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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: Un informe del govern del Regne Unit relaciona la circulació de premsa local i la participació electoral
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El 30% dels periodistes col·legiats, afectats laboralment per la Covid

COMUNICACIÓ DIGITAL
El Congrés de Periodisme Digital d’Osca tanca amb 2.400 visitants

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat dels diaris en paper es desploma un 20% i els seus digitals perden un 3%

NOVES EINES
Eines digitals per al periodista del segle XXI

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Google es compromet a pagar 1.100 milions d’euros a editors en els propers tres anys

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els periodistes reconeixen que la crisi “dona ales a la manipulació”
TRIBUNA: Es detecten punts de recuperació a mesura que es retroben les despeses publicitàries globals previstes
ENTREVISTA: El Washington Post vol una redacció “que s’assembli als Estats Units”
ANÀLISI: Moment d’inflexió
DOSSIER: COVID-19: El vídeo reemplaça l’àudio com el mitjà més utilitzat entre els joves 
OPINIÓ: Llengua i mitjans: les trampes d’un fals debat
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Un informe del govern del Regne Unit 
relaciona la circulació de premsa local 
i la participació electoral
Per  Charlotte Tobitt / Press Gazette

Una investigació amb el suport del govern britànic ha demos-
trat que per cada creixement de punts percentuals en la difusió 
d’un diari local, la participació electoral al seu àmbit d’influència 
augmenta 0,37 punts percentuals.

L’informe, dut a terme per Plum Consulting per al Departament 
de Digital, Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport, advertia 
que el declivi de la premsa local redueix l’examen de les fun-
cions democràtiques i que és “improbable” que millori sense 
una intervenció de l’estat. El treball assenyala una correlació 
que mostra que la notícia i el consum tenen un efecte positiu en 
la participació en la democràcia local.

L’informe es basa en investigacions a nivell d’autoritats locals 
que van comparar la disminució de la participació a les elec-
cions locals amb la difusió de les circulacions de la premsa 
de proximitat. A més del creixement de la participació de 0,37 
punts percentuals per 1 punt percentual en la difusió diària de 
periòdics, un títol local diari o setmanal addicional en una àrea 
condueix a un augment de 1,27 punts percentuals més en els 
votants.

Plum assenyala que un creixement d’1 punt percentual en lec-
tors diaris per a majors de 65 anys  experimenta un augment 
de la participació de 0,5 punts percentuals, mentre que un crei-
xement d’1 punt percentual en lectors a la demografia C2DE 
(pensionistes de la classe treballadora i de l’estat) experimenta 
un augment de 0,31 punts percentuals.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“És probable que una major erosió del consum de premsa local 
perjudiqui aquest efecte”, explica l’informe.

Tanmateix, el mateix efecte és escàs quan només hi ha un diari set-
manal en una zona, amb un creixement de 0,1 punts percentuals en la 
participació per 1 punt percentual de creixement setmanal de circulació.

L’informe també examina diferents tipus d’intervencions gover-
namentals destinades a ajudar els mitjans de comunicació locals.

Denomina “fragmentat” l’enfocament del Regne Unit i diu que 
és difícil avaluar l’eficàcia que havien tingut altres països en els 
seus intents, ja que hi ha hagut una “avaluació limitada” de com 
han ajudat els diners, mentre que la quantitat donada sol ser 
petita. Per exemple, les subvencions periòdiques totals de 32,8 
milions d’euros a França el 2017 van representar aproximada-
ment l’1% dels ingressos de la indústria, mentre que la despesa 
en publicitat dels diaris va disminuir un 5,9% l’any passat, se-
gons les estimacions de GroupM.

L’informe diu: “Les intervencions haurien d’estar ben dissenya-
des perquè el periodisme i la premsa de proximitat proporcionin 
una aportació clau a la societat cívica i la democràcia”.

L’informe parla també del desenvolupament de les polítiques del 
Govern, ja que continua examinant el que és necessari com a part 
de la seva resposta a la Cairncross Review sobre la sostenibilitat 
del periodisme d’alta qualitat al Regne Unit. El ministre de Mitjans 
de Comunicació i exsecretari de Cultura, John Whittingdale, va dir: 
“Aquest govern sempre ha reconegut la importància d’una premsa 
local, de pagament o gratuïta, per al nostre país i la democràcia, 
però la nostra nova investigació demostra que realment és vital.

