serà qüestió de temps veure si els esforços de Facebook per 
retenir en el seu regne tenen el resultat esperat per la xarxa 
social. (Font: The next web)
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Nextcloud, la plataforma de codi obert 
que et permet instal·lar i configurar el 
teu propi núvol 

Nextcloud és una plataforma cloud de codi obert que permet 
allotjar dades i arxius entre diferents dispositius (també mòbils) 
i usuaris. Si haguéssim de comparar-lo amb plataformes pri-
vatives, diríem que no només equival a Google Drive: també 
assumeix les funcions de Google Calendar i Google Fotos. I 
això per no esmentar la gran quantitat d’aplicacions comple-
mentàries, catalogades en la seva pròpia Nextcloud App Store, 
que ens permeten afegir tot tipus de funcions extra a Nextcloud 
i usar-lo com a substitut de molts dels serveis online que fem 
servir correntment.
  

Així, el seu ecosistema d’aplicacions inclou blocs, mapes, re-
productors/organitzadors de música, correu web, sincronitza-
dors de SMS, suites ofimàtiques al Google Docs, editors de text 
Markdown, videoxats, gestors de tasques, notes o contrasen-
yes, lectors de RSS. 

Per posar a funcionar el nostre propi núvol a Nextcloud neces-
sitem, fonamentalment, un nom de domini i un servidor virtual 
(com un servei AWS o un servidor VPS, no serveix qualsevol 
hosting web) en què allotjar i executar la plataforma; el primer 
pot sortir per un euro a l’any (segons l’extensió escollida, és 
clar) i el segon per cinc euros al mes. També necessitarem, 
és clar, coneixements bàsics d’administració de Linux, ja que 
haurem de connectar-nos per SSH des del nostre equip per 
instal·lar i configurar Nextcloud (i el tallafocs i el servidor web) 
al Linux de servidor remot; per sort, hi ha innombrables guies i 
videotutorials que ajuden a completar el procés. (Font: Genbeta 
– infografia: ServerNews)
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Alternatives a YouTube per a pujar un 
vídeo

Ningú té dubtes que YouTube és la plataforma més popular per 
veure vídeos en línia i publicar vídeos com vlogs, tutorials, etc. 
No obstant això, hi ha altres pàgines alternatives a YouTube 
que t’ofereixen gran varietat de contingut similar, et permeten 
guanyar diners i pots arribar a audiències diferents de les que 
arribes amb YouTube. Enumerem les tres millors pàgines simi-
lars a YouTube.

1. Vimeo.- Vimeo és la plataforma alternativa a YouTube més 
popular. Una de les seves principals diferències amb YouTube 
és que és lliure d’anuncis. A més, és coneguda entre creatius 
i artistes ja que permet pujar vídeos d’alta qualitat i compartir-
los amb milions d’usuaris. D’altra banda, és la pàgina similar a 
YouTube més popular on també pots generar ingressos. Vimeo 
consta de diversos plans de subscripció. Té el pla gratis amb 
el qual pots pujar els teus vídeos de forma gratuïta, però el 
servei té algunes limitacions. Entre els plans pagaments tens: 
Pla Plus, Pro, Business, Premium. El pla més econòmic costa 9 
dòlars mensuals i ve amb 5 GB/setmana.

2. Dailymotion.- Dailymotion és una plataforma per compar-
tir vídeos similar a YouTube. És especialment consultada per 
veure vídeos de notícies, esports, entreteniment i música. Mal-
grat que la plataforma va néixer amb el propòsit de compartir 
curtmetratges entre professionals d’aquesta indústria, avui dia 
reuneix continguts de tota mena. Potser una de les desavantat-
ges de Dailymotion és que les interrupcions per publicitat són 
bastant freqüents.

3. Metacafe.- Aquesta plataforma similiar a YouTube ha anat 
guanyant terreny en els últims anys. Té moltes funcions sem-
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blants a YouTube com per exemple crear un compte, pujar els 
teus vídeos, t’indica el què és tendència i et recomana canals. 
A més, tots els vídeos estan classificats per temàtiques. La di-
ferència amb Yotube és que s’enfoca sobretot en contingut viral 
i trobes menys contingut educatiu i de qualitat. (Font: filmora.
wondershare

Aplicacions per mantenir actualitzats 
els nostres drivers en Windows

Mantenir actualitzat el programari del nostre equip és un aspec-
te clau per garantir la seguretat i el bon funcionament d’aquest. 
Però els drivers o controladors són una part del programari que 
de vegades deixem de costat. El procés d’instal·lar i actualitzar 
els drivers sol quedar en mans del propi sistema operatiu, però 
en ocasions requerim d’alternatives més completes per mante-
nir al dia els nostres controladors.

Driver Booster.- Aquesta aplicació desenvolupada per IObit és 
compatible amb totes les versions recents de Windows (co-
mençant per XP). Després d’analitzar l’equip, Driver Booster 
elabora una llista dels drivers instal·lats i detecta quins estan 

obsolets (afirma tenir 3 milions a la base de dades), permetent 
actualitzar-los i crear prèviament punts de restauració.

Un aspecte interessant d’aquest programari és que, a més 
dels drivers, també s’ocupa de mantenir instal·lats i actualit-
zats altres components de l’equip, com les llibreries i entorns 
d’execució (Java, MS Visual C ++, .Net Framework, PhysX, 
etc.). També és possible programar comprovacions periòdiques 
(i silencioses) dels mateixos, ambdues característiques (com 
la creació de punts de restauració) exclusives de la versió pre-
mium, encara que la versió gratuïta continua sent una opció 
molt interessant per mantenir al dia els nostres controladors.

Driver Talent.- Es tracta d’una aplicació similar a Driver Booster: 
com aquest, detecta quins dispositius no tenen drivers actua-
litzats, però a més compta amb l’al·licient de permetre’ns triar 
entre les últimes versions o les estables de cada controlador. A 
més, se centra més en detectar i reparar drivers danyats, així 
com en realitzar i restaurar còpies de seguretat dels funcionals.

AVG Driver Updater.-  La companyia desenvolupadora dels an-
tivirus AVG i Avast també posseeix el seu propi actualitzador de 
drivers: AVG Driver Updater, compatible amb Windows 7/8/10. 
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Com la resta d’apps d’AVG, requereix comptar amb un compte 
d’usuari AVG myaccount.

La seva base de dades està composta per 500.000 drivers; la 
mala notícia és que la versió gratuïta només permet escanejar 
i avisar l’usuari de quins drivers necessita instal·lar/actualitzar, 
però no permet dur a terme la instal·lació. (Font: Genbeta)
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Empresaris i inversors de Silicon 
Valley carreguen contra la premsa
Per Alberto R. Aguiar / Business Insider

Empresaris, inversors i celebritats de Silicon Valley creuen que 
els periodistes tenen massa poder i són capaços d’arruïnar la 
reputació a qualsevol. Per aquesta raó, van mantenir una con-
versa d’àudio en una exclusiva app a la qual s’accedeix per 
invitació, en la qual van debatre què podrien fer ells al respecte.

