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

BONES VACANCES! 

Us informem que les nostres oficines 
romandran tancades del 10 al 23 d’agost

El proper número d’El Butlletí sortirà el 18 de setembre
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La llibertat d’informació a Espanya, en 
una “situació preocupant”, segons un 
estudi avalat per Brussel·les
Per La Vanguardia (Efe)

Espanya travessa una “situació preocupant” en diversos aspec-
tes clau per al manteniment de la llibertat d’expressió i de prem-
sa, segons l’ últim informe de l’Institut Universitari Europeu, 
publicat avui i avalat per la Comissió Europea (CE). L’estudi, 

que s’emmarca dins del “Monitor de la pluralitat dels mitjans”, 
es refereix a l’etapa 2018-2019 i la seva versió espanyola està 
elaborada pels professors Pere Masip, Carlos Ruiz Caballero i 
Jaume Suau, de la Escola de Comunicació i Relacions Interna-
cionals, Universitat Ramon Llull.
 
“No és un estudi de la Comissió, però és part important del 
nostre treball en matèria de mitjans de comunicació”, va indi-
car la vicepresidenta de la Comissió Europea (CE) per Valors 
i Transparència, Vera Jourová, al presentar l’informe d’aquest 
Institut amb seu a la ciutat italiana de Florència. Jourová va 
comparèixer en roda de premsa al costat del comissari per al 
Mercat Únic, Thierry Breton, i tots dos van instar els països a 
donar suport al sector de la premsa.

Pluralitat de el mercat de la informació a Espanya
En el cas d’Espanya, l’Institut veu un risc mitjà pel que fa a la 
llibertat d’expressió i alt pel que fa a la llibertat d’informació, i 
incideix en la necessitat de “modificacions urgents” en diver-
ses normatives. “Com va declarar la Plataforma en Defensa de 
la Llibertat d’Informació i altres organitzacions al desembre de 
2019, a Ginebra, davant el Consell de Drets Humans de l’ONU, 
algunes normes relacionades amb la llibertat d’expressió a Es-
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panya contribueixen a crear un panorama “vergonyós i ombrí-
vol””, recull l’informe.

Malgrat incidir en la necessitat de reformes estructurals a nivell 
legal, l’estudi també considera que la “polarització” i el context 
polític “fa que el consens sigui complicat per dur a terme les 
accions necessàries”.

Amb relació a l’informe previ del monitor es destaca l’aprovació 
de l’anomenat Decret Digital, aprovat el 2019, i que “fa possible 
bloquejar xarxes i contingut digital sense consentiment digital”.

Atacs a informadors
L’exercici de la professió periodística també travessa dificultats en 
els últims anys, afegeix l’informe. En aquest sentit, es fa referència 
a “66 atacs registrats” a periodistes després de la sentència de 
l’anomenat “Procés” o el “boicot” de Vox a diversos informadors 
que no van poder entrar en actes electorals de la formació.

Compta amb un risc especialment alt (amb 81 punts percen-
tuals sobre 100 en una escala que contempla diferents factors) 
la concentració mediàtica, que redunda directament en els in-
gressos publicitaris.

“La concentració de mercat publicitari de dos grans operadors 
de televisió ha estat confirmada amb una sanció històrica de la 
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). No 
obstant això, no existeix un marc legal que impedeixi la con-
centració en el mercat de la premsa o les plataformes en línia”, 
assenyala l’informe.

També es fa esment a la situació de Ràdio Televisió Espanyola 
(RTVE), el marc legal i de gestió de la qual ha estat en debat en 
els últims anys. “Els partits no han pogut arribar a un acord per 
configurar el Consell d’Administració (...) Un altre clar exemple 
de com la situació política no contribueix al pluralisme a Espan-
ya”, conclou.

En les conclusions, els autors de l’informe referit a l’Estat es-
panyol recorden que “per interpretar les dades de MPM 2020, 
que mostren un empitjorament general del pluralisme mediàtic 
a Espanya, és imprescindible comprendre el context polític. 
La paraula clau és “polarització”. La irrupció parlamentària de 
l’extrema dreta VOX ha radicalitzat els partits que ocupaven 
l’espectre ideològic del centre i de la dreta, que s’ha materia-
litzat a pactes de govern en diverses comunitats autònomes. 
El resultat és una profunda divisió al Parlament, que impedeix 
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el consens necessari per a importants reformes legislatives; la 
desaparició pràctica d’un centre moderat i polític porta cap a 
una via marcada pel recurs constants per la via judicial com a 
instància per resoldre les principals disputes”. També fa esment 
a que “el conflicte entre Catalunya i Espanya. La independèn-
cia dels primers també marca aquest context i explica, en gran 
mesura, aquesta polarització. En aquest sentit, els mitjans de 
comunicació, en un sistema mediàtic també polaritzat, han con-
tribuït a aquesta radicalització de la vida pública espanyola”.  
(Infografia: CMPF)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe re-
ferit a l’Estat espanyol sobre la llibertat d’informació. CLIQUEU 
AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Estereotipades i infrarepresentades: 
les persones grans en els mitjans de 
comunicació
Per Reason Why

 
Quantes persones grans apareixen als anuncis que veus a la 
televisió? I en els vídeos promocionals de marques que es mos-
tren en xarxes socials? I en els cartells de les marquesines que 
observes a la parada d’autobús?. Potser mai t’hagis parat a 
observar-ho, però la veritat és que aquest col·lectiu es troba 

infrarepresentat en els mitjans i, quan se li presta atenció, la 
imatge que es transmet resulta estereotipada, pejorativa, pa-
ternalista o, fins i tot, sensacionalista. Aquesta és una de les 
conclusions d’una investigació realitzada per docents de la Uni-
versitat Internacional de València i la Universitat CEU Cardenal 
Herrera, el llibre de la qual és de pagament.

Els professors Amparo Suay i Hugo Aznar han estudiat l’opinió 
de 67 periodistes especialitzats que van respondre a un qües-
tionari sobre la representació informativa de la gent gran. La 
selecció inicial de la mostra incloïa un total de 100 professio-
nals. Un dels resultats aconseguits és que més del 90% dels 
consultats consideren que la gent gran no està prou present en 
els mitjans en relació amb la seva creixent posició econòmica 
i pes demogràfic. Per a més del 80%, la imatge que s’ofereix 
d’aquest col·lectiu no està ajustada a la seva realitat, i a més 
opinen que resulta pejorativa, paternalista o sensacionalista.

D’altra banda, pel que fa a la informació que ofereixen els mi-
tjans sobre la gent gran, gairebé el 60% dels periodistes espe-
cialitzats creuen que no és completa, mentre que més del 50% 
la consideren allunyada de les preocupacions pròpies d’aquesta 
edat i també apunten que no resulta prou variada temàticament.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons assenyala l’Institut de Majors i Serveis Socials (Im-
serso), el 2014 gairebé el 70% de la gent gran eren oients de 
ràdio diàriament; mentre que gairebé el 90% veien la televisió 
tots els dies i, de la mateixa manera, un 36% llegien revistes 
o diaris amb alguna freqüència. Com a consumidors habituals 
dels mitjans, seria lògic esperar que tinguessin una major 
presència en ells i que aquests abordessin més temes del seu 
interès i encoratgessin la seva participació. En aquest sentit, els 
responsables de l’estudi consideren que, per aconseguir una 
millor representació, tant des del punt de vista quantitatiu com 
qualitatiu, els mitjans han de desenvolupar algunes accions i 
mesures recomanables des de l’ètica comunicativa.

Les conseqüències d’una inadequada representació de la gent 
gran no incideixen únicament en el propi col·lectiu, sinó en la 
construcció de l’imaginari social. Així, els efectes dels estereo-
tips també influeixen en altres grups socials implicats, com ara 
els professionals dedicats a les cures, metges, terapeutes o tre-
balladors socials, i en la societat en general.

La discriminació per edat, o edadisme, és una de les principals 
conseqüències, ja que pot influir negativament sobre el propi 
procés d’envelliment de l’individu, creant una mena de “profecia 

autocomplerta”. En aquest sentit, la gent gran es converteixen 
en víctimes d’idees preconcebudes sobre la manera en què 
haurien d’actuar i el què s’espera d’elles.

La Fiscalia pot compartir el nom 
d’un acusat amb els mitjans de 
comunicació?
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha establert 
que, tot i que existeix el dret de presumpció d’innocència, el fet 
que la Fiscalia comparteixi el nom d’un acusat amb els mitjans 
de comunicació quan una causa no es trobi secreta no té relle-
vància penal. Així ho decidia en un acte la Sala Civil i Penal de 
TSJM, a raó de la inadmissió a tràmit d’una querella contra un 
fiscal per un delicte de revelació de secrets per distribuir a les 
agències de notícies EFE i Europa Press el nom d’un jutjat per 
possible delicte de maltractament animal.

Segons el propi querellant, el Ministeri Públic hauria distribuït a 
les esmentades agències l’escrit d’acusació al complet, amb to-
tes les seves dades econòmiques i personals com el DNI, adre-
ces o activitats mercantils; i a més, quan precisament, el jutge 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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d’instrucció havia avisat que no volia veure publicada “sota cap 
concepte” cap informació relativa a la causa. 
Per la seva banda, els magistrats es recolzen en la Instrucció 
Núm. 3/2005, de 7 d’abril, sobre les relacions del ministeri fiscal 
amb els mitjans de comunicació, en la qual se subratlla la ne-
cessitat d’ “articular” unes relacions entre el Ministeri Públic i la 
premsa “d’acord amb cànons de transparència i claredat, pos-
sibilitant l’accés dels mitjans de comunicació -amb les reserves 
i garanties necessàries- a les dades nuclears dels processos 
penals en els quals concorri interès informatiu”.

El Tribunal considera que, tot i que existeix el dret de presump-
ció d’innocència, no és obligatori eliminar sempre el nom de 
l’acusat, llevat que es tracti de persones que requereixin pro-
tecció especial, com els menors. Igualment, per als magistrats, 
el fiscal no va dur a terme cap acció per la qual pogués incórrer 
en un delicte de revelació de secrets ja que no va existir cap 
intenció d’”envair la intimitat d’una altra persona a l’apoderar-se 
de les seves dades”. (Font: Economist & Jurist)

El sector de l’edició de diaris i 
revistes llancen campanya de suport 
a quioscos

Les associacions d’editors de revistes (ARI), editors de dia-
ris (AMI), distribuïdors (FANDE) i punts de venda professio-
nals (Comissió Nacional de Venedors), posen en marxa des 
d’aquesta setmana la campanya “Els teus Diaris i Revistes van 
amb tu” per promoure la compra de publicacions als quioscos, 
destacant el valor que aporten revistes i diaris com a fonts 
d’informació veraç, entreteniment i cultura, per a tots els ciu-
tadans.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Al costat de la difusió de la campanya en xarxes socials, es 
distribuiran 12.000 cartells amb aquest lema, entre tots els 
quioscos i punts de venda professionals d’Espanya, per a co-
neixement dels clients que acudeixen a aquesta xarxa, la qual 
garanteix l’accés a les publicacions periòdiques.

