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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La difusió dels diaris impresos es va reduir un 9,29% el 2019
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Els ERTES causen un terratrèmol econòmic en el sector de la premsa

COMUNICACIÓ DIGITAL
La premsa espanyola camina cap als 400.000 subscriptors digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els ingressos globals dels mitjans cauran enguany un 5,6%

NOVES EINES
Una nova eina gratuïta escaneja els documents a la recerca de malware sense envair la privacitat

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
ERTO o ERO: els dos camins de la premsa en paper per salvar el catastròfic 2020

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Balanç d’un estiu atípic en els mitjans de comunicació
TRIBUNA: Quin periodista necessita l’era digital?
ENTREVISTA: Àlex Ladrón de Guevara: “València Extra té com a prioritat oferir continguts d’interès en valencià”
ANÀLISI: La importància de les aliances (o de posseir mitjans complementaris) en l’era de les subscripcions de pagament
DOSSIER: Pragmàtics, prudents, individuals i ambiciosos, així retrata un informe als joves
OPINIÓ: Prepara’t per l’Era Introvertida en el treball
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La difusió dels diaris impresos es va 
reduir un 9,29% el 2019
Per Comunicació 21

L’impacte de la pandè-
mia de la Covid-19 en 
la difusió dels diaris im-
presos encara està per 
certificar en el seu con-
junt, però l’afectació 
es preveu important 
tenint en compte que 
el mitjà ja venia ran-
quejant amb importants 
pèrdues de lectors any 
rere any.

El 2019, a Catalunya, 
les Illes Balears i el 
País Valencià gairebé 
totes les capçaleres 
van perdre lectors res-

pecte de l’any anterior, segons les dades certificades d’OJD. 
Com és habitual, la intensitat de la caiguda generalitzada varia 
segons el mitjà i la zona.

L’any passat, la difusió global als tres territoris va ser de 320.712 
exemplars de mitjana diària, un 9,29% menys que els 353.571 
de 2018 (gairebé el mateix percentatge de davallada que de 
2017 a 2018). Per zones, a Catalunya el conjunt de diaris va 
registrar una difusió de 212.275 exemplars el 2019, una recu-
lada del 9,07% respecte de l’exercici anterior; al País Valencià, 
amb 66.125 exemplars, la davallada va ser del 10,37%, i a les 
Illes Balears, amb 42.312 exemplars, la reducció es va quedar 
en un 8,68%.

Les capçaleres editades a Catalunya, les Illes Balears i el País 
Valencià van assolir una difusió global de 275.242 exemplars 
de mitjana diària, el que representa un retrocés del 8,69% res-
pecte de 2018. Per la seva part, els quatre grans diaris editats 
a Madrid van registrar en aquests tres territoris una difusió de 
45.470 exemplars, una caiguda del 12,76%.

Habitualment, com major és la proximitat dels mitjans menor és 
la pèrdua de lectors. Així doncs, a Catalunya els diaris que s’hi 
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editen van sumar una difusió de 192.053 exemplars de mitja-
na diària el 2019, un 8,72% menys que l’any precedent. Per la 
seva part, la difusió dels diaris editats a Madrid va ser de 20.159 
exemplars, una disminució del 12,37%.

Al País Valencià els diaris del territori van obtenir 44.695 exem-
plars de difusió mitjana, una reculada del 10,22%, mentre que 
les capçaleres de Madrid, amb 20.411 exemplars, van patir una 
davallada de l’11,56%.

Finalment, a les Illes Balears els periòdics locals van registrar 
36.627 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 
7,17%, i la premsa de Madrid va assolir una difusió de 4.900 
exemplars, un 18,83% menys.

Respecte a les Balears, cal tenir en compte que La Razón s’hi 
va deixar de distribuir el gener de 2019, de manera que el per-
centatge negatiu dels diaris de Madrid queda inflat, malgrat les 
poques vendes que tenia la capçalera a les Illes. En el percen-
tatge conjunt dels tres territoris l’afectació és mínima.

Rànquings
La classificació de mitjans de 2019 per al conjunt de Catalunya, 
Illes Balears i País Valencià presenta algun petit canvi respecte 
de l’exercici anterior: Diario de Mallorca avança La Razón; El 
Periódico Mediterráneo supera l’ABC; i l’Ara Balears i La Ma-
ñana sobrepassen el Majorca Daily Bulletin. (Infografia: Comu-
nicació21)
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Els ERTES causen un terratrèmol 
econòmic en el sector de la premsa
Per prnoticias

El sector de la premsa generalista es troba en una situació límit. 
Els efectes de la pandèmia han provocat importants pèrdues 
entre els principals grups editorials, que una vegada més hau-
ran d’enginyar-se-les per sobreviure. Després de la declaració 
de l’estat d’alarma, diversos diaris van aplicar als seus treballa-
dors el ja famós Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO).

D’aquesta manera, i només així, podien cobrir-se les espatlles 
davant la crisi que ja s’acostava. Tot això en un escenari ja de 
per si complicat, amb un model esgotat en què els ingressos 
dels grans grups s’havien reduït a la meitat. A això cal sumar-li 
la reducció de plantilles, un fet que es ve produint des de co-
mençaments de la crisi financera del 2008. Ara, amb un nou 
escenari de crisi, tot apunta que els acomiadaments tornaran a 
estar a l’ordre del dia en el sector de la premsa.

Actualment els ERTES continuen vigents entre la majoria dels 
grups editorials. Vocento va ser el primer a anunciar aquesta 
mesura. Ho va fer el 23 de març, implementant un expedient 
de retallada salarial i de jornada del 40% . Aquesta decisió va 
afectar principalment a les seves àrees de gestió comercial i es-
deveniments. Fins 1.300 empleats es van veure perjudicats per 
aquesta mesura, quan es va decidir que el ERTO es perllonga-
ria d’abril a juny. No obstant això, l’última pròrroga aprovada pel 
Govern permet ampliar aquesta mesura fins al 30 de setembre, 
sempre que sigui per força major.

Mesos més tard, Unidad Editorial faria el mateix. Actualment El 
Mundo es troba a la recta final d’un ERTO que dura ja quatre 
mesos. El diari dirigit per Francisco Rosell va aplicar una reduc-
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ció de la jornada del 100% per 23 treballadors. Altres 24 em-
pleats van haver de reduir la seva jornada al 40% i 121 ho van 
fer en un 25%. Davant d’aquestes decisions, l’empresa es va 
comprometre a no realitzar acomiadaments fins a finals d’any.

Altres grups com Prensa Ibérica també van haver de estrènyer-
se el cinturó. L’aplicació de l’ERTO va prendre forma quan la 
direcció es va veure obligada a retallar un 50% del sou a tota 
la plantilla, una decisió que va afectar els treballadors de El 
Periódico de Catalunya i Sport . D’altra banda, el grup editorial 
de La Vanguardia va establir un ERTO de reducció del 25% de 
la jornada i sou.

Aquests són només alguns exemples de la situació en què es 
troba sumit el sector de la premsa generalista. Tot apunta que 
els diferents grups editorials hauran d’adoptar mesures més 
dràstiques a finals d’any. Això podria suposar l’acomiadament 
de milers de redactors, agreujant encara més la cruïlla en què 
es troba el periodisme. Segons dades de l’última EPA, 11.400 
periodistes van perdre la feina durant l’últim trimestre. (Infogra-
fia: El Correo de Andalucia).

L’EGM recupera la normalitat després 
de la crisi de la Covid-19

Segons escriu Laura Bravo a Prnoticias, el confinament que va 
afectar Espanya des del mes de març i fins al juny va provocar 
que l’Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunica-
ció hagués de suspendre la segona onada d’EGM. Al mes d’abril 
l’AIMC va decidir paralitzar la recollida i l’anàlisi de les dades per 
fer públic el balanç de final de temporada al mes de juny.

No obstant això, i un cop recuperada la normalitat parcialment, 
el dimecres 9 de setembre aquest organisme va tornar a re-
collir les dades. Es tracta del primer pas de cara a la tercera 
onada de l’EGM que coneixerem a principis del pròxim mes 
de desembre. La primera fase serà, com sempre, l’inici de la 
feina de camp, una tasca que es prorrogarà fins al 10 de nov-
embre, quan es donaran per acabats els treballs de camp, tant 
personal, com online. A partir d’aquesta data, es mantindrà el 
treball de camp telefònic, que serà la penúltima de les fases i 
que s’estendrà fins al pròxim 17 de novembre. Un cop arribada 
aquesta data només quedarà la preparació dels resultats que 
es coneixeran el 2 de desembre.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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D’aquesta manera, l’AIMC tanca un període històric en què s’ha 
vist obligada a renunciar a la publicació de la segona onada 
corresponent a el mes de juny. Al començament de desembre, 
coneixerem els noms -per primera vegada en vuit mesos- dels 
que han estat els locutors de confiança per informar-se de la 
pandèmia a casa nostra. (Font: Prnoticias)

Una guia aconsella sobre el 
tractament informatiu del suïcidi

L’Agència Efe ha fet pública la Guia per al tractament informa-
tiu del suïcidi, un manual amb principis deontològics i d’estil 
essencials per contribuir des dels mitjans de comunicació a la 
prevenció d’aquest problema social de primer ordre que causa 
a l’any la “esgarrifosa” xifra de 3.500 morts, només a Espanya. 

Factors de risc.- Una premissa general per l’enfocament posi-
tiu de les informacions sobre suïcidis que han de conèixer els 
periodistes d’EFE és que el suïcidi mai és el resultat d’un sol 
factor o fet. L’existència d’un element desencadenant no s’ha 
de confondre amb la causa única. Per això, és rellevant tenir en 
compte que hi ha factors de risc de naturalesa:

Clínics. Les persones que pateixen algun trastorn mental, diag-
nosticat o no, són més vulnerables. Depressions, trastorns de 
personalitat o de conducta alimentària, esquizofrènia i addic-
cions a l’alcohol i altres drogues són condicions de risc. També 
hi ha més casos entre persones discapacitades i amb malalties 
greus.

Socials i personals. Les dones tenen més pensaments i temp-
tatives suïcides, però els homes són majoritaris en els intents 
consumats. Hi ha més suïcidis entre els 15 i 34 anys i a partir 
dels 65. El desarrelament dels migrants, la solitud de persones 
solteres o vídues, els alts nivells d’estrès professional i la des-
ocupació també augmenten el risc de suïcidi. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

La premsa francesa obté un pla de 
recuperació

Igual que el turisme, l’aeronàutica, l’automòbil i altres indústries 
debilitades per la crisi, la premsa francesa també ha obtingut 
el seu pla de recuperació. Emmanuel Macron va detallar re-
centment als editors de periòdics tota una bateria de mesures 
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destinades a revigoritzar una indústria que la Covid-19 ha em-
pitjorat les dificultats, tant estructurals com cícliques, que està 
vivint. durant diversos anys.
  

En total, l’Estat francès ha decidit posar sobre la taula 483 mi-
lions d’euros, dels 2.000 milions promesos recentment al món 
de la cultura. Una quantitat addicional a l’ajut tradicional a la 
premsa, per import de 840 milions d’euros, destinada cada any 
als diaris. La major part d’aquesta inesperada atenció és donar 

suport a la distribució de la premsa que obté 156 milions, entre 
el que el govern va pagar (més del que s’esperava) per estal-
viar el distribuïdor de premsa Presstalis i el que va contribuir al 
llançament de France Messagerie, la nova empresa distribuïdo-
ra de premsa. I l’ajut als quioscos es duplica.

Els editors també obtenen un crèdit fiscal per subscripcions a 
la premsa d’informació política i general, el cost anual del qual 
s’estima en 60 milions. Pel que fa a la impressió, l’Estat pro-
porciona 18 milions per any per donar suport a les reformes 
industrials, mentre que les tirades han disminuït dràsticament. 
I crea un fons de transició ecològica per reduir la petjada de 
carboni del sector. 

L’Estat francès també s’ha esforçat per donar suport a la crea-
ció de nous models del futur reforçant el fons estratègic per 
al desenvolupament de la premsa, que subvenciona diversos 
tipus de projectes “innovadors” o augmenta la productivitat de 
les empreses de premsa, fins a 25 milions (contra els 16,5 mi-
lions actuals) a l’any. Finalment, s’ha creat un fons per lluitar 
contra la precarietat dotat amb 18 milions per ajudar els més 
vulnerables (autònoms, dibuixants de premsa, etc.). (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Noticias Iruya.com)
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Els desafiaments de les noves 
redaccions

Com es treballa a les redaccions en temps de pandèmia de 
coronavirus. De quina manera S’ accelerarà la transformació di-
gital i quins són els reptes dels mitjans digitals van ser algunes 
de les qüestions sobre les quals es va debatre a la secció les 
noves redaccions del Congrés de Periodisme Digital del Fòrum 
de Periodisme Argentí ( FOPEA ).

Yanina Sibona, cronista multimèdia de TN.com.ar, ha indicat que 
“les xarxes socials són fonamentals en aquests temps de distan-
ciament preventiu i obligatori. Sobre la manera en què les perso-
nes s’informen en temps de pandèmia, va afirmar que “el temps 
que la gent li dedica a la lectura en quarantena és més gran”.

José del Río, secretari de Redacció de La Nación, va explicar la 
dinàmica amb la qual estan treballant des de la redacció de La 
Nación, que com també van confirmar els periodistes dels altres 
mitjans, es va veure modificada amb el distanciament preventiu 
i obligatori: “Qui estava en contra de la transformació digital, 
aquesta situació se’l va endur enlloc”.