És el que ha narrat el periòdic tecnològic Motherboard. El mitjà ha 
accedit a un àudio filtrat en el qual apareixen conversant, entre 
d’altres, empresaris com Balaji Srinivasan, fundador de diverses 
startups a la vall; membres de la inversora Andreessen Horowitz o 
estrelles televisives com el periodista nord-americà Roland Martin.

La xerrada es va allargar més d’una hora en una app de con-
versa per àudio anomenada Clubhouse. Aquesta plataforma 
compta amb prou feines 1.500 usuaris i a ella només es pot 
accedir per invitació. Silicon Valley està boig amb ella: en la 
seva comunitat hi ha celebritats i experts en el capital tecno-
lògic californià, i està valorada en 90 milions d’euros després 
d’haver rebut una inversió de 10 milions per part de la mateixa 
Andreessen Horowitz.

Segons Motherboard, la conversa filtrada demostra com els “milio-
naris de Silicon Valley, que han estat mimats per la premsa com a 
innovadors i disruptors, no entenen quin és el paper del periodis-
me quan aquest ha de fer un escrutini crític del seu sector”.

La premissa de Clubhouse és senzilla: en lloc de celebrar tru-
cades d’àudio convencionals trucant al teu interlocutor, la plata-
forma et proposa que et connectis a un servidor públic i xerres 
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amb les persones que ja estiguin en línia. Tot i que no les cone-
guis. La premissa és, en certa manera, crear el mateix entorn 
que en una festa en la qual es formen rotllanes.

La reportera de cultura del The New York Times, Taylor Lorenz, 
advertia el passat mes de maig que a Clubhouse és “on els 
inversors de capital risc s’estan reunint i trobant mentre seguei-
xen confinats a casa” per la pandèmia del coronavirus.

Tot neix a les crítiques personals a una periodista del The 
New York Times

El tema de la conversa filtrada dimecres de la setmana passada 
es va centrar sobre la pròpia Lorenz. La periodista estava parti-
cipant en la reunió, però va marxar abans que acabés. Després 
que tanqués l’app, els allí presents van començar a discutir si 
Lorenz s’estava aprofitant de la seva condició de dona per cri-
ticar l’assetjament que havia rebut després d’haver discutit a 
Twitter amb el mateix Srinivasan, un dels empresaris que també 
hi estava participant.

Motherboard resumeix que la periodista del The New York Ti-
mes havia acusat Srinivasan de voler destruir la seva carrera, 

“tant en l’àmbit privat com a internet”. En els últims dies la perio-
dista ha estat focus d’assetjament a les xarxes socials després 
que fes una sèrie de crítiques sobre una startup especialitzada 
en equipatges i maletes.

Aquesta última polèmica ve després que Taylor Lorenz criti-
qués a Twitter a Away, una startup especialitzada en la venda 
de bosses, motxilles i maletes. Sobre aquesta companyia, el 
reconegut mitjà The Verge denunciava fa mesos un ambient 
laboral “tòxic” segons diversos ex-treballadors. Després de les 
crítiques de Lorenz, la periodista ha patit assetjament a Twitter 
i fins i tot perfils tractant de suplantar-la.

Tot i que la informació de The Verge es va publicar al desembre 
de l’any passat, la CEO d’Away, Stephanie Korey, ha aprofitat la 
conjuntura actual per assegurar en el seu compte d’Instagram 
ser objecte d’una campanya d’assetjament per ser dona.

Així, aquesta polèmica ha ressorgit sis mesos després. Di-
versos treballadors d’Away han enviat un correu electrònic a 
l’adreça de la companyia en què asseguren que els comentaris 
d’Away criticant la indústria de la premsa els estava fent mal. 
Jennifer Rubio, cofundadora i responsable de Marca d’Away, ha 
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reaccionat assegurant que els comentaris de Korey no repre-
senten a la companyia, segons recull Motherboard.

La pròpia Lorenz ha denunciat a Twitter l’assetjament a què 
està sent sotmesa. “Srinivasan ha estat malparlant sobre mi 
des de fa mesos. Ha tuitejat especulacions sobre el meu sou, la 
meva educació, la meva feina, la meva carrera i coses pitjors. 
He intentat contactar amb ell en privat. Avui ha tornat a rebutjar-
me una trucada un cop més. Pregunto honestament: com he de 
gestionar això?”.

Lorenz també ha lamentat les transcripcions dels àudios a què 
ha tingut accés Motherboard. “És lamentable el que són ca-
paços de dir quan creuen que ningú està escoltant”. Sriniva-
san, de moment, segueix retuitejant memes i mofes sobre la 
premsa tecnològica nord-americana. (Fotografia: Silicon Valley 
Experience)

El Ministeri de Cultura assumeix 
finalment la promoció del català com 
una de les seves funcions

El Govern espanyol presenta un nou text governamental que 
preveu el català entre les llengües de difusió i promoció del 
Ministeri de Cultura, encara que no reverteix un decret anterior 
que l’obviava. La pressió feta des de la Plataforma per la Llen-
gua i dels grups parlamentaris es veu reflectida al BOE, en un 
nou decret que no limita la promoció de les llengües només al 
castellà.
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El Ministeri de Cultura i Esport ha presentat un nou text gover-
namental, el Reial decret 509/2020, que desenvolupa la seva 
estructura bàsica. Aquest text estableix que el català, com a 
llengua oficial en algunes comunitats autònomes, forma part de 
la cultura espanyola, i per tant és objecte de promoció del mi-
nisteri. Tot i que encara és vigent el Reial decret 2/2020, que 
només preveia la difusió de la cultura en castellà, aquest segon 
obre la porta a una interpretació més àmplia.

Mentre que al decret del gener el Ministeri de Cultura espanyol 
tenia com a objectiu només “la promoció i difusió de la cultura 
en espanyol” (article 15), en el nou desenvolupament es parla 
de “la promoció i difusió de la cultura espanyola» (article 1). En 
el preàmbul, a més, s’aclareix que la cultura espanyola és “tota 
manifestació cultural en espanyol o en qualsevol de les llen-
gües oficials de les comunitats autònomes”, cosa que inclouria 
llengües com el català, l’occità, el basc i el gallec, però no pas 
altres com l’aragonès o l’asturianolleonès. Amb tot, cal apuntar 
que el decret del mes de gener encara és vigent i no és clar de 
quina manera es farà compatible amb el més recent. Alhora, en-
cara resten moltes normes impositives que releguen la llengua 
catalana. (Font: Plataforma per la Llengua – il·lustració: Racó 
Català)

El Regne Unit demana regulació per 
evitar que les plataformes segueixin 
absorbint publicitat a costa dels mitjans

En 2019 Google i Facebook es van repartir el 80% dels 14.000 
milions de lliures invertits en publicitat digital al Regne Unit. 
Aquesta dada demolidora vertebra l’extens informe  que ha rea-
litzat l’autoritat de la competència britànica (CMA) sobre aquest 
sector, la conclusió és que resulta necessari un règim regulador 
per garantir la competència i ajudar els mitjans nacionals. En 
concret aquest estudi apunta que Google té més d’un 90% de 
quota de mercat en publicitat en recerques  al Regne Unit, men-
tre que Facebook  supera el 50% pel que fa a publicitat display. I 
a més indica que els mitjans reben  gairebé el 40% de les seves 
visites a través de les dues plataformes, el que els situa en una 
dependència que “potencialment redueix el seu percentatge 
d’ingressos publicitaris i afecta negativament a la seva habilitat 
per produir contingut valuós”.