En el sector de l’edició i comercialització de publicacions pe-
riòdiques treballen prop de 36.000 persones, entre editorials, 
distribuïdores i punts de venda. Durant tota la crisi sanitària, la 
distribució de diaris i revistes als quioscos espanyols ha estat 
sempre assegurada, garantint a la ciutadania el dret a l’accés a 
la informació, cultura i entreteniment, gràcies a el gran esforç i 
compromís de la cadena que formen Editors, distribuïdors Es-
tatals i Nacionals, distribuïdors Locals i Punts de Venda. (Font: 
Programa Publicidad – infografia: APM)

Els ingressos del Grupo Vocento 
cauen un -15,6% respecte al 2019

Els ingressos publicitaris de Grupo Vocento van caure un 22,6% 
durant el 1S20, mentre que al sector baixen un 34,5%, amb es-
pecial incidència en els mesos d’abril i maig: 33,9% i 35,8%, 

a Vocento i -59,4% i -60,6% en el mercat publicitari. Vocen-
to ha tancat el 1S20 amb uns Ingressos totals d’explotació de 
163.700.000 d’euros, un 15,6% menys que en el mateix període 
de l’any precedent. Aquesta caiguda reflecteix l’impacte de Co-
vid-19 en l’activitat econòmica, que enguany va obligar al grup 
a activar un pla d’ajustos de costos fins a final d’any.

Entre els resultats derivats de les mesures adoptades per 
Vocento per intentar minimitzar l’impacte del virus es troben 
l’acceleració de la transformació digital, veient la seva posició 
enfortida amb l’increment de subscriptors en el conjunt de les 
capçaleres, així com l’increment de registres tant en l’ABC.es, 
on s’assoleixen els 800.000 usuaris registrats, com a nous for-
mats com el de Gastronomia Live.

Mentre que en el sector baixen un 34,5%, els ingressos publi-
citaris de Grupo Vocento durant el primer semestre cauen un 
22,6%. Les marques de Vocento tornen a registrar un millor 
comportament que el mercat tant en premsa offline (-26,4% vs. 
-41,2%), com en publicitat en línia (-14,8% vs -20,5%). El pes 
de la publicitat digital puja 3,5 pp fins situar-se al 44,5%, inclo-
sos els ingressos de comerç electrònic. Així, Vocento genera un 
EBITDA Comparable de 5,8 millones de euros.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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En Diaris, els ingressos d’explotació (inclou activitat offli-
ne i online) durant el semestre ascendeixen a 132.200.000 
d’euros, respecte als 160,6 del mateix període de l’any ante-
rior, conseqüència directa de la crisi de la Covid-19. Durant 
1S20 Suplements i Revistes van ingressar durant 8,5 milions; 
ABC, 36.300.000, i Regionals 93,4 milions d’euros. La venda 
d’exemplars ha baixat un -9,0% (-4,4% l’any passat), destacant 
la resiliència en els periòdics de la Zona Nord (-3,0%).

En Classificats, els ingressos d’explotació arriben als 10,8 mi-
lions d’euros, mentre que l’EBITDA comparable és de 2 milions 
d’euros, respecte als 2,9 milions obtinguts el primer semestre 
del 2019. En Gastronomia i Agències, els ingressos d’explotació 
assoleixen 7,4 milions d’euros, que suposa un notable increment 
respecte els 4,7 milions en 1S19. (Font: Programa Publicitat)

Els ingressos de l’editora d’El Espanyol 
van créixer un 13% l’any passat

En el passat exercici, els ingressos d’El León de El Español Pu-
blicaciones, editora del diari digital El Espanyol, van créixer un 
13% al passar dels 8,230 milions a 9.293.000 d’euros, segons 

una informació avançada a la junta d’accionistes de la compan-
yia que ha publicat el seu canal econòmic Invertia.

Aquest any, i tant per l’augment d’ingressos com per la retallada 
de costos, el resultat operatiu es va multiplicar per sis al passar 
de 227.000 a1.433.000 d’euros. El benefici net de l’editora, se-
gons la mateixa font, va ascendir a 364.000 d’euros. La plantilla 
d’El Espanyol va passar de 79 a 94 treballadors entre 2018 i 
2019. (Font: Digimedios)

Acomiadaments a La Razón
Vozpopuli fa saber que hi 
ha nou acomiadaments 
al diari La Razón. En el 
periòdic de Planeta, les 
sortides s’han justificat 
per raons econòmiques i 
organitzatives; i han afec-
tat, principalment, a al-
guns dels periodistes més veterans del diari. Els representants 
dels treballadors han assenyalat que aquests acomiadaments 
s’han produït tan sols uns mesos després que la seva plantilla 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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assumís retallades salarials per garantir la sostenibilitat de el 
projecte.

“L’empresa ens ha comunicat que hi ha un pla de reorganitza-
ció vinculat a un nou impuls per a la web, amb un nou disseny 
que permeti que la companyia segueixi avançant. Però ente-
nem que aquests detalls que afecten la totalitat dels treballa-
dors del periòdic s’han de comunicar a una plantilla que porta 
quatre mesos treballant a cegues, des de casa, sense contacte 
en molts casos amb els responsables. Una situació que genera 
incertesa i dubtes sobre molts aspectes. No només sobre la 
continuïtat de el projecte, també sobre el dia a dia de la seva 
activitat”, lamenten en una nota distribuïda entre els seus em-
pleats. (Font: Vozpopuli- fotografia: Diario Público)

L’Independent de Gràcia compleix 20 
anys

El mitjà de comunicació en paper sobre informació local i co-
marcal que es distribueix de manera gratuïta, l’Independent de 
Gràcia, celebra 20 anys. Per celebrar-ho, aquest 31 de juliol 
publicaran un Especial 20è Aniversari de L’Independent de Grà-

cia. A més, també trauran una edició única amb 32 pàgines que 
contindrà, com cada any, l’Especial Festa Major de Gràcia.

El mitjà ja porta 810 números i amb el proper especial sumarà 
811. Aquesta edició serà la presentació oficial de la celebració, 
però en el que queda d’any el mitjà prepararà altres activitats. 
A l’especial es repassarà la història de l’Independent de Grà-
cia – es publicarà un llistat de tots els periodistes i anunciants 
que han participat en el mitjà -, també hi haurà un espai pels 
columnistes i fotoperiodistes i es publicaran els missatges dels 
lectors. El director de l’Independent de Gràcia, Albert Balanzà, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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explica que “han deixat apartats pel record i la membrança” i ha 
volgut reconèixer la feina que han fet els veïns durant aquests 
20 anys per fer construir i créixer el periòdic en el barri. (Font i 
infografia: Redacció AMIC)
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La crisi del coronavirus accelera el 
canvi cap a la publicitat digital
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La inversió publicitària global caurà un 9,1% el 2020, segons les 
previsions d’inversió publicitària de Zenith, publicades abans 
d’ahir (que es poden adquirir per 495 lliures esterlines). Per po-
der comparar, durant la recessió de 2009, la inversió publicitària 
va caure un 9,5%. La inversió comença a reactivar-se: segons 
Zenith, la previsió de recuperació per a 2021 és del 5,8%. 

Els anunciants van retirar la seva inversió dràsticament quan la 
magnitud de la crisi del coronavirus es va fer evident. Les caigudes 
més pronunciades van tenir lloc entre març i maig, tot i que les da-
tes varien segons el país. Ara, aquestes caigudes estan començat 
a atenuar-se i s’espera un amortiment gradual al llarg del que que-
da d’any. Zenith preveu una recuperació de la inversió publicitària 
mundial del 5,8% el 2021, impulsada pels Jocs Olímpics d’Estiu 
i el campionat de futbol UEFA Euro2020, que seran reagendats.

EUA s’ha mantingut relativament forta, al poder beneficiar-se 
d’una inversió publicitària rècord, per motius polítics, en el pe-
ríode previ a les eleccions presidencials de novembre. S’espera 
que la inversió publicitària als EUA disminueixi només un 7% 
aquest any. Es preveu que a Àsia Pacífic es redueixi un 8%, 
gràcies a l’èxit d’alguns mercats Europa Central i Oriental, del 
13% a Amèrica Llatina i del 20% en MENA el 2020.

L’acceleració digital, impulsada pel distanciament social i 
els nous comportaments
El consum dels mitjans digitals, juntament amb el de la televi-
sió, es va disparar en les primeres setmanes de confinament. 
Encara que tots dos estan disminuint novament, no es preveu 
que retrocedeixin a nivells anteriors a la crisi a curt termini.
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Juntament amb l’augment de l’ecommerce i l’increment de les 
dades, el canvi en els pressupostos dels mitjans, de tradicio-
nals a digitals, s’ha vist impulsat, accelerant la tendència que ja 
estava tenint lloc. Zenith preveu que la publicitat digital repre-
sentarà el 51% de la inversió publicitària global aquest any, per 
sobre de 49,5% que va estimar al desembre.

Els pressupostos de publicitat digital es van retallar ràpidament 
en la primera fase de la crisi, ja que, en general, és més fàcil 
tallar sense penalització. Però, a mesura que passava el temps, 
les marques destinaven més pressupost als suports digitals per 
aprofitar la seva flexibilitat i capacitat d’optimitzar el seu rendi-
ment, qualitats especialment importants en moments d’incertesa. 

S’estima que la inversió publicitària digital disminuirà només 
un 2% el 2020 en el seu conjunt. Zenith no preveu que part 
d’aquesta inversió torni als mitjans tradicionals a mesura que 
la crisi millori. Estimen que la quota de mercat de la publicitat 
digital abasti el 54,6% el 2022.

La recuperació dels mitjans tradicionals serà irregular i insuficient
Entre els mitjans tradicionals, la televisió i la ràdio han estat els 
que menys han patit, i es preveu que finalitzin l’any només lleu-

gerament per sota de mercat, amb un 11% i un 12% de caiguda 
respectivament. La crisi va agreujar la caiguda a llarg termini 
de la publicitat impresa, ja que es preveu que la inversió publi-
citària en diaris disminueixi un 21% a nivell mundial aquest any 
i en revistes un 20%. No es preveu una recuperació per a la 
inversió publicitària en diaris o revistes, que continuarà dismi-
nuint l’any que ve. Tinguem en compte que quan parlem de la 
publicitat en diaris i revistes ens referim únicament als ingres-
sos publicitaris de les seves edicions impreses; els ingressos 
de les seves publicacions digitals s’inclouen en publicitat digital.

Com era d’esperar, OOH i el cinema han estat els mitjans més 
afectats per les restriccions de moviment imposades pels go-
verns. Es preveu que la inversió publicitària en OOH caigui un 
25% el 2020 i en cinema un 51%. La recuperació per a la tele-
visió i la ràdio serà mínima, amb un creixement previst del 2% 
i de l’1% per 2021, respectivament. El creixement de OOH i de 
cinema serà més gran i compensarà les grans caigudes aquest 
any: Zenith preveu un creixement del 16% per OOH i del 65% 
per al cinema, però cap tornarà als índexs de 2019 a 2022.