Pel que fa a la recerca de nous formats i de donar resposta 
a les noves audiències, Sibona va afirmar que cal informar i 
traçar ponts. “La veritable inclusió és explicar. Obrir un canal 
per mostrar històries sobre identitats, diversitat i inclusió”, va 
emfatitzar. (Font: Tn.com)

Periodisme, entre les professions més 
desitjades pels nens espanyols
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Per setzè any consecutiu, Adecco presenta l’enquesta “Què 
vols ser de gran”, en què analitza un cop més les aspiracions 
laborals i les percepcions del món de la feina dels més petits. 
Aquest any, la pandèmia no només ens ha afectat els grans, els 
nens i nenes també han estat conscients de tots els canvis i els 
resultats de l’estudi demostren que ells també valoren de forma 
diferent el món laboral, polític i social.

No és novetat que la medicina sigui una de les professions que 
més agrada entre nois i noies, ja que també els adults valoraven 
a l’alça l’acompliment dels professionals sanitaris després de la 
quarantena (així ho demostraven les dades reflectides en Re-
setting Normal: Redefinint la nova era de la feina). El que sí que 
és més inesperat, tenint en compte la gran varietat d’opinions 
entre els adults, és que un 9,9% dels nois i un 8,3% de les noies 
que han participat en l’estudi afirmin estimar Fernando Simón 
com futur cap en els seus treballs i que aquest aparegui en el 
top 10 del rànquing de caps.

Enginyers, informàtics, bombers o veterinaris són algunes de 
les professions que completen el top 10 amb poques diferèn-
cies pel que fa a l’any anterior. Crida l’atenció, però, la incursió 
del periodisme, que es fa amb el novè lloc i amb un 2,9% dels 

joves interessats en ell, sempre segons l’enquesta Adecco, que 
dona veu un any més als més joves -prop de 1.800 nens i ne-
nes enquestats a tot Espanya d’entre 4 i 16 anys- per conèixer 
la seva opinió sobre la situació del nostre mercat de treball i 
sobre la nostra actualitat política i social. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Alvaro Naranjo/Twitter).

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors els resultats 
de la XVI Enquesta d’Adecco “Què vols ser de gran”. CLIQUEU 
AQUÍ 

El País torna als beneficis un any 
després de regularitzar 16 milions 
amb Hisenda
Segons explica Fernando Cano a El Español, Ediciones El País 
SL, societat editora del diari del grup Prisa, ha tornat als benefi-
cis. Els seus comptes anuals remesos al Registre Mercantil in-
diquen que El País va guanyar 4,8 milions d’euros en l’exercici 
2019, fet que suposa millorar les fortes pèrdues de 14,7 milions 
registrades un any abans. Tot això malgrat que l’any passat el 
diari va reduir els seus ingressos totals fins als 128,6 milions 
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d’euros, tres milions menys que els 131,3 registrats el 2018. La 
diferència es troba en què, el 2019,  el grup va pagar només 
1,7 milions d’euros d’Impost de Societats, pels 17,2 milions de 
l’any anterior.

En 2018, els comptes del periòdic es van veure afectats per la 
regulació que va haver d’executar amb el Ministeri d’Hisenda. 
L’empresa es va apuntar aquest exercici una regularització de 
l’impost sobre societats d’exercicis anteriors per valor de 16,3 
milions d’euros. (Font: El Español)

El Periódico deixa enrere el ERTO de 
2013 i pretén donar “estabilitat” al 
projecte
El Periódico de Catalunya supera una de les seves fases més fos-
ques. L’editora i els treballadors de l’empresa han tancat un acord 
que implica donar carpetada a l’Expedient de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) que afectava la plantilla des de 2013. L’acord 
assolit entre les dues suposa donar per consolidades les rebaixes 
salarials imposades aquest any i recuperar la jornada completa de 
treball dels treballadors inclosos en el ERTO.

A canvi, l’empresa ha establert una indemnització millorada per 
acomiadament o baixa voluntària de 26 dies de sou per any tre-
ballat amb un topall de 16 mensualitats, si bé deixa per més en-
davant la definició de l’escala salarial. Així mateix, s’estableixen 
dues noves categories professionals en el conveni col·lectiu 
corresponents als salaris més baixos, que seran de 30.000 i 
26.500 euros bruts anuals.

Una altra de les clàusules adquirides per l’empresa el com-
promet a que “vetllarà pel manteniment de l’ocupació sempre 
que les circumstàncies no s’agreugin o posin en risc la seva 
viabilitat”. Com ja va avançar aquest mitjà, els responsables 
de Prensa Ibèrica sospesen ajustar encara més l’estructura del 
seu vaixell insígnia davant la pèrdua de negoci provocada per 
la pandèmia. Unes mesures que xoquen amb els “plans de fu-
tur” traçats pel nou director de la publicació, Albert Sáez, que 
“necessita estabilitat”. Cal recordar que a finals de juliol El Pe-
riódico va deixar sense efecte l’impacte de l’ERTO adoptat com 
a reacció a l’aturada econòmica de la pandèmia, el qual va es-
tar marcat per fortes tensions amb la plantilla. Fins al punt que 
els treballadors van portar l’acord davant l’Audiència Nacional. 
(Font: Dircomfidencial)
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La televisió en obert: la preferida per 
informar-se, seguida de la premsa

Tot i l’expansió de les plataformes digitals en els últims anys, els 
mitjans tradicionals, amb la televisió en obert al capdavant, conti-
nuen sent els preferits pels espanyols a l’hora d’informar-se i entre-
tenir-se. Aquesta és la conclusió a què arriba el I Baròmetre sobre 
la percepció social de la Televisió en Obert impulsat per la Unió de 
Televisions Comercials en Obert (UTECA), en col·laboració amb 
les consultores Barlovento Comunicación i Deloitte.

L’estudi, basat en 1.230 entrevistes realitzades en ple confina-
ment, afirma que la televisió en obert és, per a pràcticament 8 
de cada 10 espanyols, el mitjà principal amb el qual s’informen 
diàriament. En segona posició la premsa de paper o digital és 
l’escollida a l’hora d’informar-se, seguida pels cercadors digi-
tals, que han relegat a la ràdio a la quarta posició.

Davant l’auge de les fake news, el 93% dels enquestats per 
UTECA consideren que els rumors i les notícies falses són un 
problema actual, molt present en la societat i en les xarxes so-
cials. De fet, el 61,1% dels espanyols citen a les xarxes socials 
com el canal pel qual es difonen més rumors i tan sols el 3,8% 
confien que per elles circuli informació veraç. Per contra, 1 de 
cada 3 espanyols sí que confien en la televisió, la premsa i 
la ràdio a l’hora de rebre una informació veraç i contrastada. 
(Font: Barlovento – infografia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el Baròmetre sobre la 
percepció social de la Televisió en Obert. CLICAR AQUÍ  
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The New York Times ja no publicarà 
més la programació de televisió

Quantes vegades hem anat a les pàgines del diari per triar la 
pel·lícula de la tarda? O hem descobert un nou programa gràcies 
als destacats en les pàgines de programació de la televisió? Un 
gest que, a dia d’avui, pot semblar-nos del passat i que, després 
de la decisió presa per The New York Times, està a punt d’extingir. 
El diari nord-americà va publicar per última vegada el diumenge 
30 d’agost la programació de televisió en la seva edició impresa, 
trencant així amb una tradició que es remunta a l’any 1939.

Un gest que no ha agafat ningú per sorpresa i que respon a 
l’evolució de un sector assetjat per la proliferació de serveis de 
streaming, al mateix temps que les aplicacions mòbils i les con-
sultes en línia de la programació televisiva han fet que aquestes 
pàgines impreses quedin absolutament obsoletes. Això sí, el 
diari també ha anunciat que no deixarà de cobrir la informació 
televisiva, encara que sí se centrarà molt més en els contin-
guts en streaming. A més, en l’edició impresa dels diumenges 
inclourà una secció de repàs als millors programes i opcions en 
streaming. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Acord de col·laboració entre AMIC 
i J3B3 per impulsar l’impacte de la 
Covid-19 en el comerç 

L’associació AMIC i J3B3 Economy & Research han signat un 
acord de col·laboració per tal de donar un impuls als estudis de 
l’impacte de la Covid-19 en el comerç de Catalunya que J3B3 
està realitzant des de l’inici de la pandèmia. La col·laboració 
permetrà que les publicacions associades a l’AMIC tinguin 
l’exclusivitat per publicar els resultats que es vagin obtenint. 
Per tant, podran disposar d’un contingut de molt interès pels 
seus mitjans.

A més, per tal que l’estudi esdevingui representatiu i que la 
mostra del treball de camp sigui la més àmplia possible, l’acord 
estableix que els socis de l’AMIC contribueixin a fer difusió de 
l’enquesta entre els seus clients del sector comerç. (Font: Re-
dacció AMIC)
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El Grat tornarà als quioscos a partir 
de l’octubre

El Grat, el periòdic associat a l’AMIC que dona cobertura a les 
comarques centrals del País Valencià, tornarà als quioscos a 
l’octubre. El director i editor de la publicació, Santi Sempere, ha 
anunciat que: “després de l’aturada per la Covid-19 tornarem al 
carrer el 9 d’octubre, coincidint amb la festivitat del País Valen-
cià”. La principal novetat és que El Grat passarà a ser una pu-
blicació mensual en lloc de quinzenal com fins abans de l’esclat 
de la pandèmia. A més, una de les prioritats és l’aposta per les 
subscripcions per part dels lectors més fidels.

L’última edició en paper d’El Grat va ser el març passat. Davant 
l’absència de la publicació en paper, El Grat s’ha visualitzat en 
la versió digital Les Muntanyes, que es va posar en marxa fa 
sis anys. “Estem molt satisfets amb el creixement que ha tingut 
Les Muntanyes, però el lector ens demana el paper, sobretot 
els anunciants”, admet Sempere. (Font: Redacció AMIC)
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La premsa espanyola camina cap als 
400.000 subscriptors digitals
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
 
 Malgrat els dubtes inicials sobre el canvi de model de negoci, el 
panorama de les subscripcions resulta més que esperançador 
a jutjar per les dades recollides per Miguel Carvajal, periodista 
i director del Màster en Innovació en Periodisme (MIP), orga-
nitzat per la Universitat Miguel Hernández, d’Elx. Prova d’això 
és que el sector de la premsa espanyola comptabilitza més de 
347.000 lectors de pagament en digital, com es pot comprovar 
en el gràfic que acompanya aquest text, elaborat també pel pro-
fessor Carvajal.

En només quatre mesos el diari El País ha sumat 64.200 subs-
criptors exclusivament digitals, el que el situa com a líder del  
mercat de la premsa a Espanya. El llançament el passat 1 de 
maig del model de subscripció digital va suposar per a El País 
una gran fita en el seu procés de transformació com a empresa 
periodística, un avanç a què només quatre mesos després se li 
poden posar números. El diari de Prisa suma ja 110.000 subs-
criptors, dels quals 64.200 són exclusivament digitals.

A més, d’aquest grup majoritari, incorporat des del mes de 
maig, 37.923 són subscriptors de l’edició impresa i 7.842 de 
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Kiosko i Más, la rèplica digital del diari de paper. Els abonats 
al diari imprès tenen al seu torn accés a tots els continguts a 
Internet -gairebé la meitat s’han donat d’alta-, però, igual que 
els de Kiosko i Más, El País no els computa com subscriptors 
exclusius digitals en nom d’una total claredat amb el mercat.

Les xifres, que el rotatiu fa públiques per primera vegada, el si-
tuen al front, de manera destacada, de tots els diaris a Espanya 
en el camí que la indústria considera com l’única fórmula possi-
ble per fer sostenibles grans mitjans professionals d’informació 
de qualitat. 

En un moment especialment complex, la diversificació de les 
fonts d’ingressos és la manera de garantir el futur. La publicitat 
segueix sent un element crucial en l’equació, però insuficient 
amb les turbulències de el sector: la caiguda de la publicitat 
impresa al llarg de l’última dècada, la dura competència de les 
grans plataformes per el pastís digital i la rematada de la pan-
dèmia han fet encara més necessari que el model econòmic, en 
un entorn acceleradament digital, es fonamenti sobre el respat-
ller d’una comunitat de lectors compromesa i, en paral·lel, so-
bre una publicitat de major qualitat que aprofiti el coneixement 
sobre l’usuari.

Darrera El País hi ha vida
Per darrere d’El País se situa eldiario.es, amb 56.000 lectors de 
pagament declarats, d’acord amb les últimes dades revelades 
pel digital. A una diferència de tot just 6.000 subscriptors es tro-
ba El Mundo, que a finals d’agost va franquejar la barrera dels 
50.000. A falta de dos mesos per complir el primer aniversari del 
llançament del seu model ja havia aconseguit l’objectiu anual.

Enmig d’aquesta tendència alcista, Vocento, un dels primers 
grups en iniciar-se en la premsa regional digital de pagament, 
superava els 55.000 subscriptors a mitjans d’any amb ABC a 
l’avantsala del seu propi model de subscripció. Ara, un altre 
dels regionals que ve apostant des de fa anys per aquest mo-
del, ha superat els 40.000 subscriptors, mentre que La Voz de 
Galícia camina a hores d’ara per sobre dels 17.000 i VilaWeb 
pels 14.000.