Precisament un dels aspectes clau que tracta aquesta investi-
gació és el predomini de Google i Facebook en les seves res-
pectives àrees. L’autoritat de la competència detecta que altres 
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empreses difícilment poden disputar-los la primacia en recer-
ques i xarxes socials, especialment per  les economies d’escala 
i l’efecte xarxa  que generen, així com perquè són  l’elecció per 
defecte  de gran part dels consumidors britànics.

Això al seu torn causa que siguin les empreses que més dades 
d’usuaris acumulen i per tant  resultin més interessants que els 
mitjans per als anunciants, d’acord amb aquesta posició pree-
minent de partida. L’informe apunta que aquesta situació ge-
nera conflictes d’interessos, especialment en el que té a veure 
amb que  Google ocupi un lloc preferent en tots els processos 
de la cadena de programàtica, llevat de la verificació.

Per equilibrar aquesta situació, CMA proposa la creació d’una 
Unitat de Mercats Digitals amb capacitat per a elaborar un codi 
de conducta i fer-lo complir sota amenaça de multes. Aquest 
esquema fixaria les relacions entre plataformes, mitjans i anun-
ciants pel que fa a la publicitat, però també serviria de marc per  
canalitzar les dinàmiques entre mitjans, proveïdors i platafor-
mes pel que fa a l’accés a continguts .

Entre les recomanacions d’aquest organisme hi ha la d’intervenir 
per garantir que els consumidors  tinguin accés a les seves da-

des i els puguin moure a altres serveis  o introduir canvis per 
impedir eleccions per defecte que desequilibrin el mercat. Però 
la més cridanera és la de de dotar a aquesta unitat de la  ca-
pacitat de dividir plataformes en última instància per garantir la 
competència. (Font: The Guardian)

El CIC recorda que descriure algú 
per la nacionalitat o procedència és 
discriminatori
El Consell de la Informació de Catalunya ha recordat als mi-
tjans que la utilització de paraules i conceptes relacionats amb 
la nacionalitat o llocs de procedència per designar en titulars un 
individu o banda d’individus que han comès actes delictius “és 
discriminatòria”. En aquest sentit, el CIC assenyala que, quan 
el tractament que es dona a les informacions per cridar l’atenció 
dels consumidors pot entrar dins d’un context discriminatori, el 
que acaba provocant és que “els ciutadans tinguin una actitud 
negativa respecte al fet migratori i als immigrants”.

El pronunciament de la institució s’ha produït arran del nombre 
de queixes relacionades amb la utilització generalitzada de la 
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nacionalitat de les persones com un fet rellevant en les infor-
macions. Així, doncs, el CIC demana als mitjans de comuni-
cació que “actuïn amb especial responsabilitat i rigor en el cas 
d’informacions o opinions amb continguts que puguin suscitar 
discriminacions per raons de gènere, ètnies, creences o extrac-
ció social o cultural; es a dir, evitant-se en tot cas les generalit-
zacions i l’etiquetatge de les persones per trets diferencials, ja 
siguin ètnics, religiosos, econòmics o socials”.

Amb tot, si el mitjà considera que la nacionalitat dels protago-
nistes és noticiable –i sempre per tal de no fomentar impulsos 
discriminatoris–, el CIC recomana que aquesta dada “s’esmenti 
sempre, siguin d’on siguin els autors dels fets descrits”. El Con-
sell de la Informació insta els mitjans de comunicació a “vetllar” 
per complir el Codi Deontològic de la professió, on figura aques-
ta doctrina des dels inicis, i evitar així les “nombroses queixes” 
sobre la qüestió. (Font: Fundació FCIC)

La indústria editorial i el canvi climàtic
La urgència del canvi climàtic està clarament en la ment de la 
gent. Igual que altres sectors, la indústria editorial té un impuls 

per ajudar a mitigar les conseqüències del canvi climàtic. Però, 
com actua la indústria?

La UPM-FIPP acaba de fer públic un llibre blanc que es conver-
teix en una lectura interessant sobre com la indústria editorial 
està prenent accions per respondre al canvi climàtic. El llibre 
blanc comparteix exemples de bones pràctiques i solucions 
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innovadores de tota la indústria.  És molt interessant veure i 
sospesat com TI Media i  Condé Nast  actuen per mitigar el 
canvi climàtic i com diferents novetats, com l’ús d’embolcall de 
paper en lloc de poliwrap, ajuden els editors a actuar de forma 
sostenible. 

Aquest llibre blanc presenta informació de les editorials enca-
rregades del càrrec i comparteix exemples de bones pràctiques 
i solucions innovadores de tota la indústria. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: fipp.com)

NOTA: El Butlletí us obsequia amb el llibre blanc de la UPM-
FIPP, en col·laboració amb Connecting Global Media. CLI-
QUEU AQUI   

CommsTribe, la primera comunitat 
en línia de professionals sènior de la 
comunicació
CommsTribe és la primera comunitat en línia de professionals 
sènior de la comunicació, i neix amb una premissa clara: liderar 
un nou model de treball a través de la xarxa. CommsTribe es 

fonamenta sobre quatre pilars: Innovació, cooperació, seniority 
i transformació. Aquesta comunitat utilitza la comunicació com 
a eina per transformar les organitzacions, i aplica metodologies 
i processos d’innovació, co-creació i aprenentatge continuat per 
assolir els objectius de negoci d’empreses i organitzacions.

CommsTribe neix de la inquietud de tres professionals amb di-
latada experiència i trajectòria en l’àmbit de la comunicació, Isa-
bel Perancho Hevia, Carmen Queipo de Llano, i Marta Muñoz 
Fernández. La visió compartida sobre la necessitat de repen-
sar la funció de la comunicació en l’estratègia de les organit-
zacions que afronten processos de transformació i els reptes 
que plantegen els entorns canviants ha estat l’element impulsor 
d’aquest projecte.

CommsTribe posa el focus en la comunicació com a part fona-
mental de l’estratègia de les organitzacions que afronten pro-
cessos de canvi però neix amb la vocació de generar impacte 
real evitant les respostes estandarditzades. La base del seu 
model és el procés de diagnòstic dels reptes i el co-disseny 
de solucions completament a mida integrant coneixement mul-
tidisciplinari i multisectorial per tal d’optimitzar les inversions en 
comunicació. (Font: Prnoticias)
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Crear contingut per als lectors lleials, 
clau en el creixement de Henneo i Ara
Per Laboratorio de Periodismo

El coronavirus ha servit perquè molts mitjans facin introspecció 
i analitzin quines són les fortaleses i debilitats i dissenyin plans 
de desenvolupament d’audiència. El diari Ara i el grup Henneo 
van compartir recentment per Wan Ifra algunes de les claus 
que els han permès créixer últimament. Les dues editores par-
ticipen en el programa Table Stakes Europe de WAN-IFRA, que 
compta amb el suport de Google News Initiative. 