“El coronavirus ha obligat les marques a adoptar la publicitat 
digital fins i tot més ràpidament del que s’esperava i ha fet que 
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la transformació digital de les empreses sigui més urgent que 
mai”, ha dit Jonathan Barnard, Head of Forecasting de Zenith. 
“Aquest any serà el primer en què la publicitat digital atraurà 
més de la meitat de la inversió publicitària global total, una fita 
que prèviament esperàvem que succeís el 2021”. (Infografia: 
Zenith Media)

El temps de navegació a Internet al 
juny creix +14%, respecte al maig de 
2019  

El temps de navegació a Internet al juny va ser de 137 minuts 
per persona a el dia, +9 minuts més que al maig de l’any 

passat, fet que suposa un increment del  +14%. El nombre de 
visitants únics a internet al mes de juny va ser de 34,6 Milions, 
un milió més que el juny del 2019, un creixement del +3%.

Al mes de juny de 2020 el nombre de visitants únics a Internet 
és de 34.600.000, el que suposa un milions de visitants més 
que el mateix mes de l’any passat, un 2% més. Pel que fa al 
temps de navegació, la mitjana diària de consum per persona 
és de 137* minuts, 9 minuts més que durant el mes de juny 
del 2019. Es tracta de dades del consum general d’Internet del 
passat mes de juny de l’informe de Barlovento Comunicación, 
on es recull el temps de navegació, el rànquing de sites i domi-
nis per visitants únics, així com el perfil dels navegants. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estatègia – infografia: Barlovento)

NOTA: El Butlletí us fa arribar l’informe complet del mes de juny 
del temps de navegació a Internet, que elabora Barlovento. 
CLIQUEU AQUÍ  
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Google escull els mitjans de Totmedia 
per al seu programa internacional 
d’ajut a la premsa

Els mitjans de Totmedia, han estat inclosos en el fons d’ajuda 
creat per Google News Initiative el mes de març, per donar su-
port a la premsa local enfront dels efectes econòmics negatius 
causats per l’epidèmia sanitària de la Covid-19. Els mitjans de 
Totmedia inclosos en el programa han estat els locals Tot Sant 

Cugat, Tot Cerdanyola, Tot Rubí i el mitjà d’actualitat econò-
mica i empresarial Via Empresa. L’ajut ha consistit en 5.000 
dòlars per ajudar al mitjà a continuar produint contingut original 
informatiu de qualitat per mantenir les seves comunitats ben 
informades.

L’objectiu del Journalism Emergency Relief Fund està orientat 
a donar suport a la producció de periodisme original per a les 
comunitats locals davant la pandèmia COVID-19. La selecció 
dels mitjans que han accedit als ajuts ha estat executada per 
un equip de professionals de Google amb coneixement i expe-
riència en periodisme digital en els països dels cinc continents 
coberts per la convocatòria. Segons Google, han entrat al pro-
grama 5.300 mitjans locals dels cinc continents d’entre les més 
de 12.000 sol·licituds rebudes de més de 100 països.

Segons el vicepresident de Google News, Richard Gingras, “les 
notícies locals són un recurs vital per mantenir les persones i 
les comunitats connectades en les bones èpoques. Avui, duen 
a terme una tasca encara més important,  ja que aporten dades 
sobre com la Covid-19 està afectant la vida diària, i aquesta 
funció està sent posada en perill per les conseqüències econò-
miques de la pandèmia”. Aquest programa demostra la impor-
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tància que tenen els mitjans locals referents del territori en les 
comunitats, perquè continuïn produint i distribuint informació 
periodística original de qualitat i de servei. A més d’ajudar el 
comerç, les institucions locals, les entitats socials i culturals a 
mantenir-se en contacte i comunicar-se amb el públic. Mitjans 
de proximitat donen servei a la comunitat i ajuden a la cohesió 
d’una societat democràtica. (Font: Tot Sant Cugat – infografia: 
Local Media Foundation)

La Vanguardia recupera el lideratge a 
Comscore

L’edició digital de La Vanguardia va tornar a liderar al juny el 
rànquing de Comscore com el web de notícies amb més lectors 
de l’Estat, després de perdre el primer lloc el mes anterior. En 
concret, el mes passat LaVanguardia.com va registrar 22,810 
milions d’usuaris únics (un 9,25% menys que al maig), superant 
ElMundo.es, que va baixar fins als 21,575 (–14,42%).

Per darrere continuen l’ABC.es, amb 20,946 milions de nave-
gants únics (–11,92%); ElPaís.com, amb 19,386 (–16,3%), i El 
Confidencial, amb 18,958 (–12,48%). (Font: Comunicació21)

Campanya de l’APPEC per impulsar la 
lectura de revistes

L’APPEC Editors de revistes i 
digitals posa en marxa una cam-
panya per reivindicar el valor de 
les revistes en uns dies en què 
més que mai cal espai per a la 
reflexió. Segons l’entitat, les re-
vistes en català ofereixen anàli-
si, divulgació i periodisme en 
profunditat amb més de trenta 

temàtiques diferents. “En un moment en què estem aprenent a 
viure d’una altra manera, les capçaleres són una porta oberta 
per nodrir-nos i estimular la ment. Ara que el camí fa pujada... 
Respira. Revisa. Retroba. Renova. Reviu. Reafirma’t. Revista”, 
diu la campanya.

Amb aquesta campanya l’APPEC reivindica la importància de 
les revistes per acompanyar-nos en aquesta “nova normalitat” 
i pretén donar un impuls al consum de revistes en català que 
s’ha vist afectat per l’impacte de les mesures de restricció dutes 
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a terme per fer front a la crisi sanitària. La campanya la publi-
caran conjuntament les diverses publicacions que formen part 
d’associació i es veurà a les xarxes socials. (Font i infografia: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El branded content s’erigeix com una 
de les principals vies de creixement 
econòmic en els mitjans
Per Wan-Ifra

La necessitat de diversificar els ingressos en la indústria dels 
mitjans de comunicació i les estratègies que estan duent a ter-
me alguns grups ha centrat s’ha debatut a la Latam  Media  
Leaders eSummit, organitzada per WAN-IFRA.

Diego Vallejo, CDO d’El Tiempo (Colòmbia), i Libe Bilbao, di-
rectora general Comercial d’El Confidencial (Espanya), amb la 

moderació de la presidenta de Frame ONE Strategies (EUA), 
Selymar Colom, van compartir productes i experiències posats 
en marxa pels seus respectius mitjans per fer front a les difi-
cultats a què s’enfronten per aconseguir ingressos sostenibles.

Diego Vallejo ha detallat quines han estat les principals estra-
tègies i tàctiques de diversificació que ha posat en marxa o ha 
potenciat el Temps per intentar sortejar l’impacte econòmic de 
la pandèmia:

Enfortiment dels Brand Day (preses de home).- Han tret una 
versió Deluxe, amb formats d’alt impacte tant en desktop com a 
mobile, que inclou variants com Prehome (interstitials). Vallejo 
ha apuntat que són vendes amb un tiquet alt.

Autoservei.- La plataforma es llançarà pròximament i permetrà 
que els clients puguin comprar publicitat i orientar-la al públic 
adequat. Aquest projecte va ser guanyador de l’Innovation Cha-
llenge Latam de GNI.

Potenciació de la programàtica.- Han incorporat Header 
Bidding i Exchange Bidding. “Això ens ha portat un treball im-
portant -ha especificat Vallejo-, però la data és el nou or i el 
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valor del nostre negoci està en el coneixement que puguem 
tenir de les nostres audiències i traslladar als nostres clients”.

Adtech - ad serving.- “Una de les dificultats dels mitjans -indi-
ca Vallejo- és la diferència que tenim pel que fa a les platafor-
mes que tots coneixem, i no cito noms, per tot el que poden fer 
a segmentació, etc. Estem treballant amb creativitats dinàmi-
ques i adquirint capacitats de geotargeting, i ecosistemes DSP 
i de adservers”.

Branded Content.- És una de les àrees que millor ha funcionat 
a El Tiempo, segons ha explicat Vallejo. “Ha anat creixent la 
seva rellevància. Aquest any ja està per sobre del 25% del total 
d’ingressos digitals en el nostre cas. Hem fet ara el Tiempo a 
Casa, sobre idees per al confinament, i vam aconseguir atraure 
les marques. Cada mes tenim diferents especials i fem contin-
gut a mida”.

Esdeveniments a streaming i fòrums virtuals.- Ha estat un 
dels eixos de creixement d’El Tiempo i ha generat molts ingres-
sos, revela. “Hem fet un concert virtual amb Juanes i l’Orquestra 
Filharmònica de Bogotà i es van sumar marques importants i 
es monetitzà l’esdeveniment. També hem fet fòrums temàtics, 

com ara el de la indústria del cànnabis. O concerts amb altres 
artistes. Vam fer una aliança amb la cervesera més gran de 
Colòmbia i cada cap de setmana fèiem un concert”.

El tiempo – Play: Enfortiment del vídeo.- “Ho estem llançant 
ara mateix. És la nova aposta audiovisual d’El Tiempo. Hi ha 
producció de vídeo pròpia, però també lloguer de pel·lícules, 
producció de sèries web, i es monetitza amb publicitat i amb 
transaccionals com aquest lloguer de pel·lícules”

Ecommerce.- El Tiempo se suma a esdeveniments com el ciber-
lunes o el Black Friday, i “els resultats són espectaculars”. El Tiem-
po manté una aliança en aquest cas amb la Cambra de Comerç.

Cursos online.- Durant la pandèmia van llançar la platafor-
ma de cursos online, on la gent pot contractar-los, i van des 
il·lustració a fotografia, passant per ioga, etc., fins a temes més 
empresarials.

“El meu missatge és que cal tractar de pensar en com capita-
litzar més les grans audiències que estem pastant i no només 
limitar-se a les línies de treball tradicionals. L’important és oferir 
valor als lectors i als anunciants”, ha conclòs Vallejo.
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Exemples de diversificació i estratègies a El Confidencial 
(Espanya)
Libe Bilbao indica que, tot i la pandèmia,  de 182 dies del primer 
semestre, 144 ha estat la portada venuda, “i en situació normal 
haurien estat tots.  No ha estat malament, però ha estat com-
plicat. Vam saber arribar a les agències i als anunciants, adap-
tar els formats i veure oportunitats.  Sectors com automoció i 
viatges, per exemple, van parar, però altres marques petites en 
sectors com salut, educació o alimentació han sabut aprofitar 
l’oportunitat i han fet accions de campanyes en digital a les que 
no estaven acostumats”.

Libe Bilbao ha exposat també diversos exemples de diversifica-
ció a El Confidencial, però més centrat en l’àrea de publicitat:

Venda directa/Brand Day.- El producte estrella en venda direc-
ta és el Brand Day. “Tenim més de quatre milions d’impressions 
diàries. És un producte que tant en escriptori com a mòbil fun-
ciona molt bé”, ressenya Bilbao. “Treballem per millorar els for-
mats, millorar la viewability, etc., però respectant que la porta-
da és la notícia. La publicitat té una presència prioritària però 
acompanya a la informació del diari”.

Accions de programàtica.- La programàtica suposa un 12% 
en el total d’ingressos. Davant la caiguda de la publicitat progra-
màtica, no han tingut més remei que baixar el preu a la meitat 
i aprofitar l’increment del volum d’impressions, perquè el volum 
compensés el descens de preu. “Ara treballem per recuperar el 
preu. Tant la demanda com el preu s’estan recuperant”, indica.