Els nadius digitals, pioners en la posada en marxa d’aquest sis-
tema i d’obrir camí, també llancen registres bastant destacats. 
Sense anar més lluny, El Confidencial acumula més de 15.000 
subscriptors, El Espanyol 12.000, Infolibre 12.800 i Público 
11.000.
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El barceloní La Vanguardia llançarà el seu mur de pagament 
aquest mateix mes de setembre. No disposem de dades sobre 
El Periódico. (Gràfic: Miguel Carvajal/El Confidencial)

El temps mitjà al dia dedicat al 
consum de digital disminueix un 7%

  
Des Ymedia han analitzat les dades de Comscore a tancament 
del mes de juliol, mes en el qual el temps mitjà al dia dedicat al 
consum de digital es va desaccelerar en un 7% respecte al total 
de minuts registrats durant el mateix mes de l’any passat. Tot i 
això, el nombre d’usuaris no va seguir la mateixa tendència i va 
créixer al voltant d’un 2% per a la mateixa comparativa. A més, 
cal destacar que, per a la mateixa comparativa, el consum de 

televisió es va mantenir en els mateixos nivells que els regis-
trats al juliol del 2019.

Dins de la gran quantitat de temps que dediquem al consum de 
continguts en aquest mitjà, Social Media és la categoria que repre-
senta un major pes sobre el total de minuts, al voltant d’un 23%. 
Per la seva banda, aquesta categoria presenta resultats molt més 
positius que el mitjà en qüestió i és que, el total de minuts dedi-
cat a l’ús d’apps de Social Media a Mobile ha augmentat en un 
13% vs el total registrat durant el mes de juliol de 2019. A més, el 
nombre d’usuaris, encara que en menor proporció, també s’ha vist 
incrementat per la mateixa comparativa, concretament en un 3%. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ymedia). NOTA: 
El Butlletí de l’AMIC comparteix amb els seus lectors l’estudi 
d’Ymedia sobre el temps dedicat al consum de digital. CLICAR 
AQUÍ   

Els països que més paguen per 
Internet mòbil al món

Espanya torna a “suspendre” pel que fa a preus d’Internet es 
refereix. Si ja un informe de la Unió Europea assenyalava que 
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l’estat compta amb una de les connexions a Internet més cares 
d’Europa, ara un altre estudi treu els colors pel que fa a nave-
gació a través d’Internet. I és que navegar pel mòbil a Espanya 
és molt car. Tant és així que el país ocupa el lloc 75è a nivell 
mundial pel que fa a països que menys paguen per 1 GB de da-
des per connectar-se a Internet en el mòbil. Així ho assenyala 
un estudi  elaborat per l’empresa teleoperadora britànica Cable, 
que analitza el preu mitjà que es paga a cada país del món per 
un gigabyte d’Internet.

La xifra és força més elevada que la que registra el país on és 
més barat navegar per Internet des del mòbil al món, l’Índia, on 
es paguen 0,09 dòlars per cada GB de connexió (és a dir, 0,07 
euros, només uns cèntims. Després de la Índia, en segon lloc 
se situa Kirguizistan, on es paguen 0,21 dòlars per gigabyte 
(alguna cosa així com 0,17 euros), Itàlia amb 0,43 per gigabyte 
(uns 0,36 euros) i Ucraïna amb 0,46 per gigabyte (uns 0,39 
euros). (Font: Trecebits)

Brussel·les exigeix transparència i 
claredat a Google i Youtube contra les 
fake news

La Comissió Europea ha reclamat més transparència i clare-
dat a plataformes digitals com Google i Youtube, enquadrades 
en el codi comunitari de bones pràctiques, davant la falta de 
procediments clars i compromisos concrets per combatre la 
desinformació a la xarxa. Així ho ha expressat en un informe 
sobre l’eficàcia de el codi de bones conductes impulsat per 
Brussel·les i de què formen part Google, Facebook, Twitter, Mo-
zilla, WhatsApp i Tiktok, entre d’altres plataformes. La Comissió 
considera positiu el balanç dels primers 12 mesos de vida del 
codi, en particular destaca que ha servit per augmentar la res-
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ponsabilitat de les empreses i l’escrutini públic sobre les seves 
mesures per contrarestar les campanyes de desinformació.

No obstant això, identifica deficiències com la manca de man-
ca de mesuradors d’acompliment -que sintetitzen la informació 
sobre l’eficàcia de les mesures adoptades-, així com la falta de 
procediments clars i la definició de criteris i compromisos més 
concrets. Segons la vicepresidenta de Valors i Transparència, 
Vera Jourova, el codi de bones pràctiques comunitari ha mos-
trat que les plataformes i anunciants en línia poden fer molt per 
combatre la desinformació quan se’ls sotmet a l’escrutini públic. 
“Però han de ser més responsables i retre comptes. Han de 
ser més transparents”, ha assenyalat en un comunicat. (Font i 
fotografia: La Información)

La taxa Google la pagaran els 
consumidors

El cost de la taxa a Google de l’Impost als Serveis Digitals 
(DST) es repercutirà en la inversió en mitjans a Google Ads 
en lloc de a la plataforma DV360 de la banda de la demanda. 
Google va explicar en un comunicat a les empreses que està 

traslladant el sobrecost total de la taxa a Google en els serveis 
digitals del Regne Unit, als anunciants.  A Espanya els retailers 
i ciutadans acabaran pagant un 3% més en impostos davant 
aquest anunci. 1.200 milions d’euros, estima el govern. 

Google ho va explicar dimarts de la setmana passada a les 
empreses a l’anunciar que repercutirà un nou càrrec del 2% 
als anuncis publicats al Regne Unit des de l’1 de novembre. 
S’estan introduint mesures similars a Àustria i Turquia, va as-
senyalar Google, on el càrrec serà de el 5%.

Amazon va anunciar el mateix, així que també repercutirà aquest 
cost de la taxa digital del 2% als anunciants aquest mes, el que 
repercutirà en els costos operatius dels minoristes al consumidor 
que depenen de la plataforma. (Font: Programa Publicidad)

Austràlia obligarà a Facebook 
i Google a pagar als mitjans de 
comunicació per les notícies
Austràlia s’ha convertit en el primer país a obligar Facebook i 
a Google a pagar als mitjans de comunicació –en aquest cas 
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australians- pel contingut de les seves notícies. Es tracta de 
“garantir que tenim una major competència, una major protec-
ció del consumidor i un panorama de mitjans sostenible”, va 
explicar als reporters a Melbourne el tresorer Josh Frydenberg, 
que assegura que “està en joc ni més ni menys que el futur del 
panorama mediàtic australià”.

D’aquesta manera, els gegants tecnològics pagaran per aquest 
contingut sota un sistema de regalies que es convertirà en llei 
aquest any. Segons Google, aquesta regulació ignora els “mi-
lers de milions de clics” que envia als editors de notícies aus-
tralians cada any. De tota manera, el govern australià s’alça 
així com el primer en el món en prendre mesures “mentre altres 
països parlen sobre el comportament injust i nociu dels gegants 
tecnològics”, diu Michael Miller, president executiu de News 
Corp Austràlia. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Un fons suec compra Idealista per 
1.300 milions d’euros

El fons suec EQT s’ha fet amb el 100% de les accions d’Idealista 
al comprar-les al fons Apax Partners i a l’equip directiu en una 

operació de 1.300 milions d’euros. La xifra és la més alta de la 
història en una empresa d’Internet d’Espanya. En aquest sentit, 
EQT ha tornat a batre’s a si mateixa, ja que aquest mateix any 
va adquirir Freepik, en el que ja va ser la major operació de 
l’Internet espanyol el 2020. Amb aquesta, ha polvoritzat aquest 
rècord. El valor d’Idealista, fundada l’any 2000, rau en comptar 
amb 40.000 immobiliàries com a clients i amb un trànsit de 38 
milions d’usuaris únics al mes al sud d’Europa.

Merca2 adquireix el diari Qué! i 
rellança la seva edició digital

El grup Merca2 ha adquirit el diari Què! a través d’una subhasta 
judicial del grup Gestiona. L’operació s’ha realitzat després que 
Gestiona liquidés tots els seus actius. Una decisió que ha estat 
presa després de veure’s incapacitada per evitar els embarga-
ments i enfrontar-se a les obligacions amb els seus creditors.

L’estratègia del diari comandat per Alejandro Suárez Sánchez-
Ocaña passa per millorar el posicionament i els registres de 
Què! Per això preveu redissenyar i rellançar la web, apostant 
per impulsar l’edició digital. L’objectiu és assolir xifres properes 
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als 2,5 milions de lectors únics mensuals abans de finalitzar 
l’any. Unes xifres que estarien molt per sobre de les últimes 
dades, que situaven al diari amb tan sols 129.000 usuaris únics.

Amb aquest pla, resulta evident que l’edició impresa queda 
totalment descartada, ja que l’aposta pel digital és significati-
va. D’aquesta manera, els lectors tradicionals del diari s’han 
d’adaptar a les noves tecnologies. Tot això, després que a co-
mençaments del 2018 es recuperés l’edició impresa que va ser 
distribuïda en algunes ciutats de l’estat. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

VilaWeb obre seu a València 

Aquest mes VilaWeb ha obert seu pròpia a la ciutat de Valèn-
cia, a l’edifici del Centre de Cultura Contemporània Octubre. Al 
mateix temps, ha incorporat la periodista i escriptora Esperança 
Camps com a cap de redacció, càrrec que continua exercint 
Josep Casulleras des de Barcelona.

  

El fitxatge de Camps (que ja havia col·laborat amb el mitjà) i 
l’obertura de la nova seu suposen “un impuls decisiu al projecte 
de VilaWeb com a diari nacional”, assenyala el nadiu digital. 
Esperança Camps ha estat durant els darrers tres anys sub-
directora d’informatius no diaris d’À Punt Mèdia, on ha dirigit 
el programa de reportatges Punt docs i el debat d’actualitat La 
qüestió. (Font: Vilaweb – foto: Jessica Landete/València Secre-
ta)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els ingressos globals dels mitjans 
cauran enguany un 5,6%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  

Els hàbits dels consumidors poden trigar tota la vida a 
aprendre’s, però en ben poc temps es poden perdre. Segons 
Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024, de PwC, la 
pandèmia COVID-19 ha accelerat i amplificat els canvis en curs 
en el comportament dels consumidors, tirant endavant la inte-
rrupció digital i forjant punts d’inflexió de la indústria que no 
s’haurien assolit durant molts anys. 

La digitalització, una de les principals forces que conformen 
totes les indústries, s’ha intensificat amb el distanciament so-
cial i les restriccions de mobilitat. Com a resultat, el món de 
l’entreteniment i els mitjans de comunicació (E&M) el 2020 s’ha 
tornat més remot, més virtual, més transmès, més personal i, 
ara com a mínim, més centrat a la llar del que ningú preveia a 
començaments de l’any.

Aquesta és la sinopsi de les dades de l’Estudi de PwC , Global 
Entertainment & Media Outlook 2020-2024, el qual destaca que 
els  ingressos globals de mitjans i entreteniment s’enfonsaran 
un -5,6% el 2020 .

Uns ingressos globals per mitjans i entreteniment que es redui-
ran un -5,6% respecte a 2019 100.629.000 d’euros -1.693.000 
el 2020 respecte a l’2019 assenyala PricewaterhouseCoopers 
(PwC), com dèiem a causa de la pandèmia de COVID-19 .

Una taxa del -5,6% que duplica la caiguda de l’economia de 
2009 a la Gran Crisi que va significar una caiguda del -3,0%.  
Una caiguda que als EE. UU., PwC estima que significarà un 
-7.3% fins als 553.459.000 € en ingressos totals de mitjans/
entreteniment per a aquest any.
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La despesa en publicitat caurà un -13,4% 
PwC redueix expectatives d’ingressos a la música en viu, el tea-
tre i les fires comercials a tot el món. També diu que la despesa 
en publicitat caurà un -13,4% aquest any, en general. A més, els 
mitjans digitals acceleraran el seu desviament d’ingressos dels 
mitjans impresos: periòdics i revistes. PwC diu que l’any vinent 
veurà un retorn al creixement, amb una despesa de fins a un 
6,4%. Pel que fa a l’anàlisi a més llarg termini, un període de 

cinc anys fins a 2024, l’empresa preveu una taxa de creixement 
anual composta del 2,8%.

Una altra àrea que veurà un gran declivi és el cinema a nivell 
global. PwC estima que els ingressos de les sales de cinema 
a tot el món cauran un -65,6% a 13.000 milions d’euros. (Info-
grafies:

NOTA. Es pot trobar més informació en aquest link.

La premsa segueix sent el principal 
suport d’inversió publicitària a 
Catalunya
Catalunya va registrar 1.045 milions d’euros en publicitat du-
rant 2019, xifra que representa un creixement mínim respec-
te a l’any anterior. No obstant això, només una tercera part 
d’aquesta quantia, 330.800.000 d’euros, van anar a parar a 
mitjans catalans. Al mateix temps, les empreses amb seu a Ca-
talunya tot just destinar un 14% de la seva inversió a mitjans 
autonòmics. Són algunes de les conclusions de l’Informe sobre 
l’audiovisual català elaborat pel Consell Audiovisual de Cata-
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lunya (CAC) a partir de dades de l’Associació Empresarial de 
Publicitat i InfoAdex. 

Encara que 2019 va ser el primer exercici en què la inversió 
publicitària digital va superar a la de televisió a nivell nacional, 
a Catalunya el principal suport segueix sent la premsa, amb 
139.200.000 d’euros. Aquesta xifra és un 4,9% inferior a la de 

l’any 2018, si bé aquest predomini es justifica per l’elevat nom-
bre de publicacions que s’editen dins del país, tant en paper 
com a Internet, a més de pel pressupost que destina la Genera-
litat a publicitar-se a elles.