Diari Ara.-  Des de l’inici del confinament per la COVID-19, Ara 
ha sumat 3.200 nous subscriptors i ha vist augmentar els usua-
ris únics en un 38 per cent i les visites a les pàgines en un 42 
per cent respecte a l’any anterior, segons ha indicat Georgina 
Ferri, directora d’Innovació i Ingressos. Per Ara, un element cru-
cial en aquest increment ha estat adoptar un enfocament més 
estricte en el contingut que estan creant. 

A principis d’aquest any, explicava Ferri, es van adonar que te-
nien una “bretxa de producció” perquè, si bé produeixen molt 
contingut, el 80 per cent dels lectors només mirava el 26 per 
cent. Per ajudar a aconseguir un equilibri, van començar a tre-
ballar amb un nou enfocament que es fa servir a Table Stakes 
anomenat audiències primer. El que va fer el diari Ara va ser 
estudiar les seves 10 seccions principals en termes d’usuaris, 
visites i pàgines vistes, i van descobrir que la secció d’Opinió 
estava entre les seves seccions més importants el 2019, per 
la qual cosa van posar aquesta secció darrere del seu mur de 
registre. 

“Volíem saber on són les nostres audiències, com consumei-
xen, com llegeixen les nostres notícies i vam començar a pro-
duir més d’acord amb aquestes audiències, però el primer pas 
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va ser conèixer més sobre les nostres audiències, per això vam 
fer el mur de registre”, ha comentat, i ha afegit: “Hem de produir 
menys, i aquest contingut que produïm volem que sigui més 
atractiu per al nostre públic” 

Un dels reptes pendents que tenen és reduir la taxa de rotació 
“que no és tan alta, però volem reduir-la més. Volem descobrir 
on és la bretxa entre les expectatives dels nostres subscriptors i 
la nostra producció. I després renovarem tot els nostres canals 
digitals”. 

Henneo.- Henneo (editora de Heraldo de Aragón) ha passat gran 
part d’aquest any centrant-se en el seu públic i desenvolupant 
contingut més específic. Per Henneo, això s’està fent en concert 
amb els esforços per llançar un model de subscripció digital. 

“A finals de l’any passat, vam decidir explorar el nostre model 
d’ingressos de lectors, i vam començar amb el projecte Table 
Stakes amb l’objectiu principal de trobar el model d’ingressos 
de lectors adequat per a nosaltres”, va dir Marta Algora Luño, 
directora d’engagement i de ingressos dels usuaris. La com-
panyia havia provat prèviament un model premium fa uns anys, 
però va comentar que no els havia funcionat. 

El que van fer va ser concentrar-se en els seus usuaris lleials 
i analitzar quin tipus de contingut estaven llegint. Després, 
aquesta informació es va compartir amb la redacció, que va 
crear un pla de contingut específic centrat en les seves audièn-
cies lleials. 

Si bé les vendes de quiosc d’Henneo i els ingressos per pu-
blicitat impresa s’han vist afectats per la crisi de la COVID-19, 
com ho han fet amb tantes altres editorials,  “el negoci de la im-
pressió segueix sent molt fort per a nosaltres. Però vam decidir 
que havíem d’aprofitar l’augment de trànsit que estàvem expe-
rimentant i avançar ràpidament amb els dos plans més grans 
que teníem”, ha apuntat. 

Aquests dos plans són la introducció de butlletins informatius i el 
registre digital. Algora Luño va dir que Henneo va començar aquest 
any sense cap butlletí, i avui en produeixen nou de diferents en 
una varietat de temes, des d’esports i negocis locals fins un per a 
famílies amb nens petits. També va assenyalar que els butlletins 
ofereixen oportunitats per monetitzar a través del patrocini. 

Pel que fa a registres d’usuaris, Henneo va implementar un mo-
del metered gratuït al febrer, pel qual els usuaris podien llegir 
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39 articles sense cap limitació, però a partir del quarantè article, 
havien de registrar-se. El nombre es va reduir a 30 articles a 
principis de març, i actualment és de 20, amb plans de reduir-lo 
encara més en el futur proper, va dir Algora Luño. A mesura que 
el nombre d’articles ha disminuït, Henneo ha vist un augment 
en el nombre d’usuaris que es registren, passant del 66 per 
cent al 99 per cent, va dir. (Infografia: Ara.cat)
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Idees per renovar el periodisme 
cultural
Per Jorge Carrión, escriptor i crític cultural / The New York Ti-
mes

La crisi ha posat en evidència dos fets incòmodes en l’àmbit 
del periodisme cultural. Que els mitjans -d’una banda- depe-
nen excessivament dels anunciants i de l’agenda de novetats 
musicals, editorials, cinematogràfiques, expositives o teatrals. I 
-per l’altre- que els professionals de la comunicació segueixen 
entenent per producció narrativa i artística el que es qualificava 
com a tal durant el segle passat. No s’han adaptat a la realitat 
de segle XXI.

Per això durant els últims mesos s’ha reduït l’espai cultural en 
els diaris. Encara que no arribessin nous llibres a les llibreries 
o no hi hagués estrenes en cinemes i teatres, no s’ha aturat 
la circulació de sèries de televisió, podcasts, videojocs i tota 
mena de projectes de qualitat en les plataformes digitals i a 
les xarxes socials. El problema és que les estructures de molts 
mitjans de comunicació i les seves anacròniques concepcions 

del què és cultura no han permès que tota aquesta producció 
fos considerada com a objecte d’anàlisi o prescripció. Per això 
cal plantejar seriosament una metamorfosi accelerada del pe-
riodisme cultural.

 
Des de la seva lenta gestació durant el segle XVIII fins a la 
creació en 1902 del Times Literary Supplement, la premsa es-
pecialitzada en cultura va ser pràcticament monopolitzada per 
la literatura. Encara que tinguessin presència en ella, primer, 
les exposicions de pintura i els espectacles d’òpera, i durant 
la segona meitat del segle XX els discs o les pel·lícules, en la 
seva història sempre han primat les ressenyes de llibres, les 
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entrevistes a escriptors, els contes i els assajos literaris. Aques-
ta sobre representació segueix minvant espai als llenguatges 
que en la nostra època són tan centrals com ho va ser antany 
la literatura.

No hi ha més que comparar la desproporcionada atenció que 
ha rebut Pandemic!, De Slavoj Žižek (que en espanyol s’ha con-
vertit en un Quadern Anagrama), sobretot per la seva condició 
de llibre, respecte a altres projectes creatius coetanis la forma 
no sempre té cabuda en les seccions de cultura. Perquè no hi 
ha les pàgines on es publiquin ressenyes de podcast, de vídeos 
dissenyats per a les xarxes socials o de fenòmens virals (de fet, 
estranyament, no comptem amb cap revista en paper centrada 
en sèries de televisió en espanyol, mentre que n’hi ha de litera-
tura, cinema, caça, pastissos, aeromodelisme o drons).