Branded content.- “Tenim fama de fer coses bones i tractem 
d’adaptar-nos a les necessitats dels clients, tenint en compte 
dades de engagement”, detalla Bilbao, i afegeix: “L’any passat 
es van fer en el primer semestre 185 peces i en aquest semes-
tre s’ha fet pràcticament el mateix. Algunes peces de branded 
content aconsegueixen més de 120.000 pàgines vistes el pri-
mer dia que les publiquem”.

Esdeveniments en línia.- Bilbao ha apuntat que la posa-
da en marxa d’esdeveniments en línia ha estat un exemple 
d’adaptació: “Abans del confinament vam fer un esdeveniment 
al Teatro Real de Madrid i el nostre departament de vendes te-
nia organitzats quatre mesos d’esdeveniments presencials per 
davant. No havíem treballat encara els esdeveniments digitals, 
perquè un dels arguments de venda nostres era el networking i 
que el patrocinador pogués estar amb ponents i periodistes. La 
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veritat és que va ser un xoc. No teníem experiència i la prime-
ra reacció va ser pensar en aparcar el tema d’esdeveniments 
durant la pandèmia, Però ens digitalitzem en temps rècord i 
hem posat en marxa esdeveniments online i s’ha convençut els 
clients”.

El Confidencial porta ja fets 28 esdeveniments en format digital. 
“Té un avantatge enorme -explica Libe Bilbao- que és poder 
connectar al teu ponent, estigui a Londres o Xile, amb la nostra 
audiència. Els costos són molt més reduïts i arribes a molta 
gent”. En esdeveniments, el percentatge d’ingressos suposa el 
9% sobre el total.

De tots els productes, Bilbao ha destacat que els tres que re-
comana potenciar a qualsevol mitjà que estigui barallant en la 
diversificació de negoci són el branded content , la pantalla i 
l’afiliació , “que es mereix una oportunitat”.

L’estructura d’ingressos a El Confidencial es compon de 
l’esmentat 35% de venda directa, el 9% d’esdeveniments, el 
12% de programàtica, al voltant d’un 10% dels new business , i 
la resta és display. (Infografia: Parque de Atracción)

NOTA: El lector pot ampliar la informació sobre aquesta sessió 
de la LATAM Media Leaders eSummit des d’aquest enllaç.

Juny va acabar amb un de cada cinc 
professionals de la publicitat afectats 
per un ERTO
  

El mes de juny va finalit-
zar amb un total de 20.968 
professionals de la publici-
tat i els estudis de mercat 
afectats per un Expedient 
de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO), se-
gons les xifres aportades 
pel Ministeri de Treball. 
D’acord amb l’Observatori 
de la Publicitat a Espanya, 
hi havia 99.000 professio-
nals ocupats en aquest 
sector el 2018, xifra que 
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s’ha mantingut força estable durant els últims anys. És a dir, un 
de cada cinc treballadors de la publicitat i els estudis de mercat 
es trobarien en situació de ERTO.

D’aquests, més de 20.000 professionals afectats per un ERTO 
al tancament del mes de juny, 11.000 són per força major i 
els altres 9.000 no estarien immersos en aquesta causa. En 
qualsevol cas, juny va ser una mica millor que maig, doncs en 
aquest mes els empleats en situació d’ERTO eren de 21.849, 
gairebé 1.000 més que en el mes següent. A l’abril, el sector 
de la publicitat i els estudis de mercat tenia 10.451 treballadors 
sota ERTO. Un estudi publicat el mes passat indicava que el 
61% de les agències independents s’havien vist obligat a de-
cretar ERTOs en les seves plantilles. Situació que també ha 
afectat les grans agències multinacionals. De fet, en alguns ca-
sos dels ERTOs s’ha passat als acomiadaments. 

En altres àmbits relacionats amb la indústria de la comunica-
ció, hi havia al juny 9.746 professionals de l’Edició afectats per 
un ERTO, 8.437 en activitats cinematogràfiques, de vídeo i de 
programes de televisió, enregistrament de so i edició musical, 
2.328 en activitats de programació i emissió de ràdio i televisió. 
(Font i infografia: Dircomfidencial)

Un ecosistema sense galetes deixa 
d’identificar el 95% dels internautes

En un moment en què la 
publicitat digital atrau cada 
vegada més adeptes, la ne-
cessitat de trobar una alter-
nativa a la galeta de tercers 
per analitzar el retorn de la 
inversió (ROI) es torna més 
crucial. I tot i que encara no 

hi ha un clar guanyador en aquesta cursa, els anunciants han 
de prendre un paper proactiu i conèixer les opcions que comen-
cen a presentar-se al mercat. La decisió de Google d’eliminar 
la galeta de tercers a Chrome a partir de 2022, d’acord amb el 
que s’ha fet ja per altres navegadors -Firefox, Safari i Micro-
soft-, farà, segons adverteix Sergio Martín, country manager de 
Adform Espanya, que no sigui possible identificar el 95% dels 
usuaris d’internet. 

Això tindrà un gran impacte en els anunciants. D’acord amb 
Martín, “si no són capaços de poder mesurar freqüències 
d’impacte, saber si un usuari ha generat una compra al seu 
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web arran d’un impacte publicitari, poder mesurar la interacció 
d’un usuari que ha estat impactat per una campanya digital al 
web de l’anunciant, fer retargeting, etc. no podran mesurar el 
ROI de la seva inversió en campanyes de màrqueting digital”. 

Referent a això, Martín recorda que tot i que encara no hi ha 
una alternativa estandarditzada a la galeta, és important que 
els anunciants coneguin les possibles opcions que comencen 
a treure el cap al mercat. Posa com a exemple la tecnologia 
de ‘fingerprinting’, que consisteix a assignar un ID a un usuari 
basant-se en una sèrie de variables associades a l’aparell -com 
la mida de la pantalla, el sistema operatiu, l’idioma de el teclat 
o la resolució, entre altres-. (Font: Ipmark – fotografia: Compu-
terHoy.com)

El Govern espanyol aprova més 
publicitat institucional en primer 
semestre.
El Consell de Ministres ha aprovat diverses campanyes de pu-
blicitat i comunicació institucional de l’Administració General 
de l’Estat per a la seva inclusió en el Pla Anual de Publicitat 

i Comunicació Institucional 2021. El Consell de Ministres ex-
plica aquestes campanyes com “determinades campanyes de 
publicitat institucional, els objectius de les quals responen als 
supòsits de salvaguarda de l’interès públic i del correcte des-
envolupament dels serveis públics, tenen condicionada la seva 
realització si pot ser difoses en un determinat període de l’any”.

Campanyes per difusió en el primer semestre de cada any: 
Campanya per a la Divulgació de la Seguretat Viària. Presèn-
cia Institucional de Camins Naturals en Fires d’àmbit nacional. 
Pla d’Assegurances Agràries Combinades. Ajudes de la Políti-
ca Agrícola Comuna (PAC) 2 021. Difusió de Serveis Públics 
i Conscienciació en Ciberseguretat per a Ciutadans i Empre-
ses 2021. Conscienciació Social contra les Diferents Formes 
de Violència contra les Dones. A l’objecte d’iniciar la trami-
tació d’aquestes campanyes durant aquest any i que puguin 
difondre’s en els primers mesos de l’any vinent, és imprescindi-
ble que els corresponents procediments de contractació s’hagin 
iniciat en l’exercici anterior al de la seva emissió.

Les citades campanyes estan impulsades per la Direcció Gene-
ral de Trànsit del Ministeri de l’Interior; per la Direcció General 
de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimen-
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tària, per l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries Organisme 
Autònom (ENESA) i pel Fons Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA), aquestes tres últimes del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació; per l’Institut Nacional de Ciberseguretat 
d’Espanya, SA del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació. 
(Font: Programa Publicidad)

Consum estima que la llei de la 
publicitat de el joc en línia entri en 
vigor a l’octubre
Nou capítol per a les operadores de les cases d’apostes en línia. 
El ministre de Consum, Alberto Garzón, estima que a l’octubre 
entri en vigor la nova llei del joc en línia, el Reial Decret de 
Comunicacions Comercials de l’Activitat del Joc. El RD va ser 
enviat el 9 de juliol a la Comissió Europea (CE), que, després 
de dues setmanes, no ha enviat cap al·legació a Consum.

El nou Reial Decret limita i redueix l’actual publicitat de les ope-
radores en línia en televisió, ràdio i suports digitals. Fins a un 
90% dels anuncis existents estaran prohibits a partir d’octubre, 
si tots els terminis es confirmen. 

Sobre les cases d’apostes presencials, que depenen de les co-
munitats autònomes, el ministre de Consum ha assenyalat que 
el Consell de Polítiques de Joc preveu celebrar al setembre una 
trobada per abordar la problemàtica de la regulació del joc pre-
sencial. Garzón ha afegit que hi ha un interès majoritari entre 
els governs de les diferents autonomies en homogeneïtzar la 
normativa a tot l’estat amb l’objectiu de “reduir l’exposició a la 
població vulnerable”. (Font: Ipmark – infografia: Loyra)
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El mòbil és el canal que més ràpid 
creix
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El brot COVID-19 està afectant els pressupostos per a mòbils, 
però mòbil continua sent el canal que més creix, gairebé tots 
els professionals del màrqueting (94%) consideren efectiva la 
publicitat mòbil. Aquestes són algunes de les troballes inclo-
ses a l’Estat de la indústria: Màrqueting mòbil a EMEA 2020, 
un informe anual publicat aquesta setmana per WARC (en 
col·laboració amb Mobile Marketing Association), que propor-
ciona una instantània actual sobre com les marques, agències, 
propietaris de mitjans i venedors de tecnologia veuen l’impacte 
del mòbil -el seu ús com una eina per fer publicitat de manera 

eficaç, així com oportunitats i preocupacions, sobretot arran de 
la interrupció de la pandèmia COVID-19.

L’informe es basa en una enquesta a 596 professionals del màr-
queting de 26 mercats a EMEA, realitzada a l’abril i al maig del 
2020 per WARC, l’autoritat mundial d’efectivitat del màrqueting, 
en nom de la Màrqueting Mòbil (Association of Mobile Marke-
ting Association) (MMA), la líder mundial no global. -associació 
comercial amb benefici.

L’informe posa de manifest els següents coneixements clau a EMEA:

a) El brot COVID-19 té un pressupost per a mòbils, però el mò-
bil continua sent el canal que més creix.

NOVES EINES
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b) La meitat (49%) dels professionals del màrqueting, que va 
augmentar el 40% el 2019, destina més del 25% del seu pres-
supost al mòbil. Les dades de despeses publicitàries WARC 
mostren que és el mitjà de creixement més ràpid i el motor més 
important del creixement a Internet. Tot i això, COVID-19 ha 
tingut inevitablement un impacte en els pressupostos. Abans 
de l’esclat, el 66% esperaven que els seus pressupostos mò-
bils pugessin durant el proper any. Ara, només el 39% sent el 
mateix.

c) Els venedors creen contingut específic per a mòbils per im-
pulsar la participació.

d) El comerç programàtic impulsa la fortalesa de la publicitat en 
pantalla mòbil.

e) Gairebé tots els comercialitzadors (94%) consideren efectius 
els dispositius mòbils.