D’acord amb el Registre de prestadors del CAC, l’oferta de ser-
veis audiovisuals en obert a Catalunya durant 2019 va ser de 354 
serveis. Aquest grup es distribueix en 92 canals de televisió de 
TDT (9 d’àmbit nacional amb 5 públics i 4 privats, 32 d’estatals 
amb 7 públics i 25 privats, i 51 de locals amb 11 públics i 40 pri-
vats) i 262 emissores de ràdio en FM (13 d’àmbit nacional amb 5 
públiques i 8 privades, 18 d’estatals amb 4 públiques i 14 priva-
des, i 231 de locals amb 215 municipals i 16 privades).

Pel que fa a l’audiència de televisió en obert a Catalunya per 
cadenes, el 2019 TV3 va ser líder un any més, amb un 14,6% 
de share.  La seva quota de pantalla va créixer per quart any 
consecutiu i va obtenir els seus millors resultats des de 2010. 
Telecinco va augmentar 1,3 punts fins a arribar al 11,1% i va 
ampliar distància amb el seu competidor directe, Antena 3 TV, 
que es va quedar en un 9,6%. La cadena catalana privada 8tv 
va tornar a perdre quota de pantalla per tercer any consecutiu, 
a l’abaixar gairebé un punt durant el 2019 i obtenir un 0,6%.
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El canal infantil amb més audiència a Catalunya de 2019 va ser 
Clan, del grup de RTVE, amb un 1,6% de  share. El segueixen 
Boing i Disney Channel, que avancen per primer any mentre el 
canal Super 3/33 tanca l’última posició amb un 0,8%. El canal 
esportiu amb més audiència va ser Gol, per davant de Tele-
deporte i d’Esport3. (Font i infografia: Dircomfidencial). NOTA: 
Us oferim l’informe Audiovisual del CAC 2019, fet públic aquest 
estiu. CLICAR AQUÍ  

La inversió en màrqueting cau a 
nivells de 2008

El pastís publicitari es reduirà en un 6,7% en màrqueting en el 
segon semestre del present any, sent els més afectats investi-

gació de mercats i consultoria (-6,6%), publicitat, comunicació 
i promoció (-8%) i costos de personal amb funcions de màr-
queting (-10,4%). El desemborsament econòmic serà, princi-
palment, en l’execució d’estratègies de descomptes (+16,8%) 
i en construcció de marques i relacions amb clients (+8%), se-
gons dades extretes de l’Índex d’Expectatives de la Direcció 
de Màrqueting-IEDM, elaborat per l’Associació de Màrqueting 
d’Espanya, sobre les previsions dels directius de diferents sec-
tors des de juliol a desembre d’aquest any.

Per sectors, les empreses energètiques són les “que semblen 
que s’escapen a les enormes caigudes de mercat, les vendes 
i retallades publicitaris”. Automoció i Retail són els àmbits amb 
pitjors expectatives en les magnituds esmentades, seguits de 
Banca, Serveis de Màrqueting, Gran Consum, Tecnologia, Es-
port, Assegurances (només creixerà en inversió publicitària) i 
Salut (només millorarà en vendes pròpies).

L’estudi, que es va realitzar entre el 28 de maig i el 23 de juny, 
reuneix les opinions de directors de màrqueting en grans em-
preses de Automoció, Banca, Energia, Gran Consum, Salut, as-
segurances, Tecnologia, Retail i Serveis de màrqueting.
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NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe Índice de Expectativas de 
los Directores de Marketing Segundo semestre 2020. CLICAR 
AQUÍ  

La publicitat en mobile superarà els 
43.000 milions de dòlars en 2023

L’Smartphone, el 5G, els PMP, el mesurament i el targeting 
seran les cinc claus del sector publicitari i el canal mobile per 
2023. El volum de la despesa publicitària PMP (Marketplaces 
privats) en aplicacions mòbils va augmentar un 65% durant la 
pandèmia.

Els dispositius mòbils han estat el refugi dels consumidors 
durant la pandèmia. No en va el temps mitjà dedicat a l’ús 
d’aplicacions i dispositius mòbils ha augmentat durant el con-
finament de manera ostensible a nivell global i a Espanya, on 
una persona passa de mitjana 2 hores i 57 minuts en aplica-
cions mòbils i només 26 minuts en un navegador mòbil. I la 
tendència és que aquesta dedicació i ús dels dispositius mòbils 
vagi en augment, amb el consegüent flux d’inversió per part de 
les marques, per arribar a la seva audiència i targets.

Segons estimacions de eMarketer, la despesa en publicitat mò-
bil en els cinc països més importants d’Europa (França, Aleman-
ya, Itàlia, Espanya i Regne Unit) arribarà, només a Europa, els 
43.000 milions de dòlars en 2023, enfront dels 28.000 d’aquest 
any. I és que el 2019 es van descarregar 204.000.000.000 
d’aplicacions mòbils. No oblidem que la publicitat en l’aplicació 
mòbil està a punt de rebre un gran impuls dels avenços amb 
5G. Per 2023, els enviaments mundials de telèfons intel·ligents 
5G sumaran més de 424 milions (en comparació amb els 73 
milions d’aquest any). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La limitació de la publicitat d’apostes 
afectarà els clubs que ja han signat 
patrocinis
El ministre espanyol de Consum, Alberto Garzón, ha avisat els 
clubs esportius que “en una setmana al llarg d’octubre estarà 
prohibida tota la publicitat dels jocs i cases d’apostes”, el que 
inclou també els “patrocinis en els esdeveniments esportius”, 
després d’haver rebut al juliol l’aval de la Comissió Europea, 
per advertir que no tanquin sponsors amb cases d’apostes. 
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Aquesta limitació ja compta amb un precedent. Ja es van testar 
en ple Estat d’Alarma, quan les cases d’apostes només van 
poder anunciar-se en televisió, ràdio i plataformes de vídeo en 
línia de matinada, tenint així prohibida la seva promoció en pà-
gines web, xarxes socials i correus electrònics. 

A més, durant el confinament es va prohibir l’ús de bons, boni-
ficacions, descomptes o regals que recollissin quanties econò-
miques per a la captació de nous clients o de fidelització dels 
ja existents. El ministre també ha declarat que la Llei de Joc 
estableix “una diferenciació entre el que es diu joc reservat”, ca-
tegoria en què s’inclouen els sorteigs de la ONCE o de Loteries 
de l’Estat, etc. (Font: Reason Why)

Google Chrome bloquejarà els anuncis 
que consumeixin més de 4 MBs

La nova versió de navegador de Google, Chrome 85, portarà 
novetats publicitàries. En concret, la posada en marxa de la 
política d’intervenció d’anuncis pesats que estableix el bloqueig 
d’aquell contingut publicitari que suposi un consum de més de 
4 MBs de dades o 60 segons de la CPU de l’ordinador. Aquesta 

mesura va ser anunciada el passat mes de maig, quan va as-
senyalar que aquest tipus d’anuncis, tot i representar només un 
0,3% del publicat a internet, consumeixen el 27% de dades i un 
28% de l’ús publicitari total de la CPU. 

En aquell moment, no van anticipar quan entraria en vigor 
aquesta política, però fonts pròximes han confirmat a AdEx-
change que aquesta estarà ja vigent quan es llanci la nova ver-
sió de Chrome, que està prevista per a ja. D’acord amb Google, 
aquesta mesura afectarà els anuncis sobre mineria de moneda 
digital i a aquells que allotgen mini-jocs. No obstant això, també 
es podrien veure afectats aquells anuncis de vídeo de llarga 
durada, formats de Rich-Media o publicitats sobresaturades 
d’etiquetes, amb el consegüent bloqueig a Chrome, el navega-
dor amb major quota d’usuaris a dia d’avui. (Font: AdExchange)

GroupM i Havas Media guanyen el 
compte de mitjans del País Valencià

Mediterrània (GroupM) i Havas Media Levantet (grup Havas) 
seran les agències que s’encarreguin de gestionar les campan-
yes de publicitat institucional de la Generalitat Valenciana du-
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rant els propers dos anys. És un compte valorat en 7,4 milions 
d’euros pels dos anys de contracte. A més de les dues agèn-
cies de mitjans guanyadores, van presentar oferta per accedir 
a aquest contracte Equmedia, Zenith BR, Persuade Comunica-
ción, AGR i Western Dynamic.

El compte de mitjans de la Generalitat Valenciana es divideix en 
dos lots, d’idèntic import econòmic (3,7 milions d’euros cada un). 
El primer dels lots es fa a les campanyes de la comunitat autò-
noma d’interès social i el segon, a aquelles accions de projectes 
més específics (anuncis oficials, fires, actes, esdeveniments...).

Les dues agències de mitjans guanyadores treballaran per la 
Generalitat Valenciana amb una comissió de l’1%, que és la 
mínima que establien els plecs del concurs públic (el màxim era 
el 6%). A més de la comissió d’agència (que tenia una valoració 
màxima de 40 sobre 100 punts), la Generalitat també enjudicia-
va els descomptes en mitjans (50 punts) i la producció de peces 
publicitàries (10 punts). (Font: Dircomfidencial)

Contrapunto torna a guanyar la 
creativitat de Nadal i Reis de Loterias

Es tracta del nou concurs del SELAE,  de creativitat de 
3.630.000 euros de Nadal i del Nen,    adjudicat de nou a Con-
trapunto BBDO, després d’un concurs convocat al juny, al qual 
es van presentar 17 agències. Contrapunto, doncs, ha tornat a 
guanyar el concurs de creativitat, comunicació i publicitat per 
als Sortejos de Nadal i El Nen del joc  Loteria Nacional  i les 
accions de caràcter institucional d’aquest organisme.  El valor 
estimat del contracte és de 6.600.000 euros. Import: 3.630.000 
euros (sense impostos). (Font: Programa Publicidad)
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Una nova eina gratuïta escaneja els 
documents a la recerca de malware 
sense envair la privacitat
Per Gabriela González / Genbeta

ElevenPaths, l’empresa de ciberseguretat part de Telefónica 
Tech, ha anunciat la seva última eina antimalware basada en 
intel·ligència artificial. Té el nom de Diario i es vol establir com 
un detector de malware que respecti la privacitat de l’usuari.

El que fa aquesta eina és escanejar i analitzar documents 
d’Office 365 i PDF de forma privada, és a dir, sense necessitat 
que el motor d’anàlisi accedeixi o processi el contingut dels do-
cuments. Per a això utilitza un model d’aprenentatge automàtic 
(machine learning) entrenat específicament per detectar ma-
lware que, generalment, escapa als antivirus tradicionals.

Moltes campanyes de malware s’aprofiten d’aquest tipus 
d’arxius i comunament s’escampen a través d’adjunts en el co-
rreu electrònic, de vegades no n’hi ha prou amb el filtre antivirus 
del teu correu electrònic. Aquí és on Diario vol ser més útil: en 

afegir una capa de seguretat addicional quan el teu antivirus de 
sempre falla, i sense posar en perill el contingut sensible i privat 
dels documents que maneges.

A Telefónica ja estan utilitzant Diario de manera interna, però 
ara l’eina està disponible a tot el públic de forma gratuïta i po-
dem usar-la per escanejar els nostres documents simplement 
pujant-los al web a l’estil de VirusTotal, o podem descarregar el 
client natiu i instal·lar-lo al nostre sistema operatiu.
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Principals característiques:

Intel·ligència. En el seu model d’aprenentatge, el detector de 
malware de ElevenPaths ha estat entrenat amb els indicis mali-
ciosos menys recognoscibles pels antivirus. Però no substitueix 
aquests últims. Diario ha estat concebut per complementar i 
actuar en un espai on les solucions per als endpoints no poden 
arribar.

Usuaris. L’eina de Telefónica està dirigida a dos perfils 
d’internautes. D’una banda, els qui desitgen utilitzar el servei 
de predicció sense comprometre la informació dels documents. 
De l’altra, els analistes que poden aprofitar la base de dades 
d’amenaces detectades sense accedir a cap dada privat dels 
documents.

Privadesa. Finalment, el detector de malware s’ha creat amb 
l’objectiu de respectar la privacitat de el contingut dels docu-
ments analitzats.

Diario està disponible per a Windows, Linux i macOS, a més de 
comptar amb un plugin per a Outlook que podem utilitzar amb 
l’Outlook Web Access o a la versió d’escriptori d’Outlook. Tots 

els clients són anònims, és a dir, el contingut dels arxius que 
escanegem mai és pujat als servidors de Telefónica.

Si tot i així no ens convenç, també t’ofereixen la possibilitat de 
construir el teu propi client anònim a través del seu API. Cadas-
cuna de les funcions de Diario accessible a través d’aquesta 
API, i amb ella podrem no només analitzar documents, sinó que 
també podrem triar diferents algoritmes predictius i diferents 
versions sol·licitant una clau privada. (Infografia: Segurilatam)

Les eines d’optimització permeten ser 
més eficients que fa 5 anys construint 
audiències
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Som avui menys eficients a l’hora de construir audiències que 
fa cinc anys? Aquesta és la pregunta a la qual Ymedia Vizeum 
dóna resposta en el seu primer lliurament del Big Màrqueting 
Questions. Malgrat que els mitjans tradicionals han perdut part 
de la seva cobertura, la combinació amb els nous mitjans digi-
tals permet aconseguir millors cobertures. En aquest nou en-
torn, la planificació és més complexa i és més necessari que 
mai comptar amb eines sofisticades per optimitzar-la.