Penso, per exemple, en tres interessantíssims projectes recents 
de podcast. Tot just han rebut l’atenció mediàtica que mereixen 
ni Biotopía, un experiment de ciència-ficció de Manuel Bartual 
-amb expansió transmèdia-, ni El Fil, de caràcter periodístic, 
liderat per Silvia Viñas i Eliezer Budasoff, que es va llançar al 
març i que -per tant- fins al moment ha anat oferint històries 
vinculades d’una manera o altra amb la pandèmia. I XRey, la 

primera gran producció original de Spotify per a Espanya, que 
enfoca la polèmica vida de Joan Carles I, ha estat notícia sobre-
tot perquè ha fet servir una intel·ligència artificial per reconstruir 
la veu de Franco i perquè serà adaptada a televisió.

No existeix encara una crítica sistemàtica de narratives sonores 
ni d’altres llenguatges que ja s’han consolidat en les principals 
xarxes socials. Ningú ressenya de debò els vídeos que més 
conversa i tràfic generen a YouTube. O els sofisticats vídeos 
d’humor absurd que ha penjat Alberto González Vázquez en 
el seu compte d’Instagram durant la quarantena. O els fils de 
Twitter més llegits que s’han publicat en els últims mesos. El 
“bioclassic”, el meravellós artefacte que ha dissenyat Sheila 
Blanco per comunicar mitjançant el cant biografies de composi-
tors musicals en xarxes socials, sí que ha estat notícia, però no 
objecte de reflexió.

Tots aquests objectes culturals vagament identificats mereixen 
ressenyes i exploracions crítiques d’alt nivell analític, en comp-
tes d’aparèixer amb descripcions superficials en llistes temàti-
ques o en les seccions de les pàgines webs dels diaris que 
només busquen el clic.
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Perquè puguin rebre l’atenció que reclamen, cal que els perio-
distes culturals obrin el seu espectre d’interessos i reconsiderin 
què entenen per cultura. La cultura no és el que a un li agrada o 
li interessa. La cultura no és el que decideixen les seccions de 
cultura o les institucions. La cultura no està quieta i no para de 
descol·locar i de sorprendre’ns.

Durant la quarantena ens hem adonat que la producció narrati-
va i artística és imprescindible per al nostre benestar, el nostre 
pensament, la nostra salut. Hem necessitat més que mai tant 
les novel·les i els còmics de les nostres biblioteques com les 
plataformes digitals i aquest cosmos paral·lel anomenat internet.

Els mitjans han d’entendre que la cultura no es correspon amb 
l’agenda de novetats de la indústria cultural i que el periodisme 
és -entre moltes altres coses- una representació del món. Un 
món que durant molt temps va a ser analògic i digital, paper i 
pantalla, clàssic i viral. Els periodistes culturals han de vèncer 
la inèrcia del sistema i obrir-se a tots els gèneres i llenguatges, 
perquè les seccions de cultura donin cabuda tant als llenguat-
ges tradicionals com a les noves narratives digitals. Només així 
la nostra professió seguirà tenint vigència i sentit. (Infografia: 
Netflix)
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Aleix Solernou: “Els mitjans locals 
van jugar un paper rellevant en la 
dimensió global de l’1-O”
Per Quim Miró / Comunicació21

 

Aleix Solernou (Sant Joan de Vilatorrada, 1995) és periodista 
i ha publicat el llibre La revolta del poble. L’1 d’Octubre al cor 
de Catalunya (Edicions de L’Albí), que narra els fets de princi-

pis d’octubre de 2017 en una de les comarques que va rebre 
més cops per la policia espanyola. Solernou va ser l’autor de la 
mostra fotogràfica Els herois de l’1 d’Octubre, que es va expo-
sar arreu del Bages entre el 2018 i el 2019. Va ser finalista del 
premi Clic Fotoperiodisme Jove 2018 que atorga la Generalitat 
de Catalunya per les imatges que va captar l’1-O quan treba-
llava al diari Regió7. Abans havia treballat a NacióManresa i 
després va fer-ho al Consell Comarcal del Moianès i a la Fun-
dació Althaia.

On era l’1-O?
Jo treballava a Regió7 i havia de cobrir la jornada en dos dels 
quatre col·legis del meu poble, Sant Joan de Vilatorrada. En un 
d’ells, hi votava Jordi Pesarrodona, el pallasso que dies abans 
davant de la Conselleria d’Economia es va fer una fotografia al 
costat d’un agent de la Guàrdia Civil. A les xarxes d’un fòrum de 
la Guàrdia Civil vaig llegir amenaces cap a Pesarrodona i vaig 
percebre que hi hauria presència policial.

I va ser així?
Sí, hi van haver dues càrregues molt dures per part de la Policia 
espanyola. Una de les més bèsties de totes les càrregues que 
hi va haver aquell dia a tot el país. En totes dues vaig ser testi-
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moni enregistrant les imatges i fent fotografies conscient que la 
meva família i amics eren allà rebent cops i protegint les urnes.

És un dels dies en què la professió l’ha posat més a prova?
Sí, va ser un moment terrible i que no oblidaré mai. A la universi-
tat no t’ensenyen com has d’afrontar un moment de màxima in-
tensitat com aquest. Per uns moments vaig extreure’m l’emoció 
del damunt i vaig dedicar-me a fer la meva feina. Com que ho 
vaig viure dues vegades, el segon cop va ser més senzill.

Quan decideix transformar aquella experiència en un lli-
bre?
En el moment de les càrregues policials. Al cap d’unes hores 
vaig penjar un vídeo a YouTube i, en poques hores, va tenir mi-
lers de visualitzacions. La transcendència que ha tingut aquell 
referèndum i, després, amb la presó i l’exili de la majoria de po-
lítics catalans, em va fer creure que deixava constància d’una 
part de la història de la comarca del Bages, que va ser una de 
les més castigades.

El llibre és ple d’històries anònimes i va més enllà d’un àl-
bum de fotografies.
Sí, no volia fer un àlbum de fotos, perquè de l’1-O ja se n’han fet 

moltíssims. Volia introduir-hi els testimonis com a valor afegit. 
He volgut reflectir els pensaments de la gent, si van passar por, 
si els va moure la il·lusió per ser allà. L’alcalde de Fonollosa diu 
al llibre que el que es va viure l’1-O ho portarà marcat tota la 
vida, com la resta.

(...)

Les seves fotografies s’han vist en documentals de gran 
audiència com Dos Cataluñas (Netflix) i Catalonia at the 
crossroads, i en mitjans com la BBC i TV3. Va ser una re-
compensa d’un dia tan intens?
Sí, és un orgull com un esdeveniment d’àmbit local pugui tenir 
tanta transcendència arreu del món. Els mitjans locals van ju-
gar un paper rellevant en la dimensió global de l’1-O. Com ho 
demostra al Bages, on Regió7 va explicar tot el que va passar 
durant el referèndum a peu d’urna. Des de les cròniques dels 
mitjans locals que trepitgen el territori es van poder explicar uns 
fets que van agafar una dimensió més àmplia.