Les conclusions de l’enquesta revelen que, malgrat els pres-
supostos reduïts adquirits per COVID-19, el màrqueting mòbil 
continua sent el canal que més creix oferint oportunitats, com 
ara vídeo mòbil, comerç electrònic i jocs per a que les marques 

es puguin relacionar eficaçment amb els consumidors.” (Info-
grafies: Ame.info)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us pot oferir l’informe complet de 
WARC L’estat de la indústria: màrqueting mòbil a EMEA 2020, 
que demostra l’efectivitat del mòbil com a eina indispensable 
per a la publicitat. CLIQUEU AQUÍ  

Facebook permet retransmetre en 
directe les videotrucades

Facebook ha fet un pas 
més per diferenciar-se 
de les plataformes de 
videoconferències com 
Zoom o Microsoft Teams. 
La companyia aprofita la 
seva funcionalitat Live, 
que permet realitzar retransmissions en directe, i la incorpo-
ra a Messenger Rooms, la seva eina de videotrucades per a 
50 persones. Això suposa que, a partir d’ara, els usuaris de 
Messenger Rooms podrien fer una retransmissió en directe de 
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la videotrucada fins a 50 persones. Així, es podria tenir una 
emissió interactiva amb audiències més grans, ja que qualsevol 
persona podria unir-se a la retransmissió com a espectador, 
fins i tot encara que no tingués Facebook.

Amb aquesta nova funcionalitat de les sales de Messenger, es 
pot crear una trucada de vídeo i emetre en directe des d’ella 
directament des de Facebook o Messenger web (en les pro-
peres setmanes també arribarà a l’app mòbil de Facebook i 
Messenger i a l’aplicació d’escriptori de Messenger). Tots els 
participants de la videotrucada reben una notificació convidant-
los a unir-se al directe i han de acceptar-la per participar-hi. 
Si ho desitgen, poden abandonar la sala abans que el directe 
comenci.

El creador pot compartir la retransmissió en directe des d’un 
perfil, una pàgina o un grup, i convidar a més persones a unir-
se a la sessió. Quan el creador decideix publicar el directe, 
aquest es comparteix a Facebook i les persones que estan fora 
de Messenger Rooms poden veure el que està passant a la vi-
deoconferència, en funció de l’audiència i des d’on s’està com-
partint. (Font: Trecebits – imatge: abcnews) 

Subly, una eina gratuïta per a 
transcriure vídeos automàticament i 
inserir subtítols

Amb Subly podrem transcriure automàticament l’àudio d’un ví-
deo per després editar amb molta facilitat els subtítols paràgraf 
per paràgraf perquè el missatge no tingui errors. L’edició es fa 
sobre la marxa i no triga res. És una eina senzillíssima.
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A més, es pot personalitzar l’aparença dels subtítols, canviant 
la font, el format i la posició del text en el vídeo, entre d’altres 
funcions. A l’acabar el treball hi ha dues opcions: Inserir els sub-
títols al vídeo o descarregar-los. Perquè és important tenir ví-
deos amb subtítols? El 85% dels vídeos de Facebook es miren 
sense so i els vídeos amb subtítols tenen un 80% més de pro-
babilitats de ser vistos en la seva totalitat. Encara més, Subly 
permet la transcripció en anglès, espanyol, entre altres idiomes. 
I és gratis. (Font: LN letranueva - infografia: EU-Startups

Microsoft Teams permetrà fusionar 
dues trucades actives a partir d’agost

Microsoft està treballant en una nova funció per a la seva apli-
cació Teams que permetria als usuaris d’aquesta “combinar tru-
cades”, és a dir, fusionar dues trucades en marxa reunint als 
participants de totes dues. Permetrà, això sí, combinar dues 
trucades individuals o un grup i una individual, però no dues 
grupals; i serà compatible tant amb les trucades realitzades a 
través de telèfon (PSTN) com amb les VoIP.

Microsoft ha acabat escoltant de molts usuaris, i segons la web 

en la qual la companyia publica el seu pla de desenvolupa-
ment per als productes de la suite Microsoft 365, la combinació 
de trucades estarà disponible a Teams a nivell global el mes 
d’agost que ara comença. (Font: Genbeta)

Coneix les diferents formes de passar 
els arxius del mòbil a l’ordinador
    
Segur que més d’una vegada has volgut passar contingut del teu 
mòbil a l’ordinador per falta d’espai al telèfon, perquè preferies 
gaudir del mateix en una pantalla més gran o perquè resulta més 
senzill manipular-ho des d’un dispositiu com un portàtil o un or-
dinador de sobretaula. El que passa moltes vegades és que no 
tenim gaire clar com fer-ho i ho anem posposant, deixant passar 
l’oportunitat que se’ns presenta quan sentim la necessitat. 

Per això, el digital elnacional.cat apunta diverses vies per poder 
transferir arxius des d’un mòbil Android a un ordinador: cable, 
Bluetooth, apps de connexió remota, app de la marca, el núvol 
i missatgeria instantània. Veieu a continuació diverses vies per 
poder transferir arxius des d’un mòbil Android a un ordinador 
des d’aquest enllaç. (Font: elnacional.cat)
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Com fer captura d’una conversa 
completa en WhatsApp

Segur que en alguna ocasió has fet captura de pantalla a una 
conversa en WhatsApp i es l’has enviat a algun dels teus amics 
per comentar sobre ella. El que passa és que la imatge queda 
limitada a la mida de pantalla i moltes vegades, si es tracta 
d’un xat de considerable durada, cal enviar diverses captures 
de pantalla per poder remetre la conversa completa.

Per Android hi ha una aplicació anomenada LongScreenShot, 
disponible a Google Play Store, que serveix per realitzar una 
presa perllongada en el temps sobre una pantalla. Funciona 
de forma automàtica: a l’agafar la captura de pantalla, l’eina es 
desplaça al llarg del xat i genera tot en una sola imatge de gran 
resolució.

Per iOS hi ha una app anomenada PicSew, que és gratuïta i 
permet a l’usuari fer captura de pantalla de llargues converses 
que es generen en WhatsApp. El seu funcionament és diferent 
al d’Android, perquè aquesta eina el que fa és unir fotografies. 
El que has de fer és captura de pantalla de totes elles i seleccio-

nar quines unir a la teva galeria.  Les app expliquen com fer-ho. 
(Font: Trecebits)
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Transcendint el paper i el digital
Per Redacció Línia

  
El setmanari Línia Eixample està impulsant un projecte a mitjà 
termini que preveu inaugurar un espai polivalent de 350 metres 
quadrats. A peu de carrer i ubicat en un dels barris de l’Eixample 

encara per determinar, el local permetrà oferir gratuïtament als 
lectors, veïns i entitats unes sales dedicades a diverses activi-
tats culturals i educatives. L’Espai Línia compartirà la seu amb 
la redacció del setmanari Línia Eixample i de tota la xarxa de 
periòdics i publicacions que edita el Grup Comunicació 21.

Davant la crisi estructural que pateixen els mitjans de comuni-
cació, Línia Eixample farà una aposta singular i creativa per do-
nar serveis concrets i útils a les comunitats més properes, més 
enllà del suport paper o dels webs i les xarxes socials.

Així doncs, l’Espai Línia posarà a disposició d’associacions de 
veïns, de botiguers i d’entitats culturals i esportives una sala de 
conferències perfectament equipada amb un aforament màxim 
de 25 persones. La sala, dotada amb un plasma de TV i vídeo 
i amb sistema d’àudio i micro professionals, estarà dissenyada 
per fer presentacions de llibres, d’actes lúdics o reivindicatius, 
reunions de col·lectius, xerrades i qualsevol mena d’activitat, 
inclòs el visionament de documents audiovisuals.

Visites d’escoles
Aquesta sala permetrà rebre la visita d’escolars dels centres 
educatius de l’Eixample per fer visionats de temàtiques rela-
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cionades amb el món de la informació de proximitat: Entrem 
en una rotativa o Com es fa un diari?, seran dos dels primers 
vídeos de 15 minuts que periòdicament s’oferiran als infants i 
joves. Es preveu que durant el primer any de vida passin per 
l’Espai Línia 1.100 escolars de centres educatius de l’Eixample.

L’Espai Línia també disposarà d’una sala expositiva permanent 
d’uns 100 metres quadrats amb mostres rotatives d’artistes plàs-
tics dels barris de l’Eixample, tant de pintura com d’escultura o 
artesania, combinats amb exposicions de fotografia. En ser un 
espai totalment polivalent, hi haurà una petita biblioteca temàti-
ca dedicada exclusivament a la consulta de llibres de segona 
mà relacionats amb els barris del districte. En paral·lel, també 
es podrà consultar una secció de publicacions sobres les indús-
tries de la comunicació de l’espai català.

Finalment, s’inaugurarà un mini plató de TV professional per fer 
connexions amb altres mitjans audiovisuals o digitals i disposar 
d’un espai insonoritzat per enregistrar i fer entrevistes.

El futur Espai Línia treballarà activament l’aparadorisme als fi-
nestrals del local. Es preveu la instal·lació de dues TV de plas-
ma amb connexions permanents amb les notícies de l’Eixample 

i d’altres publicacions del grup. L’aparador també penjarà les 
portades impreses de Línia Eixample i dedicarà espai a pro-
mocionar, de forma rotativa, les diverses activitats per tal de 
nodrir de suficient públic totes les sales a disposició de les co-
munitats més properes: lectors, veïns i entitats dels barris. Els 
actes programats i visites d’escoles es publicaran al setmanari 
Línia Eixample per tal de donar-hi visibilitat i promoció i fer-ne 
seguiment informatiu.

L’Espai Línia estarà obert al públic de dilluns a divendres de 
10h a 14h i de 17h a 20h, i els dissabtes de 10h a 14h. Tots els 
serveis seran gratuïts i l’entrada lliure. S’ha obert un compte de 
correu electrònic per rebre peticions i suggeriments per tal que 
l’Espai Línia sigui el més útil possible: espailinia@comunica-
cio21.com. (Gràfic: Linia Eixample)
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El Frankfurter Allgemeine aposta per 
convertir el dissabte en el dia fort de 
l’edició impresa per estalviar costos

 
El diumenge és el dia en què es venen més diaris impresos, 
amb força diferència respecte a altres dies de la setmana. Des 
dels primers dies de la setmana, els caps de secció i els res-
ponsables de l’edició dominical, en la major part dels casos, 
comencen ja a treballar en paral·lel a l’actualitat diària peces 
rellevants per al diari dominical, conscients que gran part de la 
difusió (i diners) se la juguen en diumenge. 

Els diumenges, els diaris doblen la seva paginació i fins i 
tot alguns arriben a triplicar-la. A més dels suplements que 
s’encarten en la pròpia edició impresa, la major part dels diaris 
més rellevants es lliuren amb una revista (o dues) dominical.  
Aquest esforç de distribució en diumenge (no tant la producció 
de tota la part que no és d’actualitat immediata, que es lliura a 
tallers generalment com a màxim divendres a la nit en molts ca-
sos), té uns costos importants, més grans que, per exemple, en 
dissabte. I donat el profund pou en què el COVID-19 ha deixat 
als mitjans de comunicació, tot el que sigui reduir costos sense 
que minvin els ingressos s’erigeix com una estratègia a tenir en 
compte. 