Malgrat l’actual context, Big Màrqueting Questions pretén anar 
més enllà de qüestions conjunturals i centrar-se en assumptes 
amb un major horitzó temporal. Aquesta primera entrega res-
pon a una de les preguntes que sorgeix més sovint en les con-
verses entre clients i agències i que no és altra que com podem 
ser avui eficients construint grans audiències.

Un realitat coneguda és que els mitjans tradicionals han per-
dut part de la seva cobertura. Així doncs, la TV ha passat d’un 
88,3% en 2015 a un 85,4% el 2019, la ràdio d’un 60% a un 
41,9% o la premsa d’un 29% a un 21%. Però a el mateix temps 
han sorgit noves formes de consumir mitjans relacionades amb 
el món digital. Així, un 53% de la població busca informació 
a internet, un 50% utilitza les xarxes socials, un 37% llegeix 

informació d’actualitat en digital i un 32% veu vídeos en línia. 
El lector podrà ampliar la informació des d’aquest link. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Ymedia)

Neix The Polite Type, una font tipogràfica 
que lluita contra el ciberassetjament i el 
discurs de l’odi en línia
Acaba de sortir una nova eina digital per fer front a les formes 
més comunes i esteses de propagació del discurs de l’odi, que 
permet difuminar o reescriure aquelles paraules presents a in-
ternet i dedicades a ferir, amenaçar o humiliar els altres. A la 
pràctica, la font distorsiona paraules feridores o malsonants i 
les reemplaça per altres més amistoses i inclusives gràcies a la 
tasca de TietoEVRY, la companyia que ha desenvolupat aques-
ta iniciativa, i que busca a través d’ella promocionar la igualtat 
i el respecte online, reobrint el debat sobre les millors vies per 
aturar completament el ciberassetjament.

Per ara, després del seu llançament, la versió beta de The Po-
lite Type abasta dins de la seva capacitat de correcció més de 
2000 paraules ofensives diferents en anglès, i pot ser desca-
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rregada de forma gratuïta per a instal·lar-la en qualsevol ordi-
nador, de qualsevol fabricant, dins de qualsevol sistema ope-
ratiu. Els editors de l’eina recorden que el ciberassetjament i 
el discurs de l’odi són problemes universals que requereixen 
un enorme coratge per part de la ciutadania per obrir aquesta 
caixa de Pandora. (Font: Marketing Directo)

Google llança una nova eina per crear 
anuncis d’àudio

Durant els últims anys el format de vídeo ha tingut un gran 
impuls en pràcticament totes les plataformes a internet, però, 
l’àudio continua sent un dels continguts amb més demanda 
via online, com és el cas dels podcasts, la ràdio online i altres 
formes d’àudio digital. Per això, Google ha anunciat una nova 

gamma d’opcions de publicitat d’àudio amb la finalitat que les 
empreses s’uneixin en aquesta creixent tendència de consum 
d’àudio digital, entre les quals destaca Audio Mixer, una eina 
que permetrà crear àudio ads més fàcilment.

La gent posa música de fons per ajudar-ses a acabar el treball 
i tasques diàries, sortir a caminar escoltant el podcast favorit, 
o interactuar amb algun altaveu intel·ligent, i  aquesta és una 
oportunitat per arribar al públic objectiu que Google vol ajudar 
a cobrir amb Audio Mixer, eina que permet als especialistes de 
màrqueting  carregar diferents pistes, incloent música, efectes 
de so i veu,  al mateix temps que tenen un  control total en 
l’edició amb la finalitat de crear un anunci d’àudio professional 
i amb qualitat.

A més, Audio Mixer també permet a les marques i agències  
afegir creativitats de visualització complementària  que es mos-
traran amb les pistes d’àudio. Una vista prèvia ofereix als anun-
ciants una millor idea de l’experiència completa que tindran els 
seus anuncis d’àudio. (Font: Addmira – infografia: marketing4e-
commerce)
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La revolució del nou traductor 
neuronal anglès-català
Softcatalà acaba d’estrenar un traductor automàtic anglès-ca-
talà i català-anglès basat en tecnologia de xarxes neuronals. 
Aquest nou sistema, d’accés gratuït i amb una eficàcia similar a 
la de Google, és un pas endavant en la traducció en català, atès 
que les xarxes neuronals intenten d’imitar el procés de pensa-
ment del cervell i, per tant, fan traduccions més acurades i una 
mica més pròximes a la traducció d’un ésser humà.

Els traductors els neuronals tenen un rendiment molt superior 
als demés. Disposen de mecanismes de memòria curta i meca-
nismes d’atenció i això fa, per exemple, que sàpiguen col·locar 
bé un topònim o un nom propi que no reconeixen. De fet, 
aquests sistemes són tan acurats que fins i tot han començat a 
revolucionar el món de la traducció i a canviar les tasques dels 
traductors i a agilitzar-les. “Amb aquest sistema, la traducció la 
fa la màquina i l’humà fa una postedició. A vegades només cal 
editar comes i punts, diu l’enginyer de Softcatalà Jordi Mas.

Traductors com el de Google ja fan servir aquesta tecnologia, 
però amb serveis de pagament. Softcatalà l’ofereix en obert i 

per a tothom i, segons unes quantes avaluacions, amb una qua-
litat similar o fins i tot una mica superior a la de Google. Segons 
que explica Mas, això passa perquè la màquina s’ha entrenat 
amb texts més acurats, de més qualitat. (Font: Vilaweb)

Telegram llança per fi les videotrucades

L’app de missatgeria instantània Telegram ha llançat, coincidint 
amb el seu setè aniversari, la possibilitat de realitzar videotru-
cades entre dues persones, tant en Android com en iOS. Es 
tracta d’una funció molt esperada per part dels usuaris i de-
fensors de Telegram i que, curiosament, fa anys disponible en 
altres aplicacions de missatgeria rivals com WhatsApp , Face-
book Messenger i fins i tot Instagram, a través de Rooms.

De moment, la funció de vídeotrucada a Telegram es troba “en 
fase alfa”, és a dir, en un estat primerenc de desenvolupament, 
per la qual cosa s’espera que, tot i que ja es pot emprar, Tele-
gram vagi afegint noves funcions i millores durant els propers 
mesos. Per exemple, se sap que la companyia està preparant 
l’opció de realitzar  vídeotrucades entre més de dues persones, 
una cosa que planeja llançar a finals d’aquest any.

NOVES EINES

https://softcatala.org/
https://www.softcatala.org/traductor-angles-catala/
https://www.softcatala.org/traductor-angles-catala/
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Per fer una trucada de vídeo a Telegram, tan sols cal prémer 
sobre el perfil de la persona a la qual es vulgui dir. Els usuaris 
poden activar i desactivar el vídeo durant qualsevol moment de 
la trucada. A més, la conversa es pot minimitzar, de manera que 
es pot seguir utilitzant l’aplicació sense necessitat de penjar. 
(Font: Trecebits)

NOVES EINES
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ERTO o ERO: els dos camins de 
la premsa en paper per salvar el 
catastròfic 2020
Per Fernando Cano / Invertia-El Español

 

A aquestes alçades de l’any per a ningú és un misteri que la prem-
sa en paper és un dels sectors més afectats per la brutal caigu-
da de la publicitat que ha portat la pandèmia del coronavirus. El 
problema és que els ajustos realitzats fins al moment han estat 
insuficients per compensar la caiguda dels ingressos i la incertesa 
dels nous rebrots fa que el futur immediat es dibuixi molt negatiu.

Les fonts consultades per aquest diari indiquen que aquesta si-
tuació obliga a la majoria dels editors a buscar noves solucions 
d’emergència que substitueixin els ERTO posats en marxa des 
del maig. De moment, no hi ha decisions preses, però tot apun-
ta que s’hauran d’estendre els expedients temporals una vega-
da que l’Executiu els prorrogui fins al desembre.

És la primera opció, però si tot es complica i els ingressos van a 
pitjor, els editors no descarten que s’hagi de optar per solucions 
d’emergència i hagin de posar en marxa un ERO que retalli 
plantilla de manera permanent i així es pugui evitar un col·lapse 
econòmic el 2021.

Les dades d’Infoadex -el mesurador oficial de la indústria publi-
citària- indiquen que durant els sis primers mesos de l’any, la 
premsa en paper va ingressar 129.400.000 d’euros, és a dir 78 
milions menys que el registrat en la primera part de 2019. En 
total, els diaris impresos es van deixar un 38% del seu principal 
ingrés.

Vocento -un dels primers grups de mitjans de premsa en paper 
d’Espanya- va registrar pèrdues de 11 milions d’euros. L’editora 
d’ABC va tancar el primer semestre amb uns ingressos totals 
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de 163.700.000 d’euros, un 15,6% menys. Un impacte de 30 
milions d’euros per la pandèmia.

Mals resultats
Per la seva banda, Unidad Editorial va retallar en un 34% els seus 
ingressos fins al juny. Van ingressar 96,3 milions a la primera part de 
l’any, en una caiguda sense precedents en el negoci de l’editor d’El 
Mundo i Expansión, molt exposat als seus ingressos publicitaris.

Prisa, propietària d’El País, va perdre 26,1 milions d’euros du-
rant el primer trimestre del 2020. La companyia va estimar un 
impacte de la pandèmia de 25,5 milions en els ingressos del 
grup i de 20,8 milions el resultat d’explotació. La companyia 
encara no lliura resultats semestrals.

La situació dels grans grups no és bona, però la dels més petits 
no és millor. Henneo, La Voz, Prensa Ibèrica o Godó no presen-
ten comptes trimestrals ni semestrals, però les fonts consulta-
des indiquen que els seus números no estan sent millors.

De fet, tots els grups esmentats estan a hores d’ara valorant la 
forma en què puguin seguir les retallades davant les previsions 
que els ingressos segueixin caient en la segona part de l’any.

El primer a anunciar un ERTO va ser Vocento. El 23 de març 
va proposar un expedient de retallada salarial i de jornada del 
40% dirigit principalment a les seves àrees de gestió comercial 
i esdeveniments. Només es van salvar les àrees de redacció, 
rotatives i sistemes, considerats serveis crítics en el treball de 
grup que setmanes després van ser inclosos en l’expedient.

Noves retallades
El va seguir el grup Prensa Ibérica, al que pertanyen El Perió-
dico de Catalunya i Sport, entre d’altres. L’empresa va plantejar 
aplicar un ERTE a tota la plantilla durant quatre mesos amb un 
50% menys de sou i de dies treballats. De la mateixa manera, 
Godó, editor de La Vanguardia, va proposar un ERTO de reduc-
ció del 25% de jornada i sou de tots els treballadors del grup.
Per la seva banda, el grup Henneo va aprovar l’ERTO el 23 
d’abril, un ajust que estaria vigent durant tres mesos. L’expedient 
afecta a tots els mitjans del grup com 20minutos, Heraldo de 
Aragón i Lainformacion.com, tant a directius com a equip de 
redacció.

Però no han estat els únics. En el cas d’El Mundo es va propo-
sar un ERTO de quatre mesos -de maig a agost- amb diferents 
nivells de reducció de jornada. El País va reduir la jornada i 
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sou un 11% per als treballadors que guanyessin més de 33.600 
euros anuals. L’ERTO es manté fins a finals de desembre, és a 
dir, tindrà una durada de més de sis mesos.

La majoria d’aquests expedients han expirat a l’estiu o ho faran 
aviat, el que obliga a les empreses a prendre decisions. Per 
això estaran molt atents a la negociació l’Executiu amb el diàleg 
social per intentar prorrogar els ERTO al menys fins a finals de 
desembre. Després tocarà als editors moure fitxa. (Fotografia: 
M.M./La Voz de Galicia)

Pedro Sánchez obre les portes del 
fons de recuperació europeu a la 
premsa
  
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat 
unitat a la premsa i que treballi en un camí d’unitat de cara a la 
societat espanyola. A més, ha obert la porta perquè els editors 
de premsa puguin accedir a part dels 140.000 milions proce-
dents de fons d’ajudes d’Europa. Sánchez ha promès que el 
sector de la presa podrà optar a la partida d’ajudes derivades 

del fons de recuperació de 140.000 milions d’euros que Europa 
va concedir aquest estiu a l’estat espanyol. 

Per aquest motiu, el president de el Govern ha instat els mitjans 
a què presentin projectes de reconversió enfocats a la digitalit-
zació i la sostenibilitat. D’aquesta manera, els mitjans podran 
“absorbir els ajuts del pla de recuperació europeu”, ha dit. 

En el marc de el XV Congrés d’editors que ha organitzat la 
AEPP, Sánchez ha aprofitat l’ocasió per demanar unitat als mi-
tjans de comunicació. El missatge a la premsa ha estat clar: 
“No necessitem antagonisme. Necessitem unir a la societat”. 
El president espanyol també ha recordat que és un moment 
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de recuperació i d’explorar les diferents possibilitats: “Les cir-
cumstàncies ens obliguen a arriscar en les apostes”. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: La Voz de Ávila)

Congrés d’Editors 2020: noves vies de 
monetització surten a la llum

Més de 20 editors, generadors de continguts, periodistes i ex-
perts de comunicació d’Espanya i Amèrica, han analitzat la in-
dústria en la XVè edició del Congrés d’Editors de Publicacions 

Periòdiques, que es fa fer el 16 de setembre. Els murs de pa-
gament, el 5G, el podcast, el branding, el poder del periodisme 
o la transformació de la publicitat van ser alguns dels principals 
aspectes debatuts en el congrés, organitzat per l’Associació Es-
panyola d’Editors de Publicacions (AEEPP), que va analitzar la 
situació de la indústria dels mitjans, especialment, arran de la 
pandèmia. 