Vostè ha treballat, bàsicament, des de la premsa de proxi-
mitat. Ha estat la millor escola?
Indiscutiblement. Reivindico la premsa de proximitat perquè és 
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el punt de partida de la majoria de notícies que es produeixen 
en pobles i barris, i és qui coneix millor la informació local. Sem-
pre dic amb orgull que la meva escola ha estat Regió7, perquè 
la premsa local és essencial. Sobretot aquells qui encara apos-
ten pel paper.

Perquè els mitjans no aposten per la descentralització?
Treballar en un mitjà generalista i d’abast nacional no et fa ser 
millor periodista. Hi ha una visió esbiaixada que tot comença 
i acaba a Barcelona. A Catalunya hi ha molta vida més enllà 
de Barcelona. La premsa de proximitat és molt potent tot i les 
seves pròpies limitacions. Els mitjans d’àmbit nacional haurien 
d’obrir la mirada a altres comarques. En aquest sentit, qui acabi 
disposant d’una bona flota de periodistes arreu del territori és 
qui podrà oferir un producte més equilibrat i de millor qualitat.

La irrupció dels digitals no ho ha afavorit?
Hi ha un factor que ha agreujat el sector de la comunicació: la 
barra lliure en la informació gratuïta que tenen els lectors als di-
gitals. És un mal hàbit que s’ha donat als lectors i a hores d’ara 
és molt difícil convèncer-los que la informació té un preu. Quan 
esgotes el nombre de notícies que pots consultar de forma gra-
tuïta d’un mitjà en un mes, busques en un altre.

És a favor d’oferir continguts de pagament als digitals?
És una alternativa, sobretot per reforçar el missatge de perio-
disme de qualitat. Tot té un preu i no pot ser que la informació 
sigui gratuïta. Jo seria partidari d’establir una sola quota pel 
consum de diversos mitjans que et pogués permetre escollir 
tres o quatre portals digitals.

Som en un moment de precarietat laboral que ha estat 
agreujada per la crisi sanitària.
Així és. Soc un entusiasta del treball que es fa als mitjans, però 
ja fa uns quants anys vaig haver de decidir marcar el rumb cap 
a un altre lloc. Quan ets en una redacció i veus que companys 
periodistes a qui consideres que fan un treball extraordinari que 
dignifiquen la professió s’obren camí cap a altres llocs, t’adones 
de la vulnerabilitat que viu el sector. És molt dur treballar en un 
mitjà amb el risc constant que l’endemà baixi la persiana. Això 
fa que el panorama sigui desolador. Ara bé, ningú ha trobat la 
fórmula màgica per capgirar la dinàmica actual. (Foto: Comu-
nicació 21)
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El gràfic de com va canviar l’audiència 
dels diaris amb la COVID-19
Per David González / Red de Periodistas

Amb l’estat d’alarma a Espanya, el 14 de març, els diaris van 
aconseguir rècords de trànsit a només 15 dies. Alguns van am-
pliar el seu sostre a l’abril. Altres inicien la desescalada. Així, 
aquest gràfic mostra com va canviar l’audiència dels diaris amb 
la COVID-19 abans, durant i després del confinament.

 

Eldiario.es, El Mundo, el diari As i Las Provincias són els diaris 
que millor captació de nova audiència van aconseguir durant la 
pandèmia. Tot gràcies a les fortes pujades que van tenir al març 
i la seva capacitat de retenir el gruix d’aquests lectors que van 
arribar amb la infonexió.

1.- Eldiario.es, no només va millorar el 60% el seu nombre de 
socis, sinó que va continuar en pujada lliure fins a mantenir 6,8 
milions de nous usuaris únics de gener a maig, fins als més de 
17 milions actuals.

2.- El Mundo, diari generalista amb mur de pagament de forta 
tracció de subscriptors (+358%), va baixar del seu màxim de 
març, però va aconseguir mantenir 5 milions de nous lectors 
fins a liderar Comscore al maig.

3.- El diari As, sense futbol ni esdeveniments esportius, però 
amb molt focus en la informació generalista en el confinament, 
va aconseguir més de 4 milions d’usuaris nous després del sor-
passo a Marca a Comscore, i després retrocedir.

4.- Las Provincias és la gran sorpresa. El diari valencià del grup 
de Vocento aconsegueix ser el regional més llegit, i la quarta 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

capçalera que més lectors reté després d’escalar de 6 a 11 mi-
lions, capturant 4 milions de lectors. Frega fins i tot el TOP 10 
de Comscore.

5.- La Razón és l’altre generalista, amb matisos, en aquest 
rànquing de diaris guanyadors durant la pandèmia. Va obte-
nir 3,9 milions nous usuaris al maig, després escalar de 6,9-
13.000.000 al març. Després, va sortir abruptament de l’TOP 10 
Comscore, a favor de El Periódico de Catalunya .

En el aquest gràfic, es pot comprovar els actuals registres 
d’audiència dels principals diaris espanyols -generalistes, re-
gionals i nadius digitals-, segons les dades del mesurador. Si 
prems ‘Replay’, la pestanya ‘Ranks’ ens fa un recorregut cro-
nològic per les variacions dins del Comscore que han tingut de 
gener a març i de la COVID-19 bump’ a la desescalada de maig, 
cadascuna de les marques informatives.

De tota manera, us expliquem. La Vanguardia va perdre en li-
derat de la classificació a favor d’El Mundo i ABC va enviar a la 
quarta posició a El País, al maig. També s’albira, el creixement 
en forma de ve d’El Confidencial, a costa d’El Espanyol i 20 mi-
nutos, o el rebot de trànsit que impulsa tant a La Voz de Galícia 

o al diari Ideal. Veiem, a més, com eldiario.es és l’únic diari que 
no té alts i baixos, amb ascens constant de gener a març, i de 
març a maig, la mateixa tendència que han tingut en nombre de 
socis: 56.000.
En canvi, la pestanya ‘Scores’ del gràfic ens permet veure el 
nombre d’usuaris únics de cadascuna de les capçaleres. Si 
situem el ratolí en cada diari, podem amagar o fer visible les 
dades. (Gràfic: Fuente: Comscore 2020; elaboració: ReddePe-
riodistas.com)
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Crida a la premsa local: que no falti la 
Redacció
Per Fernando Ramírez / La Patria de Manizales (Colombia)

 
És possible que estiguem assistint al principi de la fi de les sa-
les de redacció com les coneixem fins ara. Els efectes d’aquest 
canvi poden tenir repercussions, que no són difícils de predir, 
en la qualitat periodística. Ja sento per aquí a molt entusiasta 
amb ganes de no tornar a les redaccions després que se superi 
l’emergència per la Covid-19.