És el que ha pensat el diari alemany Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ), que vol convertir el dissabte en el dia fort i evitar els 
costos associats a diumenge. Segons avançava Kress News, el 
Frankfurter Allgemeine inicialment vol fer una prova i lliurar en 
dissabte la fins ara edició dominical, el Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung (FAS), a dues ciutats, Mannheim i Koblenz, 
segons informació de la Süddeutsche Zeitung. 

Si es demostra que és viable l’experiment i no hi ha minva de 
lectors, l’edició més ponent del diari forta passaria a ser la del 
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dissabte, i inclouria tots els altres suplements que ara formen 
part de l’edició dominical.  Amb la prova, segons explica el di-
rector gerent de FAZ, Thomas Lindner, el diari tracta de buscar 
solucions davant els creixents costos i els creixents problemes 
amb el lliurament en diumenge, entre els quals el tancament 
dominical de punts de venda. (Font: Per Laboratorio de Perio-
dismo - Fotografia: dreamstime)

Publicats al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya 300 termes 
nous incorporats al català

Han sortit publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya (núm. 8174, del 10 de juliol de 2020) més de 300 nous 

termes catalans normalitzats pel Consell Supervisor del TER-
MCAT durant el darrer semestre de 2019. Destaquen especial-
ment, pel nombre de termes, els apartats dedicats a la infor-
màtica, el ioga, l’astrofísica, l’economia i l’ornitologia.

Pel que fa a l’apartat d’informàtica, conté una trentena de ter-
mes relacionats, sobretot, amb l’àmbit de la ciberseguretat: 
bombardeig de missatges, càrrega maliciosa, degoteig de ga-
letes, pesca a les xarxes socials, vídeo hipertrucat, pirateig de 
programari, etc. També estan relacionats amb la informàtica la 
majoria dels termes recollits de l’àmbit de l’economia i les finan-
ces, tots vinculats al sector de la moneda digital: criptomineria, 
criptomineria furtiva, altcoin, minador o criptomoneder, entre 
d’altres.

L’apartat de ioga conté més de cent termes, referents a con-
ceptes generals de la disciplina (anga, àssana, dharanà), tipus 
de ioga (hatha-ioga o ioga de la força, karma ioga o oiga de 
l’acció, etc.), àssanes (postura de l’arbre o vrikàssana, postura 
de la muntanya o tadàssana, postura del lotus o padmàssana, 
etc.) o txakres (txakra arrel o primer txakra, txakra del sacre o 
segon txakra, etc.), entre d’altres. Aquests termes, majoritària-
ment procedents del sànscrit, s’han fixat en català d’acord amb 
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uns criteris generals d’incorporació de termes de ioga prèvia-
ment fixats pel Consell Supervisor, i es poden consultar també 
al diccionari en línia Terminologia del ioga.

És destacable també la quarantena de termes vinculats a 
l’àmbit de l’astrofísica i les matemàtiques, en la normalització 
dels quals han intervingut experts importants de diferents uni-
versitats del territori català: acreció, acretar-se, decalatge o 
desplaçament cap al roig, destrucció per marea o mareodes-
trucció, espaguetització, teranyina còsmica, matriu esparsa, 
etc. El punt de partida d’aquests termes ha estat el vocabulari  
Termes d’astrofísica, elaborat pel professor de la Universitat de 
Barcelona Jordi Miralda i publicat en línia per aquesta mateixa 
universitat.

També tenen un pes important en aquesta resolució els noms 
d’ocells exòtics (anaireta becgroc, tiranet albarrat, tiranet de 
Guatemala, etc.), normalitzats en el marc de l’elaboració del 
Diccionari dels ocells del món, un projecte en què treballa el 
TERMCAT juntament amb la Fundació Barcelona Zoo i l’Institut 
Català d’Ornitologia. Les fitxes completes de tots aquests ter-
mes són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neo-
loteca i el Cercaterm. (Font i infografia: llengua.gencat.cat)

El projecte ConnECT millorarà la 
connectivitat entre Catalunya, França i 
Andorra

La Generalitat de Catalunya, la Regió d’Occitània i el Con-
sell Departamental dels Pirineus Orientals s’han associat en 
el projecte europeu ConnECT per ampliar i millorar el serveu 
d’autobús de l’espai català transfronterer entre Catalunya i 
França. Sota el lema “unim persones, eixamplem horitzons”, el 
projecte implementarà noves rutes d’autobús per afavorir la mo-
bilitat i la interconnexió, la coordinació i la millora d’horaris i fre-
qüències entre municipis i regions a les dues bandes de la fron-
tera. Així mateix, afavorirà el contacte territorial amb l’Hospital 
de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb tota la xarxa de salut.

La intermodalitat amb Perpinyà es produirà via Figueres – La 
Jonquera – Els Límits – El Pertús – El Voló. Amb Arles i Per-
pinyà, a través de Figueres – Maçanet de Cabrenys – Costoja 
– Sant Llorenç de Cerdans. La mobilitat entre Arles, Perpinyà i 
Ripoll quedarà garantida amb l’eix Camprodon – Molló – Prats 
de Molló.
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Finalment, hi haurà un corredor per afavorir la connexió entre la 
Cerdanya transfronterera i l’Hospital de Cerdanya, amb quatre 
rutes: Girona – Puigcerdà – Llívia – Bourg-Madame; Barcelona 
– Puigcerdà – Llívia – Bourg-Madame; Porté Puymorens – Pui-
gcerdà – Mont-Louis, i Formiguères – Puigcerdà.

El projecte està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa Interreg 
V-A Espanya – França – Andorra (POCTEFA 2014-2020). El 
projecte aborda quatre corredors de mobilitat i està previst 
que entrin en servei entre finals de 2020 i principis de 2021. 
L’objectiu és reforçar la integració econòmica i social de la zona 
transfronterera Espanya – França – Andorra i se centra en el 
desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambien-
tals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del 
desenvolupament territorial sostenible. (Font: gencat.cat)

Llista de llibres sobre comunicació, 
màrqueting i periodisme per les vacances

El bloc de Miquel Pellicer (periodisme, comunicació i estratè-
gia), proposa una sèrie de llibres sobre comunicació, periodis-

me i humanisme tecnològic que poden inspirar el lector en les 
pròximes setmanes durant aquest estiu. Aquesta és la selecció. 

1. Media Evolution, de  Carlos A. Scolari  i  Fernando Rapa. 
Una revisió  i confrontació dels autors sobre el missatge de The 
Medium is the Message, de Marshall McLuhan i Quentin Fiore. 

2. Tòtem, de  Andy Stalman. En aquest  tercer llibre de l’expert 
en marques, la transformació digital i el propòsit s’erigeixen 
com els pilars per entendre la transformació de les empreses 
en tòtems de l’economia globalitzada.

3. Comerciants d’atenció, de  Tim Wu. Advocat i professor nord-
americà, Wu  qüestiona en el seu nou treball  les dubtoses es-
tratègies d’una indústria que sembla haver superat totes les 
barreres en la seva lluita per monetitzar el temps i l’atenció de 
cada ciutadà. 

4. Cómo comunica la Alt-Right, de  Xavier Peytibi  i  Sergio Pé-
rez-Diañez. Diuen els autors que la ultradreta nord-americana 
té una manera de comunicar característica,  reproduïda per la 
resta de l’extrema dreta de tot el món. 
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5. Hiperaceleración,  de  Patrícia Coll  i  Josep Lluís Micó. Els 
autors  sostenen en el llibre  que s’ha produït una “hiperacelera-
ción” de la revolució digital en aquests mesos que hem patit la 
Covid-19, i que aquesta és només el principi d’una nova època 
“de col·laboració entre els humans i les màquines”. 

6. No Filter, de Sarah Frier. En aquest llibre, la periodista de 
Bloomberg explica la història d’Instagram i com es va convertir 
en  una de les aplicacions de major impacte cultural  de la dè-
cada. 

7. Streaming Wars, d’Elena Neira. L’autora ha publicat un as-
saig en el qual analitza com les plataformes d’streaming  han 
canviat el món audiovisual i els nostres propis hàbits.

8. Separated, de  Jacob Soboroff. El corresponsal de NBC News  
examina la separació sistemàtica de les famílies migrants  a 
causa de la política de Trump d’endurir la lluita fronterera entre 
els Estats Units i Mèxic.

9.’La Volta al món en 80 sèries, de  Paula Hergar  i  Lorenzo 
Mejino. Una  guia amb la qual recórrer el planeta  a través de les 
ficcions d’Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica i Oceania.

10. Ghosting the News, de  Margaret Sullivan, l’analista de mi-
tjans del Washington Post, intenta explicar perquè des de 2004 
han desaparegut 2.000 mitjans als Estats Units. És la  desfores-
tació del periodisme local en un context en què les fake news 
són preocupants però més enllà és preocupant la forma en què 
els mitjans van desapareixent de nombrosos comtats nord-
americans. (Font: Miquel Pellicer, bloc)
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Tres estratègies de creixement enmig 
de la pandèmia
Per AMI (Colombia)

El coronavirus ha presentat un panorama desafiant als mitjans 
d’informació. Mentre els ingressos per publicitat continuen 
caient, les xifres del trànsit dels sites de notícies a tot el món 
arriben a pics històrics i els números de subscriptors, tant dels 
suports de paper com digitals, van en augment.

El periodista John McCarthy,  del portal de Màrqueting The 
Drum, va conversar amb els executius encarregats d’analitzar 
l’impacte de la crisi en el negoci i desenvolupar estratègies de 
creixement d’audiències per a The Wall Street Journal, el Fi-
nancial Times i el grup Reach. Els gerents van compartir amb 
el periodista les lliçons i aprenentatges que els ha deixat la Co-
vid-19, així com tres valuoses estratègies que han implementat 
al bell mig d’un dels moments més desafiants en la història de 
la indústria.

Subscripcions personalitzades 
Suzi Watford, directora de màrqueting del Wall Street Journal, 
ha monitoritzat el creixement de les subscripcions des de l’inici 
de la pandèmia i afirma que la crisi sanitària ha portat a les 
audiències a cercar fonts d’informació de qualitat. El WSJ ja 
va aconseguir la marca dels tres milions de subscriptors -dels 
quals, dos milions són digitals- i està buscant convertir-se en 
una marca cada vegada més digital i menys lligada al paper.

Watford està concentrada en buscar més creixement i per això, 
està treballant en crear opcions de membres més dinàmiques i 
personalitzades, amb un sostre més alt i una barrera d’entrada 
més baixa. “Tenim un paper únic que exercir, no només amb la 
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nostra audiència comercial principal que ja vèiem venir a no-
saltres, sinó també amb els lectors més joves que potser es-
tiguin arribant al ‘WSJ per primera vegada”, li va dir al portal 
The Drum.

Un equip de científics de dades treballa en analitzar les dades 
de la navegació dels usuaris a la seva pàgina, des del con-
tingut que motiva subscripcions fins al que manté als lectors 
enganxats. Tota aquesta informació està sent utilitzada per per-
sonalitzar les subscripcions. Per Watford, “no hi ha res com una 
crisi perquè una marca de notícies mostri com son realment 
bons treballant ràpidament”.