La crisi sanitària ha accelerat la digitalització i ha portat a totes 
les redaccions el treball en remot. En aquest entorn excepcional 
també s’han enlairat els murs de pagament. Aquest model de 
subscripcions ha arribat a moltes capçaleres espanyoles, i amb 
una bona acollida entre els lectors. “En aquesta pandèmia, crec 
que hem après molta coses en temes periodístics, però diria 
que el més important és que els lectors estan disposats a pagar. 
Els mitjans no podem dependre només dels ingressos publicita-
ris”, va indicar Virginia P. Alonso, directora de Público, a la taula 
rodona Periodisme i Pandèmia: Què hem après?. 

De la mà dels murs de pagament, altres eines poden ajudar a 
monetitzar a les empreses del sector, com la personalització 
dels continguts de les newsletters en funció a l’audiència que 
tenen, o la inversió en nous formats, com els podcasts, que 
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cada vegada tenen més seguidors a tot el món. Pilar Bernat, 
editora de ZonaMovilidad, va indicar en la seva intervenció que 
per a 2021 s’estima que la indústria de la veu generarà 1.000 
milions de dòlars, “hem de reconvertir-nos i ser-hi”. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: La Tribuna Hoy)

Palma acull una jornada de formació i 
innovació per a mitjans de proximitat

L’Arxiu del Regne de Mallorca a Palma acollirà el dilluns, 21 de 
setembre, una Jornada de formació i innovació per a mitjans 
de proximitat, organitzada per la Direcció General de Política 
Lingüística amb el suport d’AMIC Illes Balears. L’activitat té com 
a principals objectiu formar el personal de les redaccions dels 
mitjans de proximitat en català de l’arxipèlag, compartir expe-
riències de bones pràctiques periodístiques davant l’actual re-
alitat digital, i descobrir eines i mirades de cara al nou escenari 
postpandèmic.

La jornada consta de dues ponències i una taula rodona i es 
podrà seguir en línia per a les persones interessades que no hi 
puguin assistir. La primera ponència anirà a càrrec de Carmina 

Crusafon, professora i investigadora de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, que analitzarà les tendències dels mercats 
mediàtics internacionals i exposarà què podria passar en els 
pròxims anys en l’escenari balear dels mitjans de proximitat en 
català a partir del que s’observa globalment. A continuació, An-
dreu Casero, catedràtic de Periodisme de la Universitat Jaume 
I de Castelló, presentarà Nous formats per al periodisme de 
proximitat a les xarxes socials, guanyadora del 2n Premi de re-
cerca en nous models de negoci per a empreses de periodisme 
de proximitat.

La jornada es tancarà amb una taula rodona sobre el pas del 
paper al suport digital amb la participació de Lluís Miret, adjunt 
al director de la Fundació .cat; Joan Camp, director de Tirabol 
Produccions; Bep Al·lès, director del setmanari El Iris, i Josep 
Ritort, secretari general d’AMIC Illes Balears. (Font: Redacció 
AMIC)
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Verizon Media porta les Brand Stories 
més enllà de les xarxes socials 

Verizon Media ha anun-
ciat el seu nou format 
publicitari, un anunci 
nadiu a pantalla com-
pleta sota el nom de 
Brand Stories. Amb ell, 
els anunciants poden 
reutilitzar les creativi-

tats i materials de les stories que publiquen en xarxes socials 
i distribuir els seus continguts de forma senzilla a través de 
la plataforma publicitària de Verizon Media, arribant així a les 
audiències de publishers premium. Aquest format ofereix una 
experiència immersiva mitjançant tot tipus d’elements visuals, 
des vídeo a textos curts, enquestes, qüestionaris i mòduls 
de compra que es poden adquirir segons les necessitats de 
l’anunciant per crear una experiència única per a l’usuari i im-
pulsar l’engagement.

Gairebé 3 de cada 4 usuaris de mòbils (74%) consulta stories 
setmanalment. Els més joves són els més aficionats, amb un 

74% de usuaris d’entre 18 i 24 anys i un 68% d’entre 25 i 34 
factures disponibles diàriament. El format Brand Stories pot em-
beure al contingut de les stories dels publishers o mostrar-se 
a pantalla completa després de fer clic. És l’última novetat en 
incorporar-se a un ampli conjunt de formats publicitaris creats 
amb l’objectiu de generar experiències immersives i interactives 
i que estan disponibles a la nostra Verizon Media Ad Platform. 
Gràcies a ells els anunciants podran connectar amb audiències 
a tot el món a través de vídeo, mòbil, nativa, DOOH, TV connec-
tada, canals d’àudio digital i molt més. (Font: Marketing Directo 
– infografia: Acrossmedia241)

Els reporters gràfics aixequen la veu a 
la Lliga de Futbol

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, la 
Federació de Sindicats de Periodistes i l’Associació Nacional 
d’Informadors Gràfics de Premsa i Televisió han sol·licitat la 
intervenció del Consell Superior d’Esports perquè la Lliga de 
Futbol Professional corregeixi les condicions imposades als re-
porters gràfics per fer la seva feina.
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En concret, les organitzacions reclamen que s’incrementi a 22 
el nombre de professionals gràfics que puguin accedir als par-
tits de competició i amistosos; que es permeti l’accés a entrena-
ments dels equips, així com a presentacions, rodes de premsa 
i esdeveniments d’interès públic; i una millor ubicació de fotò-
grafs i càmeres als estadis perquè puguin desenvolupar la feina 
de la millor manera possible i amb condicions segures. També 
demanen que els professionals facin les tasques de neteja del 
seu material de treball sota la supervisió del personal designat 
pel club o la LFP i així evitar danys en les càmeres, tal com va 
passar la temporada passada. (Font: Marca)

Vocento cessa a Rubido i nomena 
Julián Quirós nou director d’ABC

L’editora basca Vocento ha comunicat el cessament de Bieito 
Rubido com a director d’ABC després de deu anys. El periodis-
ta gallec és substituït per Julián Quirós, fins ara director de Las 
Provincias. El relleu s’emmarca dins d’ un procés que afecta el 
si de dues direccions editorials. Las Províncias, que passa a ser 
capitanejada per Jesús Trelis; i El Diario Vasco, on s’ha elegit a 
David Taverna per al lloc de director.

Julián Quirós ha exercit en els últims onze anys com a director 
de Las Provincias. Extremeny, natural de Guareña (1969), va 
estudiar periodisme a la Universitat Complutense i es va espe-
cialitzar en informació econòmica a la Universitas Nebrissensis 
(posteriorment, Universitat Nebrija). (Font: Dircomfidencial)

La Vanguardia puja de preu

Mentre ultima el llançament d’una subscripció digital, La Van-
guardia ha incrementat el preu de la seva edició impresa amb 
l’inici del nou curs. El divendres 4 de setembre, el diari va pas-
sar a costar 1,50 euros, un augment de 20 cèntims (+15,4%). El 
2019, la capçalera del Grup Godó va tenir una difusió mitjana de 
88.254 exemplars diaris, dels quals 71.237 de venda ordinària 
(quioscos i subscripcions individuals). (Font: Comunicació 21)
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L’oferta de diumenge de La 
Vanguardia es potencia amb Magazine 
i el nou Dinero

En la línia de millorar l’oferta informativa de l’edició en paper 
dels diumenges, La Vanguardia ha recuperat des del passat dia 
13 Magazine Lifestyle en un format renovat i potencia la seva 
suplement econòmic Dinero, que tindrà més continguts i més 
pàgines en el suggerent color salmó per diferenciar-ho de la 
resta del diari. D’aquesta manera, el diari del Grup Godó es re-
ferma en que vol seguir cuidant l’oferta de paper que ha fet que 

aquesta capçalera sigui el segon diari de vendes a Espanya 
segons l’OJD. El manteniment de les vendes de La Vanguardia i 
especialment l’increment de subscripcions de l’oferta d’e-paper 
que permeten baixar-se el diari en els suports multimèdia ava-
len en l’aposta per l’edició de paper.

El nou Magazine està liderat per David Dusster sota la supervi-
sió del director adjunt Miquel Molina, i compta en el seu equip 
de redacció amb la directora d’art Rosa Mundet, la coordinado-
ra Aintzane Gastesi i la responsable de moda i bellesa, Marga-
rita Puig. Incrementa a més el nombre de firmes d’especialistes 
de prestigi com Joana Bonet i ho fa amb la intenció d’adaptar-se 
a les necessitats d’un món que està canviant a gran velocitat.

D’altra banda, el suplement Dinero, elaborat per l’equip econò-
mic del diari i liderat pel subdirector Manel Pérez i la redac-
tora en cap Elisenda Vallejo, s’ha repensat i redissenyat per 
adaptar-lo a la nova normalitat. Té el color salmó característic, 
però posa més èmfasi en les notícies financeres des de dos 
fronts: d’una banda reforçant la cobertura de la macroeconomia 
amb més firmes, i d’altra banda reforça l’aposta per l’economia 
domèstica i de consum, “aquella que el ciutadà nota abans a la 
butxaca”. (Font i infografia: La Vanguardia)
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Balanç d’un estiu atípic en els mitjans 
de comunicació
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

 
No ha estat fàcil. Al mes d’agost la publicitat tradicional i part de 
la digital va registrar una dura patacada. Alguns dels principals 
diaris de tot l’Estat van sortir alguns dies sense gairebé res de 
publicitat de pagament. La autopromoció ha florit fins a un nivell 
sense precedents i encara ho segueix fent al setembre. Un prin-
cipi és clar: aquelles publicacions que depenguin molt fortament 
de la publicitat tradicional ho estan tenint molt cru. Estem en un 
altre món i això inclou també a la publicitat a la TV en obert, que 

ha de canviar de registre i no ser tan repetitiva i invasiva. Però 
les últimes notícies en els principals mercats mundials són més 
encoratjadores: les publicacions s’estan recuperant i hi ha una 
nova sensació d’optimisme en l’aire.

La inversió publicitària programàtica està tornant a nivells pre-
vis a la pandèmia i l’IAB acaba d’anunciar una “llum al final del 
túnel” en la publicitat digital i s’espera que aquesta inversió aca-
bi l’any amb un augment del 6% sobre l’any 2019. Que ja és dir!

BuzzFeed, que va introduir mesures de reducció de costos a 
principis d’any, ha anunciat que restablirà els salaris complets. 
El mateix anuncia el poderós grup Meredith, i Condé Nast ho 
farà a partir del quart trimestre. La indústria als EUA està veient 
un rebrot en forma de V en el negoci de la publicitat digital, va 
dir un alt executiu a Forbes.

El comerç electrònic ha passat a ser un element de creixent 
importància en els comptes i estratègia dels mitjans de comuni-
cació. Però això mereix crònica a part.

A Espanya, el primer grup ha experimentat diverses sacsejades. 
El trànsit d’El País es va desplomar el 32% al juliol, caient a la 
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sisena posició segons Comscore. Google va tombar l’audiència 
per un problema de posicionament de la seva nova eina ARC Pu-
blishing, el CMS contractat per Prisa a The Washington Post. La 
mitjana del sector és una reculada del 20% després del confina-
ment. Cal tenir en compte que gairebé totes les grans capçaleres 
han implementat en aquests mesos els seus murs de pagament. 
A El País no li ha anat gens malament, ja té prop de 70.000 subs-
criptors de pagament. En total hi ha gairebé 350.000 subscriptors 
de pagament a la premsa espanyola. Visca!; s’ha notat clarament 
una transició cap al pagament a Espanya.

Una altra cosa és que els ingressos reals d’aquesta tendència 
compensin la caiguda dels ingressos publicitaris. Estem lluny 
d’això, però potser en camí i aquest camí no serà fàcil.

Les cotitzacions dels grups cotitzats han patit molt. L’acció de 
Prisa s’ha depreciat un 70% des de març i ha de refinançar 1.067 
milions abans de finals d’any. Els plans de la casa són dividir 
el grup. Santillana tindria el seu propi Consell d’Administració i 
probablement assumiria el total del deute. La divisió de mitjans 
i premsa molt difícilment pot arribar a créixer en beneficis de 
manera significativa. La venda de Media Capital se salda amb 
importants pèrdues comptables.

Les Luca de Tena se’n van del Consell d’ABC pel seu desencon-
tre amb Luis Enriquez, a qui acusen d’una gestió autoritària. La 
gota final ha estat el cessament de Bieito Rubido com a director 
d’ABC i la seva substitució per Juan Quirós. Ja a l’octubre de 
l’any passat van deixar el consell Santiago Bergareche, Fer-
nando Yarza (Henneo) i Gonzalo Urquijo.