“Els falta sala de redacció”: m’he vist repetint aquesta frase, 
cada vegada més seguit, per referir-me a aquells col·legues 
carregats de bones intencions, amb una inquietud intel·lectual 
sincera, però que mostren la seva aversió a ser criticats o que 
els suggereixin canvis a una feina i que són propensos a sen-
tir-se jutges dels altres. Aquests són amb prou feines alguns 
símptomes nocius per a l’ofici que porta el no haver passat per 
aquest lloc fins ara indispensable per continuar la formació de 
periodista després de la universitat: la Redacció.

Sóc d’una època en què la sentència “els periodistes no són 
notícia” significava alguna cosa. Em faig vell i és possible que 
sigui jo el que no sigui capaç d’entendre aquest món de perio-
distes activistes, que es creuen posseïdors de la veritat, amb 
posicions polítiques que defineixen el biaix en els seus articles 
i que volen explicar els seus èxits en a quanta gent van tractar 
de corrupta, tot i que amb prou feines hi hagi deduccions lleu-
geres sobre el suposat fet corrupte. També altres que es preo-
cupen més per difondre el genials que són fent investigacions i 
creuant dades -i ho repeteixen una i altra vegada per tota xarxa 
social que existeixi-, com si al públic li importés com les van fer 
i no el resultat.
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En comptes de seguir parlant d’aquestes situacions, vull parlar-los 
de les rutines periodístiques en què em vaig formar amb un ampli 
grup de professionals que ha passat per la Redacció d’un periòdic 
local, la meva escola i casa meva. Tractaré de resumir aquí alguns 
d’aquests valors que estranyen sempre els que es van formar en 
una redacció de mitjà local i ara estan en altres llocs.

1. Una tertúlia permanent. No concebo  un grup de treball 
que no converteixi la Redacció en una tertúlia permanent so-
bre l’ofici, sobre la realitat al nostre voltant i sobre les peces 
periodístiques en procés. La conversa, ja ho van demostrar els 
grecs des de Sòcrates, és brou de cultiu per a la creativitat. Les 
millors idees es donen als passadissos, on ens creuen amb els 
companys i algú et pregunta què estàs fent. En aquesta xerrada 
sorgeix una font, una dada, un reportatge de fa anys o es plan-
teja un enfocament més nou. Fins i tot en el diàleg és possible 
que el periodista a l’explicar-ho aconsegueixi la claredat que 
necessitava per emprendre el text. Tot això sorgeix en la quali-
tat de la conversa, en la confiança que es conrea amb els anys, 
en perdre-li la por a parlar amb l’altre amb total despreniment 
sobre cada informació. Quin trist món el del periodista que té 
por d’explicar en què treballa perquè tem que li robin la seva 
història. O treballa en un molt mal lloc o les seves inseguretats 

li impediran construir millors històries amb altres.

2. L’editor que ajuda. Una bona redacció té editors que es 
converteixen en mentors, en professors dels altres, en perso-
nes que ajuden els altres a millorar les seves idees, en simples 
acompanyants de l’altre, que entenen el seu paper d’ajudar i 
permeten que brilli el treball del periodista de poble, que és ex-
clusivament seu. He promogut que tot periodista ha d’emprendre 
els textos amb ull crític i això el converteix en el primer editor 
del seu treball. Si així ho féssim, tindríem més editors pesant en 
enfocaments, en estructures, en altres fonts; i molt menys dedi-
cats a corregir comes, accents i a canviar els lids indirectes. Un 
editor és com el conductor d’un bus que s’encarrega de portar 
els passatgers a bon port i no pretén cobrar la resta de la vida 
que els altres van poder fer amb les seves vides el que hagin 
fet, perquè ell els va conduir prou bé. Em produeix estupefac-
ció en aquests temps quan apareix un editor amb ganes de 
cobrar-se la qualitat periodística d’un article d’un altre. El treball 
de l’editor és aquest, aconseguir que els seus pupils i els seus 
articles brillin, i deixar-lo anar. 

3. Planejar, cosa de tots. Sempre serà millor una redacció 
on es dedica més temps a la planificació dels treballs que a 
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la crítica. Aquesta planificació serà millor en la mesura en què 
tots puguem participar d’ella i suggerir com fer-ho. Aquesta és 
l’oportunitat perquè el més jove dels practicants i el més ve-
terà dels editors estiguin en igualtat de condicions a la recer-
ca d’aportar a la feina d’altres, tot amb la finalitat de lliurar-li 
un millor producte a l’audiència. Encara que això es pot fer a 
través de la virtualitat, no és el mateix. Veure’ns la cara, estar 
asseguts tots al voltant de la mateixa taula facilita el diàleg. Ara 
estem obligats a fer-ho a través d’una càmera, però el que no 
es pot permetre és que desaparegui l’oportunitat de millorar els 
treballs amb l’aportació de tots, els que són per al dia a dia i els 
que vindran després.

4. L’inavaluable control. Una que es preï de fer periodisme de 
qualitat posa en marxa protocols de control, que passen per la 
relectura dels textos, per la revisió inquisitiva d’ells. Fins abans 
que comencés el confinament, totes les nits ens assèiem a la 
Redacció a veure projectades les pàgines tal com s’anaven a 
publicar a l’endemà i els donàvem l’última revisió. Ara cada un 
dels integrants de la redacció rep al seu correu les pàgines en 
PDF i qualsevol pot llegir-les i suggerir millores de disseny, de 
redacció o de fons. S’han arribat a ajornar publicacions per-
què algú va advertir que podia millorar-se d’una o altra manera 

o que li faltava alguna cosa clau per ser de qualitat. Això és 
el que s’aconsegueix en una sala de redacció activa. No som 
infal·libles.

5. L’avaluació, l’autocrítica. Em costa entendre que s’assenyali 
als periodistes de no tenir autocrítica i això em passa perquè sóc 
de l’escola de la premsa local, on és sagrat que cada dia ava-
luem el producte publicat. Entenc que en moltes parts pensen 
que això és plorar sobre la llet vessada. Per a mi, per contra, és 
l’oportunitat de la retroalimentació, d’assenyalar què va poder 
sortir millor o com amb base en el ben fet, un altre col·lega pot 
donar-li més qualitat a la peça que processa. És clar, es neces-
sita tenir corda per aguantar de vegades crítiques que poden 
semblar de mala llet, però si aconseguim generar converses 
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que siguin sobre el treball i no sobre les persones, millorarem 
tots. I no se li pot témer a això. Abunden avui -són coses dels 
temps- persones que senten com a ofensa tot apunt sobre el 
que fan. Així no hi ha manera d’aconseguir millores. Vostès ho 
saben tant bé com jo, hi ha errors que només es veuen quan 
surten publicats, salten a la vista, mentre el dia anterior esta-
ven amagats. Per això, val la pena l’avaluació i, és clar, no es 
quedin només en el dolent -que en això pequem molts- també 
parlin dels encerts. En la mesura que es creï un ambient en el 
qual qualsevol pugui parlar i opinar sobre el treball de l’altre hi 
haurà més per aplaudir que criticar. És l’oportunitat d’entendre 
millor i de replicar les millors rutines periodístiques i pràctiques 
en l’exercici, així com de repetir lliçons sobre estil, gramàtica i 
periodisme. Sempre serà millor aquest tipus d’avaluació que 
ens aterri i no la societat del mutu elogi en què s’han convertit 
alguns nous mitjans,  on ai de qui gosi criticar algun treball dels 
seus companys! La legió fa pinya i defensarà amb tossuderia, 
no moltes vegades amb lògica o professionalisme, el publicat. 