Continguts de nínxol
David Buttle, director de màrqueting comercial global del Finan-
cial Times, explica que en els últims mesos ha vist un augment 
significatiu en el nombre de subscriptors digitals. Abans de co-
mençar el 2020, el diari d’origen britànic tenia un milió de subs-
criptors, i sis mesos després ja s’acosta als 2dos milions (dels 
quals la meitat són només digitals).

Buttle sosté que gràcies a la pandèmia -i tenint en compte la 
gran quantitat de desinformació que està circulant en línia- 

molts lectors són més conscients que la informació de qualitat 
té un cost i estan disposats a pagar per ella. No obstant això, 
adverteix, hi ha un límit en el nombre de publicacions a què 
cada lector tria subscriure’s amb base en el valor que obtindrà 
a canvi i el temps que pensa invertir llegint a la setmana.

Vaticina un anivellament en el creixement de les subscripcions 
a curt termini, però comparteix dues estratègies per mantenir 
l’interès de l’audiència: els esdeveniments en línia i les mar-
ques especialitzades en continguts per a un nínxol d’audiència, 
conegudes com “verticals”.

El projecte “Moral Money” és un exemple d’això últim. Aquesta 
mini-marca del FT té un butlletí informatiu que s’envia per correu 
dues vegades a la setmana, i que ja compta amb una audiència 
de 100.000 persones. Amb aquest tipus de projectes, o mini-mar-
ques, busquen oferir una cobertura sobre un tema específic a un 
grup interessat de subscriptors a canvi d’un preu reduït.

Centrar-se en audiències locals
Reach és l’editor de notícies nacional i regional més gran del 
Regne Unit, amb marques com Daily Mirror i Daily Express. Te-
rry Hornsby, director de solucions digitals a Reach, afirma que 
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els seus ingressos depenen en gran mesura de la publicitat pro-
gramàtica, publicitat directa i patrocinis. El seu model no depèn 
d’ingressos directes a través de subscriptors.

No obstant això, per la Covid-19 els ingressos per publicitat 
dels mitjans d’informació han caigut significativament. El grup 
Reach no ha estat l’excepció, però Hornsby afirma que han 
aprofitat aquest moment per conèixer més les seves audiències 
i entendre millor el tipus de contingut pel que estan disposades 
a pagar. “Estem aprenent més sobre els hàbits de les persones 
mitjançant el compromís i la forma en què ens estan accedint”, 
explica Hornsby a The Drum. “No hi ha millor moment per estar 
realment en un negoci de publicació de notícies, sinó també 
estar a l’avantguarda de poder desenvolupar productes sobre 
això”.

Enmig de la conjuntura de la Covid-19, els portals digitals del 
grup Reach s’han ajustat a la gran demanda de les audiències 
que arriben, principalment, a través del mòbil. S’han redissen-
yat les pàgines i s’han optimitzat per al trànsit alt.

Una de les estratègies més interessants del grup ha estat cen-
trar-se en les seves audiències locals, inclusivament per fora 

de les plataformes digitals. “Hem estat lliurant exemplars a les 
portes de persones que no van poder sortir per la pandèmia. 
Som una marca de confiança i ens importa l’ambient de la co-
munitat”, diu Hornsby. (Infografia: ami.org)
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Per què el periodisme de solucions no 
té herois?
Per Nina Fasciaux, representant a Europa de Solutions Journa-
lism Network / The whole story

Sens dubte, un personatge atractiu enriqueix qualsevol història, 
ja sigui una novel·la o un article de solució. Però, per a aquells 
que la nostra tasca consisteix en examinar i informar sobre les 
respostes a qüestions socials, la qüestió del caràcter és com-
plexa. Si el periodisme de solucions té caràcters, creiem que 
hauria d’evitar qualsevol “culte a l’heroi”. Aquí teniu el perquè i 
com solucionar-ho.

Si bé un personatge carismàtic ajuda a explicar una història i a 
fer-la més atractiva, sobretot a través de les xarxes socials, el 
fet d’enfocar-se en una sola persona pot confondre a vegades 
sobre la manera concreta de produir el canvi social, que ell (o 
ella) comporta. Tot i que sovint hi ha aquest tipus de persones 
(simpàtiques, apassionades i dedicades) darrere d’una organit-
zació o moviment, no és la seva simple presència la que faci 
efectiva la solució. També hi ha i sempre un context particu-
lar: exèrcits anònims que treballen per configurar-ho, factors 
econòmics, culturals, ambientals, tecnològics i socials favora-
bles, sort i bon moment.

L’èxtasi sobre el promotor inicial del projecte sovint condueix a 
la “adoració de l’heroi”, que probablement encarna allò que so-
vint es considera erròniament com a periodisme de solucions. 
Normalment, aquest tipus d’informació no fa llum sobre el pro-
blema que aborda la solució o el seu funcionament real i deixa 
frustrada l’audiència amb massa imprecisions.

De la mateixa manera que no hi ha una solució perfecta, no hi 
ha sants en el canvi social. Així doncs, estem fent un servei de 
discerniment als nostres lectors estructurant la nostra història 
perquè només en destaqui una sola persona. 
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Tenint en compte els problemes de credibilitat que planteja 
aquest tipus d’històries, què pot fer el periodista? A continuació, 
es presenten algunes idees per destacar el carisma d’un per-
sonatge sense caure en hagiografia ni en una sobre-implicació:

Centra’t en diversos personatges, especialment en personatges 
“increïbles”. Això comporta automàticament un grau de comple-
xitat a la història, ja que cada interlocutor addicional ofereix una 
visió addicional de la solució. Més encara si els dos provenen de 
procedències diferents. Sempre que sigui possible, sempre és 
beneficiós entrevistar persones que inicialment no es pensen ja 
que la seva participació en la implementació sembla poc impor-
tant. Però potser aquestes persones tindran la distància i la im-
parcialitat per esmentar detalls que són precisament importants.

Utilitzeu el personatge com a fil comú, però digress per donar 
context a l’article. Mostra QUÈ FAN els personatges, no el que 
volen fer: no només el públic entendrà millor el funcionament 
de la resposta, sinó que també evitarà que només es presentin 
coses abstractes o que encara no s’han realitzat.

Demaneu a les vostres fonts que siguin prou valentes per ex-
posar els seus defectes i els reptes que tenen. Això és el que 

fa que el personatge sigui real, creïble i, fins i tot, versemblant! 
Això impedeix que el lector el vegi com una mena d’heroi unidi-
mensional. (Infografia: The Tyee)
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Financial Times: claus per millorar 
l’hàbit del lector
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena
  

 
El Financial Times ha aconseguit millorar en un 39% l’hàbit 
de lector. Segons explica Ana Lisinski, product manager del 
diari econòmic, l’editora va encarregar al seu equip la tasca 
d’augmentar el compromís amb myFT en l’aplicació (MyFT 
és una funció de FT que permet als lectors seleccionar temes 
d’interès per seguir, creant així un feed in situ que es persona-
litza segons les seves necessitats específiques).

Després de rebre l’encàrrec, van pensar en que el format que 
es veu en les Stories d’Instagram, en snapchat i fotos de Goo-
gle, “al proporcionar una experiència més dinàmica, navegable, 
moderna, basada en temes i imatges, ajudaria també al fet que 
els usuaris interactuarien amb myFT amb més freqüència”.

Segons Lisinski, l’èxit ha estat rotund: “Ens va sorprendre el bé que 
va funcionar. La nostra prova A / B va mostrar que els usuaris clara-
ment van trobar un gran valor en aquesta solució, amb una freqüèn-
cia de visites a l’aplicació que va augmentar en gairebé un 40%.

Hi ha tres claus que han estat determinants en la millora de la 
taxa. Són aquestes:
 
1. Millorar la ‘experiència’, no la ‘pàgina’
És molt fàcil concentrar-se en millorar la ‘pàgina’ en lloc de 
l’experiència, indica Lisinski. “Vam poder identificar el proble-
ma escoltant als usuaris, que ens van fer veure que la solució 
consistia més en millorar la navegació” i no a la pàgina. Vam fer 
múltiples variacions de com mostrar millor la ‘pàgina’ del feed 
de myFT fins que la nostra idea més descabellada d’usar el 
format a l’estil Instagram a la part superior de la pàgina d’inici 
va ser la més ben rebuda a les proves”.
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“Estem tan acostumats a crear ‘pàgines web’ -sosté Lisinski- 
que és important no oblidar el veritable problema... com podem 
millorar “l’experiència”? Sense formular el problema d’aquesta 
manera, les solucions sempre seran limitades”.

2. Crear una experiència dinàmica
Una experiència dinàmica és important en la formació d’hàbits, 
ja que desenvolupa la sensació de canvi, apunta la product ma-
nager de l’FT.

“Si res no canvia quan un lector torna a el diari, quin és el seu 
benefici de tornar?”, es pregunta Lisinski, i afegeix: “ El FT 
escriu centenars d’articles al dia i sabem que els usuaris no 
els llegeixen tots, de manera que, tot i que pensen que estan 
actualitzats, pot ser que no sigui el cas. En el cas d’aquesta 
nova característica, el moviment de les bombolles de tema cap 
a l’extrem esquerre indica on es publiquen els articles més re-
cents.  l’ús d’imatges i punts vermells també proporciona pistes 
visuals ràpides sobre un canvi en la pàgina o nous articles tot 
esperant ser llegits”.

És important que aquests moviments i senyals comuniquin cla-
rament alguna cosa útil a l’usuari. “ El moviment en nom del 

moviment, o sense un propòsit clar, pot ser confús o crear un 
hàbit buit, que es rebutjarà ràpidament quan ja no s’usi”, indica.
 
3.- Resoldre el problema de l’usuari és la major prioritat
A través dels comentaris dels usuaris en el lloc, subratlla Lisins-
ki, “vam aprendre que els usuaris volien que es pogués entrar i 
sortir de certs temes en lloc de tenir tot el contingut en una pàgi-
na sobre la qual haver de desplaçar-se”. I es va optar per crear 
aquests enllaços de navegació per resoldre el problema. “El 
moviment de les bombolles, l’indicador d’articles d’espera, són 
aspectes que simplement ho milloren, però la solució central, la 
de millorar la navegació, va ser capaç de proporcionar valor per 
si sola, indica. (Infografia: ft.com)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Anàlisi de gestió de la COVID-19 en 
els mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Personality Media, multinacional espanyola especialitzada en 
l’anàlisi d’imatge de personalitats públiques i la seva relació i 
percepció amb els consumidors amb mitjans de comunicació, 
ha completat el seu habitual estudi d’imatge de cadenes, que 
realitza des de fa set anys, amb determinades qüestions al vol-
tant de la gestió i informació dels últims mesos dels mitjans al 
voltant de la COVID-19. Van ser consultats 5.077 consumidors, 
que mostren les següents preferències.

Quant als mitjans
1. Millor gestió de la informació.- Un 25% dels consultats con-
sidera que la Televisió ha estat el mitjà que millor ha gestionat 
la informació de la crisi: des d’un 25% dels consumidors més 
joves de 16 a 24 anys, fins al 32% dels majors de 55 anys, po-
siciona la Televisió com a referència en la gestió.

La premsa digital és la segona opció per al total dels consultats 
amb un 16%, seguida de la ràdio (13%), xarxes socials (10%) i 
premsa escrita (5%).