El 27 d’agost el Govern francès va anunciar un pla d’ajudes a 
la premsa de res menys 483 milions d’euros. Això s’afegeix als 
ajuts tradicionals a la premsa francesa per un muntant d’altres 
840 milions d’euros. Les ajudes als quiosquers es dupliquen. 
A veure què anuncia el president espanyol, Pedro Sanchez, si 
és una cosa substanciosa, al Congrés de l’AEEPP (editors de 
publicacions periòdiques de tot l’estat) el dimecres de la set-
mana vinent. O la estomacada premsa no és important per a la 
democràcia?
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Quin periodista necessita l’era digital?
Per Juan Pablo Sanz García, UAO-CEU / La Vanguardia

L’entorn digital proporciona gran diversitat de mitjans d’expressió 
i multiplica els canals i les audiències, el que es tradueix en no-
ves oportunitats per a periodistes capaços de connectar amb 
els interessos de el públic

Al començament de segle, davant la popularització d’Internet, 
va forjar-se la idea que estàvem a les portes de la construcció 
d’una societat ideal en termes democràtics. La lliure circulació 
de missatges, idees i pensaments permetria que l’opinió pública 
s’expressés de manera pura i incondicionada, sense necessitat 

de la intermediació de cap agent. En aquest idíl·lic escenari 
comunicatiu, els mitjans i el periodisme es contemplaven com 
una cosa prescindible.

Dues dècades després, la realitat ha demostrat la inconsistèn-
cia d’aquest ideal. Internet ha posat molta informació a disposi-
ció del públic, és cert. Però també és innegable que la societat 
digital ha disposat l’escenari propici no només a la proliferació 
d’informacions de pitjor qualitat sinó també a la difusió de notí-
cies falses o manipulades. En aquest context es pot afirmar que 
els periodistes són més necessaris que mai .

Encara que resulti paradoxal, és una urgència contemporània 
que el Periodisme es retrobi amb els fonaments clàssics de 
l’ofici, aquells que ja assenyalava Pulitzer: “El Periodisme man-
té als dirigents en el que és el seu deure. Revela els secrets 
intents de robatori. Promociona tots els plans de progrés que 
resulten esperançadors. Sense ell, l’opinió pública no tindria 
forma i seria muda”.

No obstant això, no tot en la digitalització representa una ame-
naça que combatre en termes informatius. L’entorn digital pro-
porciona gran diversitat de mitjans d’expressió i multiplica els 
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canals i les audiències, el que es tradueix en noves oportunitats 
per a periodistes capaços de connectar amb els interessos del 
públic. A més, la tecnologia digital ha posat en mans del pe-
riodista una font informativa de primer ordre: el Big Data. De 
l’anàlisi i interpretació de la gran quantitat disponible pot sorgir 
material informatiu de gran valor.

En definitiva, per exercir el periodisme avui es necessita un co-
neixement de la noves tècniques i tecnologies de la informació, 
en permanent evolució i, a més, un compromís vocacional. Un 
compromís que es tradueix en una actitud, una disposició per-
sonal resumida en els següents punts:

1. Ser realista, no afegir ni treure res per compte propi. Cal ve-
rificar cada informació abans d’escriure.

2. Les notícies estan esperant a ser comptades. Cal prestar 
atenció al que succeeix a prop, on es pot trobar moltes coses 
interessants de les que informar. Buscar el noticiable en la vida 
diària.

3. Escriure des del punt de vista propi. Aquest angle personal, 
aquesta perspectiva, és amb el que s’aconsegueix la diferència.

4. No maquillar ni manipular les notícies, millor deixar la imagi-
nació per a altres menesters. A ningú li agraden les mentides i 
el públic no les perdona.

5. Una descripció simple sempre és millor que una exageració.

6. Ser precís. No hi ha més informació que la informació exacta. 
La gent confia en el que s’explica, no esperen ser defraudats.

7. És difícil que la gent entengui de què estàs parlant si no 
s’escriu correctament.

8. Llegir molt i expandir el vocabulari, una història curta no serà 
tan emocionant si repeteix paraules en cada línia.

9. Cal tenir cura de les fonts.

10. Portar sempre un quadern, un portàtil, un mòbil, una cà-
mera... Mai se sap quan pot passar alguna cosa interessant. 
(Fotografia: El Dia)
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Àlex Ladrón de Guevara: “València 
Extra té com a prioritat oferir 
continguts d’interès en valencià”
Per Quim Miró / Comunicació 21

  
Àlex Ladrón de Guevara (València, 1981) és el director de Va-
lència Extra i Castelló Extra, i juntament amb David Rodríguez 
Andrés són els editors de les dues publicacions. Llicenciat en 
Periodisme, Ladrón de Guevara va ser guionista a laSexta. En 
la seva tornada a casa, va treballar al desaparegut Canal 9 i fa 

quatre anys va impulsar el digital València Extra. L’any passat 
va eixamplar la seva presència amb Castelló Extra.

Què els va empènyer a posar en marxa València Extra?
Arran de la desaparició de Canal 9, vam detectar que a la majo-
ria de veïns dels diferents barris i pobles de l’entorn de València 
els mancava la informació de proximitat en llengua valenciana. 
Aquest nínxol és, des de fa quatre anys, el lector de València 
Extra i hi hem apostat fermament. No tenia cap sentit fer un 
producte en castellà perquè hi ha molta oferta. En canvi, on hi 
ha una mancança és en els mitjans en valencià, el ventall és 
molt més reduït.

On posen l’accent?
En la política, la cultura i les festes des de la informació, l’anàlisi 
i l’opinió. Des del primer dia ho fem, alhora, amb contingut au-
diovisual. Tot plegat conforma part de l’essència del que som; 
és a dir, un diari digital de proximitat en valencià, tot i que també 
disposem d’una versió en castellà. Tenim com a prioritat oferir 
continguts d’interès en valencià. Tothom ha de tenir la possibili-
tat d’escollir la seva llengua.
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Fer-ho en valència és una declaració d’intencions?
Sí, tot passa en l’intent de normalitzar el valencià i viure ple-
nament en valencià. El tancament de Canal 9 va provocar un 
retrocés de la llengua valenciana, perquè aquells qui volen con-
sumir l’actualitat en la seva llengua no tenien cap accés. En 
aquest sentit soc optimista, perquè cada dia sento parlar molta 
més gent pel carrer en valencià. Tant de bo València Extra hagi 
contribuït en el fet que la nostra llengua tingui més presència 
al carrer.

Aquesta contribució es visualitza en l’espai que emeten per 
als infants i les famílies?
Sí, és una barreja d’historietes amb il·lustracions i dibuixos 
que fomenten les bones pràctiques en valencià. A més, posem 
l’accent en les endevinalles i els jocs populars en valencià, per-
què els infants aprenguin noves paraules i convisquin des de 
petits amb el valencià. És un producte que elabora la periodista 
Tania López i, evidentment, és una aposta perquè els infants es 
familiaritzin amb el valencià.

Una altra aposta és l’espai Converses, que converteix Va-
lència Extra en un mitjà transversal.
Converses és un espai d’entrevistes que vam impulsar fa poc 

més d’un any i que ha tingut molta acceptació entre els lectors. 
A través de tres càmeres s’ofereix una conversa amb un convi-
dat que pot ser des de la redacció o en un altre espai, com ara 
un mercat. És un producte elaborat, amb una postproducció, 
fet amb els recursos que disposem. Hi hem convidat des del 
president Ximo Puig, la periodista Carolina Ferre o la cantant 
Samantha, que va participar en la darrera edició d’OT.

I de València a Castelló. La fórmula l’apliquen des de fa un any.
Sí, l’any 2019 vam posar en marxa Castelló Extra, que s’ha con-
vertit en el germà petit de València Extra. He de subratllar que, 
en qüestió de números, està tenint més bona acollida Castelló 
Extra si ho comparem amb els inicis de València Extra. Per tant, 
estem satisfets perquè, de moment, la fórmula està quallant.

Quin és el secret de les dues edicions?
Els qui hi treballem cada dia, la polivalència de tots. Actualment 
som vuit professionals a la plantilla, sis periodistes, a més dels 
dos editors. En la redacció tothom fa de tot. A banda de les dues 
edicions digitals a València i Castelló, també tenim una segona 
línia de negoci que és l’àrea de gabinets de premsa. Oferim els 
serveis de comunicació a ajuntaments amb menys recursos. 
Aquesta branca també ens ha donat més estabilitat.
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Com sobreviuen als efectes de la pandèmia?
Malauradament el sector al País Valencià està patint moltíssim. 
Els ingressos en publicitat s’han reduït, tenint en compte que hi 
ha molts actes i esdeveniments que fruit de la pandèmia s’han 
deixat de fer. Això ens obliga a reinventar-nos i, per això, farem 
una aposta clara en potenciar la figura dels subscriptors. Vo-
lem crear una comunitat, que ja existeix, i oferir-los continguts 
exclusius. Tenim previst posar-ho en marxa a principis de l’any 
vinent. A més, farem una revisió completa del disseny del web. 
Són dues accions que ens han de permetre fer un pas endavant 
per adequar-nos als nous temps. (Infografia: València Extra)
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La importància de les aliances (o de 
posseir mitjans complementaris) en 
l’era de les subscripcions de pagament

Per Lluis Cucarella, director editorial del Laboratori de Periodis-
me de la Fundació Luca de Tena i CEO de la consultora Next 
Idea Media / Laboratorio de Periodismo

Un dels problemes de les estratègies de cobrament per contin-
guts és que no hi ha un mercat objectiu tan ampli a Espanya 
com perquè la major part dels mitjans pugui viure de les subs-
cripcions. Per molt ben definida que sigui l’estratègia i per ben 
executat que estigui el procés, no hi ha tants lectors disposats 
a pagar 8, 9 o 10 euros al per només un periòdic. 
 

Encara que molts comparin la situació actual amb la de l’era 
impresa, on els lectors eren fidels a una capçalera i amb ella, i 
el que aportava la ràdio i la televisió, cobrien les seves neces-
sitats informatives i socials, la irrupció d’internet i la possibili-
tat d’informar-se en desenes de fonts a un sol clic, o rebre-les 
en les xarxes socials, ha canviat la manera en què ens rela-
cionàvem amb els mitjans. Ningú s’informa per un sol mitjà. Se-
guim tenint una o dues capçaleres de referència, però ja no som 
lectors d’un únic diari. 

Alguns consideren que el fet que la gent estigui pagant per Net-
flix, HBO, Spotify i altres serveis és l’exemple més palmari que 
a la fi acabaran pagant pel diari. El que obliden és que Netflix, 
HBO i Spotify, són agregadors de sèries i pel·lícules, o músi-
ca, cert és que amb una potent i creixent producció pròpia, al 
menys en el cas dels primers, però agregadors en el fons. 

I en la indústria dels mitjans, els agregadors de pagament, fins 
ara, no han funcionat. La legítima por dels diaris a cedir de 
nou els seus continguts (i les dades) a marques externes, així 
com la falta d’un model d’agregació de pagament amb menys 
friccions, (ni tan sols Apple està aconseguint bons resultats), 
tomba una rere l’altra les iniciatives que sorgeixen. 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Donada la situació, pel que fa a oferir un valor afegit més enllà 
del propi periodisme de qualitat, hi ha dues vies (entre d’altres) 
que poden ajudar els mitjans espanyols que ja cobren contin-
guts o planegen fer-ho en breu, a treballar per anar madurant 
el mercat: 

1.- Tenir ja la propietat o adquirir o absorbir diaris complemen-
taris, i realitzar paquets de subscripció conjunts. En aquest 
cas estarien els grups de comunicació que, com Vocento, pos-
seeixen, per exemple, regionals de pagament i un diari a Ma-
drid com ABC, que són complementaris. A no pocs lectors de, 
per exemple, Las Provincias de València, potser els resultaria 
atractiva una subscripció conjunta a bon preu a tots dos diaris 
digitals. Prensa Ibérica pot exercir també un gran paper si juga 
bé les seves cartes. Henneo és un altre dels grups que també 
està en disposició d’adquirir més pes si encerta amb l’estratègia 
de subscripció. I així, alguns altres. 

El grup que aconsegueixi unir una cartera de mitjans de qua-
litat, diversificada i complementària, (un generalista, 1 econò-
mic, un esportiu i mitjans locals, per exemple) pot oferir a al 
lector la possibilitat de crear un paquet de subscripció amb dos, 
tres o quatre mitjans, a preu competitiu, sabent que molts dels 

subscriptors no es registrarien per separat als diaris i que per 
tant són ingressos que no se sostreuen de subscripcions indi-
viduals.  

2.- I la segona via és la de les aliances. Hi ha nombrosos periò-
dics locals de gran qualitat, altres econòmics, altres esportius, 
esportius regionals, alguns de nínxol, fins i tot internacionals... 
S’obre una gran oportunitat per arribar a acords de subscripció 
que permetin al lector que pagarà tenir accés a dos o tres mi-
tjans complementaris, a un preu inferior al què costarien els tres 
per separat, afegint a més valor a la proposta (una newsletter 
amb el més destacat dels dos o tres mitjans, un agregador con-
junt...) I també, lògicament, treballs conjunts, col·laboració pe-
riodística entre els mitjans que cohesioni l’oferta, en la mesura 
del possible, com es va indicar en l’estudi sobre els reptes dels 
mitjans locals en el món post pandèmia. 

L’exemple de Bloomberg Mitjana i The Athletic Un exemple 
d’aquest tipus de col·laboració que posarà en marxa Bloom-
berg. Axios va anunciar ahir que Bloomberg Mitjana llançarà 
una subscripció combinada amb The Athletic, ja que considera 
valuós associar-se amb mitjans de comunicació especialitzats 
que el complementin. 
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L’associació també inclou un acord de col·laboració. Els perio-
distes de The Athletic apareixen a la xarxa de notícies digitals 
QuickTake, de Bloomberg edia, per informar sobre els negocis, 
la cultura i la tecnologia en el món dels esports. 

Si abans ja era necessari, la crisi econòmica que deixa la Co-
vid-19 empeny més encara si és possible als mitjans no només 
a implantar models de reader revenue, sinó a buscar aliances 
que ofereixin valor afegit als subscriptors en una conjuntura de 
major competència per seva atenció i pel share of wallet.