6. I un advertiment. Cal reconèixer que no té res de formati-
va una redacció per als seus integrants si es tracta d’aquestes 
on ningú qüestiona a l’altre, on es privilegia el treball individual 
sobre el col·lectiu, o on es creu que el millor que es pot fer és 

donar-li gust a l’editor de torn, fent un mitjà a la seva imatge i 
semblança i no aprofitant la diversitat de persones que enri-
queixen el producte i li brinden la possibilitat de tenir diferents 
punts de vista. Això dóna varietat als temes i enriqueix els enfo-
caments. Pel que escolto a molts col·legues, d’aquestes redac-
cions n’hi ha. Que trist.

Recomano als editors i periodistes locals que no han tingut la 
possibilitat de conèixer aquestes redaccions possible en via 
d’extinció a que aprofitin el que queda per passar-se per elles 
i entendre com funcionen aquestes rutines periodístiques, que 
segurament els ajudaran a créixer com a professionals. No es 
perdin aquesta oportunitat i aprofiteu la aviat, quan tot es nor-
malitzi, on es normalitzi, perquè em temo que l’esquema tra-
dicional, formador de generacions, no durarà molt. Tant de bo 
m’equivoqui. (Infografies: Tot Sant Cugat i PortobelloStreet.es)
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El valor de la comunicació de prop
Per Carlos Bravo Aguilar, director de marketing de Prensa Ibé-
rica 360 / Ipmark

 

“Vivim temps d’incertesa. Una època plena de canvis. La so-
cietat vol saber, necessita informació fiable i contrastada i per 
això són fonamentals les marques de comunicació. Els mitjans 
d’informació, els diaris digitals, hem experimentat aquestes 
setmanes un creixement espectacular en les nostres audièn-
cies. Els sites de Prensa Ibérica han augmentat de mitjana d’un 
40% el nombre d’usuaris i un 80% les views, enfront de l’any 

anterior. Els usuaris volen saber, busquen referències i van a 
les marques que coneixen, als mitjans que els inspiren més 
confiança, tractant d’evitar les fake news i d’escapar del filtre 
bombolla.

A Prensa Ibérica pensem que a més tenim un valor fonamental, 
i és la nostra aposta per la informació de prop. Creiem ferma-
ment en el valor de la comunicació de prop, en la importància 
que el focus d’emissió i el filtre de rellevància de la informació 
estiguin propers al lector, que qui decideix el que és rellevant 
estigui a prop de l’usuari. Perquè no és el mateix que qui em 
parli visqui a la meva ciutat, o visqui a 600 km. Perquè si coneix 
el meu entorn, les meves inquietuds i preocupacions i les de la 
meva gent connectarà molt millor amb mi. I aquest valor de la 
comunicació de prop és important no només geogràficament 
sinó també per àrees de continguts. 

Amb aquesta base, articulem la nostra proposta de valor per 
als anunciants al voltant de tres eixos:

Escala i capil·laritat: a través dels nostres 19 diaris d’informació 
general, dels nostres esportius i revistes, podem arribar a grans 
audiències i també posar el focus en zones concretes on altres 
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no arriben. Eficaços per a les grans campanyes de publicitat 
estatal: en digital arribem al 80% dels internautes de l’estat, 
i en paper els diaris d’informació general de Premsa Ibèrica 
sumen més cobertura que els quatre diaris estatals junts (2,3 
milions de lectors vs 1,9). I per descomptat, i aquest és un dels 
nostres grans valors diferencials, arribem amb gran eficàcia i 
poder prescriptor a les audiències regionals i locals: som les 
seves marques de referència, les que els parlen de prop, del 
que els preocupa i interessa.

Focus al lector: creiem en el coneixement profund del lector 
com a base per a una comunicació eficaç. Saber què li inte-
ressa, quan, i quin valor i utilitat busca. Aquesta proximitat, 
coneixement i connexió amb els lectors sempre ha estat una 
preocupació a Prensa Ibèrica, i avui és una prioritat i comptem 
per a això amb un gran equip de data i la millor tecnologia. El 
seu comportament, els seus interessos i aficions, els seus mo-
ments, mitjans i dispositius de connexió... per aconseguir una 
comunicació personalitzada, útil i oportuna.

Comunicació dirigida a objectius: els objectius de comuni-
cació dels nostres clients són múltiples: notorietat, imatge de 
marca, reputació, vendes. A Prensa Ibérica entenem la comuni-

cació en sentit ampli, i posem al servei dels nostres anunciants 
diverses fórmules, amb equips especialitzats i transversals per 
respondre amb eficàcia a les seves demandes. Organitzem 
els millors esdeveniments i webinars per posar en contacte a 
les marques amb els usuaris i prescriptors. Solucions de bran-
ded content: som experts en comptar històries que connecten, 
emocionen i mouen a l’acció. Vull destacar aquí la nostra gran 
capacitat per generar continguts, amb probablement el major 
equip de periodistes i professionals de la comunicació al nostre 
país. Una capacitat per crear continguts de valor, rellevants i 
adaptats a les necessitats de comunicació dels anunciants i 
que suposen un gran valor diferencial enfront d’altres players 
en el mercat de la publicitat digital. Solucions de data, basades 
en el coneixement profund dels usuaris per arribar amb el mis-
satge i en el moment adequat. Creació de segments ad hoc, 
creativitats diferents en temps real, generació d’informació i va-
lor per als nostres clients, millorant l’eficàcia de la comunicació.

Amb les nostres propostes busquem sempre solucions efica-
ces, flexibles. Que s’adaptin i compleixin els objectius de co-
municació de les marques i que aportin també valor qualita-
tiu. Perquè no es tracta només d’arribar al target buscat, sinó 
d’arribar-hi bé. I aquí torno a la importància de la comunicació 
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de prop, perquè l’entorn i el context en la comunicació són fo-
namentals i fan que el missatge sigui molt més eficaç.

Estem entrant en una nova realitat, en la qual cobren força va-
lors com la solidaritat, el sentiment de comunitat, la necessitat 
d’actuar davant el canvi climàtic... Una nova realitat que estem 
construint entre tots i en la qual és fonamental comptar amb 
una informació creïble i de qualitat, uns mitjans que coneguin 
i parlin de prop als seus lectors i usuaris i que permetin una 
comunicació personalitzada, útil i oportuna. Una manera de fer 
que ens converteix en un vehicle imprescindible per connectar 
a les marques amb els consumidors. (Imatge: Llibreria La Ra-
posa/surtdecasa.cat)
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