La ràdio tant per als 45-54 com per als majors de 55 anys, és 
la segona opció amb un 21% i 22% respectivament, i la premsa 
digital el tercer mitjà amb un 14% i 15%.

2. Rigorositat i Confiança.- Torna la Televisió, amb un 27%, a 
ocupar el primer lloc, com a centre de major confiança per al 
consumidor.
 El segueix la premsa digital amb un 18%, que es manté amb 
una puntuació similar en tots els trams d’edat consultats. La 
ràdio (14%) torna amb una major incidència en el consumidor 
més  adult pujant fins al 25%.

Les xarxes socials serien una quarta opció, amb un 10%, tenint 
el suport del 22% dels més joves de 16-24 anys, però amb poca 
incidència a partir dels 24 anys, pel que fa a la rigorositat i con-
fiança  en el mitjà quan es refereix a la COVID-19.
Tanca premsa escrita, amb un 6%.
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Bolcat amb l’actualitat de la crisi
La televisió torna a ser el mitjà que es considera més bolcat 
amb aquesta actualitat, marcant una diferència important amb 
un 47% de les respostes i aconsegueix així una àmplia distàn-
cia amb les xarxes socials, que només arriben al 18% i premsa 
digital , el 14 %. És el 31% dels joves de 16-24 anys, els que 

lleven a les xarxes socials com 2º font d’actualitat de la crisi, tot 
i que un 42% d’aquests continua tenint a la televisió també com 
a referència.

1. Quant als canals de televisió.- La1 , Antena 3 i La Sexta 
lideren.

2. Informatius que més han seguit: Un 23% dels espanyols 
s’inclina per Antena 3 com a mitjà de referència en informa-
tius al voltant de la informació de la COVID-19, seguida de La 
1 (19%), La Sexta (17%), Telecinco (10%) i, finalment, Cuatro 
amb un 3 %.

En aquest cas l’edat sí que marca una lleugera diferència entre 
Antena 3 i La 1, ja que Antena 3 sempre està entre el 26% que 
li donen els més joves de 16-24 anys i el 21% dels majors de 
55 anys. La1 baixa entre els més joves al 19% i aconsegueix un 
24% entre els més adults.

3. Millor gestió de la informació: 16% per a Antena 3 i un 16% de 
La 1, seguit del 15% de La Sexta, posiciona a les tres cadenes en 
un nivell molt similar pel que fa a la gestió d’aquesta informació, 
quedant allunyades Telecinco, amb un 6%, i Cuatro, amb un 3%.
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La suma per grups de les cadenes privades quedaria en aquest 
cas en un 31% per a Atresmedia i un 9% per a Mediaset .

En aquesta pregunta en concret cal reflexionar sobre el 45% 
que ha optat per declinar la resposta en un “no sap no con-
testa”, potser pel delicat de la mateixa pregunta i per la con-
trovèrsia que aquest tema ha despertat en els últims mesos. 
(Infografia: Personality Media)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet de Personality 
Media titulat Anàlisi de gestió de la COVID en els mitjans. CLI-
QUEU AQUÍ  
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Estratègia, innovació i branded 
content: el full de ruta dels mitjans
Per Reason Why
 

El confinament per coronavirus ha acabat de consolidar certes 
tendències observades en el mercat dels mitjans de comunica-
ció des de fa alguns anys, entre elles, el creixent domini dels 
mitjans digitals, la consolidació de l’aposta pel branded content 
o l’aglutinament de la indústria.

Aquestes són les principals conclusions que es poden extreure 
de “The media in the post COVID-19 era”, l’estudi realitzat per 
GroupM entre 140 professionals dels mitjans a EMEA durant el 
mes de maig de 2020, i els resultats de han donat a conèixer en 
la sessió virtual “Hi ha vacuna per a la inversió?”

‘Contingut’, ‘flexibilitat’ i ‘ROI’ són els conceptes associats 
a la nova normalitat
A l’igual que en l’informe de la companyia sobre les perspecti-
ves dels anunciants, els mitjans de comunicació també asso-
cien la nova normalitat a una sèrie de conceptes o termes, entre 
els quals destaquen ‘incertesa’, ‘digital’ i ‘precaució’. No obstant 
això, cal assenyalar que ‘contingut’, ‘flexibilitat’, ‘ROI’ i ‘mobile’ 
també formen part del vocabulari assignat al nou context.

Per al 58% dels enquestats espanyols, la principal conseqüència 
de la crisi és clara: hi haurà guanyadors i perdedors, és a dir: el 
coronavirus deixarà la seva empremta en el volum d’audiència i 
la supervivència del negoci d’alguns mitjans, mentre que altres, 
aquells que hagin sabut jugar bé les seves cartes, es veuran 
reforçats a mig i llarg termini. En canvi, el 32% consideren que 
tot romandrà igual després del pas de la pandèmia.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Els canvis de mercat
Aquests canvis es manifestaran, inevitablement, en l’estructura 
de mercat. En aquest sentit, el 60% dels professionals dels mi-
tjans de l’estat espanyol creuen que es produiran fusions arran 
del complex moment travessat, davant d’un 40% que estimen 
que no es produiran operacions d’aquest tipus. De la mateixa 
manera, el 75% consideren que es reduirà el nombre d’agents 
del sector, mentre que un 10% preveuen un increment. 

El 61% dels professionals consideren que el seu principal 
adversari és el mitjà digital
Pel que fa a la competència en el si de la indústria, el 45% dels 
participants en la investigació sostenen que la seva competència 
està canviant i que això implica modificacions en tots els mercats 
per als pròxims mesos.

Concretament, el 61% comparteixen que el seu principal adver-
sari és Digital i el 31% creuen el mateix respecte a la Televisió. 
No obstant això, resulta ressenyable la creixent consideració 
dels OTTs com contendents, que registren un 8% de les respos-
tes. “Fa uns mesos el panorama era més o menys estable, però 
aquest període ha accelerat les coses. Ara la majoria de players 
veuen Digital, Televisió i els OTT com a competidors”, explica 

Javier Gallego, director de Màrqueting de Mitjans de GroupM.

Tot això conduirà als diferents mitjans a redissenyar els seus 
plans per adaptar-se al nou paradigma. D’aquesta manera, 
l’estratègia, la innovació i el branded content es presenten com 
les prioritats i àrees de treball més importants de cara als pro-
pers mesos.
 
Les tendències en els mitjans després de la pandèmia
I tot i que Digital és vist com una de les principals amenaces, 
el 44% dels professionals enquestats també ho perceben com 
una oportunitat en la nova normalitat. El comerç electrònic es 
col·loca en segona posició en la llista de possibilitats de desen-
volupament, mentre que els podcasts i l’e-gaming són assen-
yalats com una forma diferent de fer màrqueting i publicitat per 
a les marques.

Per contra, la crisi econòmica figura com la principal amenaça per 
als mitjans al costat de l’entorn Digital que, com hem esmentat, 
és vist tant des de la perspectiva d’oportunitat com d’amenaça, 
en aquest cas especialment per part dels mitjans més tradicio-
nals. L’audiència i la concentració d’empreses es troben entre les 
altres preocupacions al sector. (Infografia: GroupM)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi del GroupM The 
media in the post COVID-19 era. CLIQUEU AQUÍ
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La immediatesa pot fer perdre el nord 
al periodista local
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació21

 
El professor de Periodisme doctor Manel López, bon 
col·laborador i amic de la premsa local, va sentenciar el 2017, 
en l’obertura d’un postgrau sobre periodisme de proximitat a 
la Universitat Autònoma: “El periodista local no ha de tenir les 
mateixes virtuts que el periodista de la capital; n’ha de tenir una 
més: la humilitat”.

Salvant les distàncies en nombre d’habitants, de poder econò-
mic i de difusió, The Boston Globe –potser el diari local nord-

americà amb més subscriptors de pagament als Estats Units, 
segons una institució tan fiable com Nieman Journalism Lab– 
és segurament el millor exemple. Recordeu que, si hi ha alguna 
cosa que caracteritza Spotlight, la molt recomanable pel·lícula 
de Tom McCarthy sobre els abusos contra menors comesos a 
Boston, és la seva falta d’estridència.

La trama es desenvolupa sense cops d’efecte, el públic no rep 
cops de maça a la recerca de cridar la seva atenció. Tampoc hi 
ha artefactes estilístics. La càmera acompanya –gairebé testi-
fica, diria– el treball dels periodistes del Boston Globe, que en 
el camí d’assolir la veritat s’han d’enfrontar a una societat tradi-
cional, el poder de l’Església, l’embullat sistema legal bostonià, 
la desconfiança de les víctimes i els seus propis errors. I com 
se’n surt? Amb humilitat.

Un treball periodístic de primera magnitud sense trencar cap de 
les millors i més transparents eines de la bona premsa, desta-
ca dels demés precisament perquè la majoria de denúncies en 
els mitjans van envoltades de carnassa. Ho veiem en el nostre 
periodisme d’avui. L’estridència s’ha convertit en un valor que 
creix en funció dels decibels que aconsegueix. I si en aquest 
afany desmesurat per estar a la cresta de l’onada es necessita 
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fer de la veritat un xiclet o protagonitzar alguna emboscada me-
diàtica, es fa i aquí no passa res.

El pretext dels autors d’aquests estralls és que no són perio-
distes, sinó “comunicadors”, com si aquesta denominació fos 
un salconduit per metrallar de falsedats a l’enemic d’ocasió. Ho 
veiem dia rere dia en televisions d’enorme audiència i en diaris 
de nodrida difusió, siguin en paper o en línia.

D’aquesta dansa també en són partícips alguns nouvinguts al 
periodisme, per als que importa més quant –i com– es baladre-
ja alguna cosa. Quina? Això és el que menys interessa.

I, com no reconèixer-ho, molts periodistes en nom de la imme-
diatesa que imposen les noves tecnologies i l’atenció dels seus 
followers vulneren regles bàsiques de l’ofici –recordem què és 
posar-se en les sabates de l’altre?– a la velocitat d’un retuit.

Fa quatre anys que els alumnes d’un postgrau escoltaven –se-
gurament sorpresos– que al periodista de proximitat li cal una 
virtut més. És un valor a afegir als molts que ja té qualsevol mi-
tjà local i tots els seus periodistes. Valor que no es pot perdre. 
Ara bé, es detecten símptomes que hi ha qui trenca la regla. 

Una flor no fa estiu, però va fent ram. Hi ha tertúlies i articles 
d’opinió en mitjans locals que no segueixen l’exemple del Bos-
ton Globe, sinó que haurien de sortir en globus.

Arribats aquí, bo serà recordar la periodista Esther Vargas, 
professora de la Fundació Gabriel García Márquez per al Nou 
Periodisme Iberoamericà, que va escriure al seu post algunes 
interessants reflexions adients al tema present. D’elles em per-
meto recollir-ne dues:

1. “El periodista que pretén semblar implacable gairebé sempre 
acaba semblant un pallasso”.

2. “El periodista que inicia el diàleg amb l’únic propòsit d’esclafar 
resulta esclafat per la seva niciesa”.

Respecte, menys ego, culte a la veritat. El sant i senya del pe-
riodisme local a casa nostra. Res més que això.
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