I a l’igual que una de les claus de l’èxit dels murs de pagament 
és el temps que fa que es va posar en marxa, és a dir, qui va 
sortir abans, perquè ha tingut més possibilitats d’anar conei-
xent als subscriptors i millorant el servei, en el cas d’oferir una 
subscripció conjunta de valor, arribar primer atorga també cert 
avantatge competitiu, i tenir guanyada la posició de cos a terra 
no és gens menyspreable en els temps que corren. (Infografia: 
distintaslatitudes.net)
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Pragmàtics, prudents, individuals i 
ambiciosos, així retrata un informe als 
joves
Resum de l’informe Live Panel Teenager Report, un projecte de 
col·laboració entre MediaCom, Mindshare i Wavemaker (Grou-
pM) – Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Els adolescents ni són ganduls, ni són superficials. Aquesta és 
la trencadora conclusió a què arriba l’estudi global Teenage Re-
port, realitzat per tres agències de mitjans de GroupM. Aquesta 
investigació, que es basa en testimonis de més de 8.000 joves 
d’entre 13 i 17 anys, confirma que ens trobem davant la gene-
ració de joves més intel·ligent i amb més consciència social fins 
a la data.

Les agències del GroupM, Mindshare, Mediacom i Wavemaker, 
han analitzat els hàbits de consum d’aquesta “nova genera-
ció” per concloure que són “pragmàtics, prudents, individuals i 
ambiciosos”, al mateix temps que els assenyalen com un grup 
de consumidors als que les marques han de comprendre i co-
mençar a parlar d’una forma nova a través de diferents canals.

Set arquetips de personalitats adolescents
L’estudi ha detectat set arquetips de personalitats adolescents, 
no excloents i que es poden donar alhora.
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• Aspirants confiats: estan ja pensant en la seva carrera i el 
seu futur, empenyent a assumir nous reptes sense necessitar 
l’aprovació de ningú. Valoren molt la seva educació i es preocu-
pen pel cost d’aquesta.
• Rebels segurs de si mateixos: aquests adolescents estan 
satisfets amb la seva vida actual, però li donen importància al 
que els altres pensin d’ells,
• Papallones amb consciència social: són aquells joves que 
busquen mantenir una imatge social en línia, però que tenen 
cura sobre el que publiquen perquè no pugui ofendre a altres ni 
afectar negativament en el futur.
• Virtuosos virtuals: se senten còmodes protegint la seva pri-
vacitat a internet, bloquejant els anuncis i utilitzant els espais en 
línia per compartir les seves emocions.
• A prova de futur: els joves que s’engloben en aquesta cate-
goria estan centrats en la seva seguretat financera, assegurant-
se estalviar diners i de gastar-se’ls amb intel·ligència. Investi-
guen molt les compres abans de realitzar-les i donen molt valor 
a l’ètica de les marques i empreses.
• Creadors de tendències: busquen ser els primers a conèixer 
les novetats de programes de televisió, tecnologia... Pel que 
són les persones a les quals acudeixen els seus iguals en re-
cerca de consells. Accepten els anuncis i patrocinis de celebri-

ties, però només si són rellevants per a ells.
• Addictes al contingut: utilitzen el contingut com a moneda 
d’amistat. Són fans de totes les formes de contingut en vídeo.
 
El 69% estan satisfets amb la seva vida
D’altra banda, els adolescents es mostren positius amb la seva 
vida: el 69% dels enquestats estan satisfets amb la seva ella 
en aquest moment, independentment del seu gènere i edat, i 
valoren la expressió individual sense necessitat de ajustar-se a 
les expectatives dels altres .

No obstant això i malgrat estar contents amb la seva vida, la 
majoria d’aquests joves tenen la mirada posada en el futur i ja 
estan pensant en què cursa li agradaria estudiar, ja que el 81% 
consideren que treballar en alguna cosa que estimen és una 
prioritat. A Espanya aquest percentatge s’eleva fins al 89%.

A més, per molt que es tendeixi a estigmatitzar determinades 
carreres, només el 36% dels enquestats afirmen sentir-se pres-
sionats per estudiar alguna cosa d’un determinat camp si els 
seus coneguts i familiars ho aproven.
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Sentiment d’aventura i superació
Els adolescents d’avui dia busquen superar-se a si mateixos i 
assumir nous reptes en el 62% dels casos, testimoni recollit en 
gran mesura dels seus pares, que pertanyen a la Generació X, 
o fins i tot als Millennials, i que animen els seus fills a intentar 
aconseguir aquesta autonomia.

La recerca d’aquesta independència es corrobora quan des 
GroupM van preguntar sobre la importància de tenir parella a 
aquesta edat. Només el 29% dels enquestats d’entre 16 i 17 
anys senten que és important estar en un relació.

Tanmateix, aquest sentiment d’aventura també xoca amb la re-
alitat. El 70% dels enquestats estan d’acord amb la importància 
de començar a estalviar sent jove, potser per haver crescut en 
un context de crisi mundials (des de la de 2008 fins a l’actual 
provocada pel Covid-19).

Una “nova raça” de consumidors
El fet d’haver nascut en un món digital els permet ser autosufi-
cients i prendre el control d’algunes decisions, segons l’informe. 
Aquest ecosistema digital suposa una part fonamental en la 
seva vida i el contemplen com un altre espai on passar l’estona. 

Pel que fa a les compres, l’estudi afirma que els joves actuals 
són una “nova raça” de consumidors, ja que investiguen cada 
compra abans de realitzar-la. De fet, el 70% afirmen que estu-
dien totalment un producte abans de comprar-lo, mentre que el 
54% declaren que no compren de forma espontània perquè els 
agrada saber més detalls primer.

Les despeses mitjanes de cada adolescent per setmana són 
d’uns 17 dòlars, gastats en dolços i begudes (en el 76% dels 
casos), menjars amb amics (69%), estalvis (el 56%), roba 
(53%) i cinema (50%).  
 
La família, els amics i la televisió: fonamentals en la seva 
vida
Així mateix, l’estudi destaca la influència que tenen els amics 
i la família en els adolescents a l’hora de prendre decisions. 
El 84% dels enquestats consideren que la família és la més 
influent, classificant d’un a tres, seguida pels amics i els pro-
fessors.

D’altra banda, l’estudi també posa l’accent en la importància 
que té la televisió en els adolescents. El 78% afirma que la 
veuen cada dia i el 92% ho fan setmanalment. Els números es 
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redueixen al parlar de la televisió en directe: el 60% la veuen 
diàriament i el 87% ho fan de manera setmanal, davant el 69% 
que veuen contingut digital de TV / vídeo diàriament.

Nike, Adidas, Apple, Samsung i Amazon, les seves mar-
ques preferides
 

Els adolescents accepten la publicitat i a les marques, però no-
més sota els seus propis termes i en determinats casos. Així, 
al preguntar-los sobre les seves preferides, el Top 5 el formen 
Nike en el 20% dels casos, Adidas en el 14%, Apple en el 8%, 
Samsung en el 5% i Amazon en el 2%. Segons GroupM, el ràn-
quing es manté per edat i gènere.
 
La generació de societats digitals
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Els adolescents també tenen una veritable set de coneixement 
i busquen constantment informació per estar millor informats i 
actualitzats sobre temes candents: el 59% diu que llegeix blocs 
setmanalment i el 50% investiga/compara activament productes 
o serveis setmanals. Aquest comportament és una mica més 
freqüent en adolescents grans, que tenen més efectiu disponi-
ble. A un fet divertit que s’adapta a això és que el 62% prefereix 
tenir la capacitat de llegir ments que poder volar.

A l’haver crescut envoltats de tecnologia, consideren la societat 
digital com una cosa fonamental en les seves vides per estar 
constantment informats i actualitzats sobre les vides dels al-
tres. De fet, el 64% dels enquestats preferirien menjar el mateix 
menjar la resta de la seva vida d’estar sense xarxes socials, 
mentre que el 90% fa servir la xarxes socials i les aplicacions 
de missatgeria mòbil de manera diària.

El 64% preferirien menjar el mateix menjar la resta de les seves vi-
des a estar sense xarxes socials. Amb aquesta afirmació no hi ha 
dubte que les xarxes socials s’han convertit en una via de comuni-
cació molt important per als joves de cara a compartir i intercanviar 
missatges. Al voltant del 44% publiquen fotos o vídeos a les xarxes 
diàriament, mentre que el 70% ho fan de forma setmanal.

Segons GroupM, aquests joves a més a més es prenen temps 
per decidir què pengen a les xarxes per tal d’aconseguir likes: 
el 41% senten la necessitat d’aconseguir el “m’agrada” en les 
seves imatges i vídeos i el 31% s’enfaden si no ho aconse-
gueixen. Per a això també editen les fotos i modifiquen la seva 
imatge: el 35% suavitza la seva pell, el 34% eliminen els ulls 
vermells i el 33% esborra les imperfeccions de la pell.
 
YouTube i WhatsApp, les dues plataformes estrella
Com ja s’ha comentat, els joves perceben el món digital com un 
ecosistema més en el d’estar, de manera que més de la meitat 
d’ells (el 64%) utilitzen de dos a cinc xarxes diàriament. YouTu-
be és la favorita: el 70% la utilitzen diàriament i un 90% decla-
ren utilitzar-la setmanalment. El segueixen de prop WhatsApp 
(71% / 81%) i Instagram (58% / 75%). El Top 5 el completen 
Facebook i snapchat.

La gran novetat, TikTok, encara no entra en el rànquing de les 
xarxes socials més utilitzades, però els adolescents més joves, 
entre 13 i 14 anys, utilitzen aquesta xarxa un 22% més que els 
seus majors, el que suggereix que la seva popularitat seguirà 
en augment.
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Finalment, cal destacar que, tot i passar tant de temps en línia, 
els adolescents són conscients dels riscos i perills del ciberes-
pai. De fet, el 69% dels enquestats afirmen que no confien en 
tot el que veuen a Internet i el 40% declaren que estan preo-
cupats per que les coses que fan a internet els persegueixin 
la resta de la seva vida. (Gràfics: Live Panel Teenager Report. 
GroupM)  

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi de 
Group M Live Panel Teenage Report (july, 2020). Podeu con-
sultar-ho AQUÍ
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Prepara’t per l’Era Introvertida en el 
treball
Per Ryan Holmes, president del consell Administratiu i cofun-
dador de Hootsuite

Siguem honestos, a quants de nosaltres realment ens agraden 
les activitats d’equip de la feina? Ja sabeu del que parlo. Potser 
una classe de cuina en grup, fer team building a un scape room, 
o simplement prendre unes copes després de la feina amb el 
cap (o fins i tot la temuda caiguda de confiança). La idea és 
fomentar la comunitat i la química, i amb sort, divertir-se una 
mica. Estic segur que això funciona molt bé per a algunes per-
sones.

Però suposo que no a tothom li agrada, especialment si ets una 
persona més introvertida, i que en realitat, ho són el 50% de les 
persones, segons alguns estudis.

Si ho penses, la formació d’equips és només la punta de 
l’iceberg quan es tracta d’afavorir a les persones extravertides 
a la feina. Susan Cain, autora del bestseller Quiet, assenyala 
que les persones extravertides habitualment són triades per a 
posicions de lideratge abans que els introvertits. Els extravertits 
sovint es desenvolupen millor en les entrevistes, de manera 
que la seva taxa de contractació és més alta. Els extravertits 
també se senten més còmodes a l’oficina tradicional, on per 
norma es socialitza amb els companys.

Però la Covid-19, sens dubte, ha posat fi ràpidament a molts 
aspectes socials que vivíem a l’oficina. La formació d’equips, 
les happy hours i les xerrades a la cuina semblen ara un record 
molt llunyà. Encara que no crec que m’equivoqui al dir que mol-
ta gent probablement se senti alleujada per això.

En retrospectiva, la balança de la cultura de l’oficina probable-
ment es va inclinar massa cap al costat extravertit en el passat. 
Durant la crisi, estem veient un gir molt marcat cap a la direcció 
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oposada. Suposo que trobarem un nou equilibri en algun punt 
intermedi. Després de tot, la interacció, la cooperació i la quí-
mica de l’equip sempre seran grans parts de la vida laboral. 
Però potser necessitem trobar formes d’assegurar que aquesta 
experiència sigui útil i gratificant tant per als introvertits com per 
als extravertits.

Desapareixeran les oficines? Al voltant del món, les noves em-
preses estan deixant que els seus contractes de lloguer expirin 
per pensar en el teletreball més a llarg termini. El mercat im-
mobiliari ja està sentint el cop, segons CNBC: es preveu que 
els lloguers d’oficines per metre quadrat disminueixin un 7% 
del primer al quart trimestre d’aquest any, mentre que les taxes 
de desocupació poden augmentar fins a un 15% per 2021. La 
meva suposició: alguns d’aquests canvis seran permanents fins 
i tot després que la Covid hagi acabat. Molts empleats estan 
més contents a casa, les preocupacions de salut i seguretat 
poden seguir, i el lloguer de les oficines és elevat. La gran pre-
gunta és què passa ara amb tot aquest espai d’oficina inactiu. 
Vull pensar que hi haurà una més gran oportunitat perquè els 
WeWorks del món proporcionin un espai per a grups petits i 
un gran espai per a les empreses que renuncien a l’espai de 
l’oficina del dia a dia. El temps dirà. (Foto: Thinkstock) 
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