“La correlació directa entre la provisió de diaris locals i la parti-
cipació electoral demostra que una democràcia sana, fins i tot 
a nivell de base, necessita un periodisme local d’alta qualitat 
per prosperar”, conclou aquest informe, que també reconeix 
que la pandèmia ha agreujat els reptes als quals s’enfronten 
els editors de mitjans de proximitat en el que ja era un panora-
ma canviant, per la qual cosa recupera una opinió del ministre 
Whittingdale: “Amb la desinformació sobre el virus, la fiabilitat 
de la informació és ara més important que mai i segueix sent la 
meva prioritat absoluta assegurar-nos de fer tot el possible per 
donar suport als mitjans de comunicació locals durant aquesta 
crisi. La sostenibilitat a llarg termini de la premsa local i regional 
és vital perquè puguin continuar obligant els responsables de 
prendre decisions”. (Infografia: Press Gazette)
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El 30% dels periodistes col·legiats, 
afectats laboralment per la Covid
Per Laura Casadevall / Report.cat

El passat 13 de març de 2020, el president del Govern espan-
yol, Pedro Sánchez, va comparèixer davant la ciutadania per 
declarar, per segona vegada en democràcia, l’estat d’alarma. 
L’objectiu: frenar la imparable expansió del coronavirus i evitar 
l’escac i mat del sistema sanitari. Des d’aquell dia, paraules 
com confinament, mascareta o teletreball s’han convertit en 

mots d’ús comú, omnipresents als mitjans de comunicació. Al 
juny, en plena fase de desescalada cap a la nova normalitat, el 
Col·legi de Periodistes de Catalunya va elaborar una enquesta 
per conèixer l’afectació que la Covid-19 ha tingut, en l’àmbit 
professional, entre els col·legiats. 
Segons les dades que s’extreuen d’aquesta enquesta –en la 
qual hi han participat un total de 202 col·legiats– a un 24% els 
han aplicat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus  
(15,3% parcial i 8,4% total) mentre que el 5,9% ha estat aco-
miadat. El 70%, en canvi, no ha patit cap mesura.

El teletreball, majoritari
Més de la meitat dels participants en l’enquesta, concretament 
el 54%, afirma que els seus ingressos s’han vist rebaixats a 
causa de la pandèmia. I només el 25,6% ha rebut ajuts públics 
per fer front a la davallada dels ingressos. Amb relació a aques-
ta qüestió, la immensa majoria, el 85,6%, creu que els ajuts de 
l’administració no han estat suficients.

Pel que fa a les noves dinàmiques de treball, tan sols el 3,5% va 
assistir de forma presencial i habitual a la feina durant el confi-
nament, mentre que 118 enquestats (58,4%) van fer teletreball 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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i el 18,3% va combinar ambdues modalitats. El 12,9%, però, ja 
teletreballava abans de l’estat d’alarma.

Dels que sí que han assistit al lloc de treball, quasi un 91% ad-
meten que l’empresa els ha facilitat mascaretes i gels hidroal-
cohòlics, tenint cura del compliment de mesures de seguretat 
com la distància social.

Un panorama desolador
L’enquesta també ha aprofitat l’avinentesa per preguntar sobre 
com afectarà la Covid al panorama de futur del sistema de co-
municació català. En aquest sentit, el 80% no dubta que aquest 
sortirà afeblit d’una crisis sanitària que ha abocat als mitjans a 
un vertiginós descens dels ingressos, especialment dels proce-
dents de la publicitat.

Els autònoms, els empleats eventuals i, en tercer lloc, els tre-
balladors per compte d’altri que estan fixes són els que sortiran 
més mal parats de la crisi, asseguren els enquestats. Per sec-
tors, la premsa escrita serà, segons les respostes recollides, 
qui s’endurà la pitjor part, seguida, en aquest ordre, pel fotope-
riodisme, les agències de premsa, els gabinets de comunicació, 
la ràdio, la televisió i els mitjans digitals.

En l’apartat de suggeriments, els col·legiats han aportat interes-
sants reflexions, com la necessitat d’aprovar una Llei al Parla-
ment de Catalunya que reguli la professió, vetllar perquè el dret 
a la informació no es vegi afeblit, elaborar un llistat de bones i 
males pràctiques empresarials o aconseguir la dignificació de la 
figura del col·laborador o freelance.

Dels 202 participants en l’enquesta, la majoria han estat dones 
(52,5%), d’edats compreses entre els  25 i 54 anys (gairebé 
el 75%). Per demarcacions, el 65,8% dels enquestats és de 
Barcelona, seguit del 18,3% de Girona, 7,9% de Tarragona, 4% 
de la Catalunya Central, 3% de Lleida i 1% de les Terres de 
l’Ebre. Pel que fa al tipus de relació laboral, 138 dels enquestats 
(68,3%) declaren que tenen un contracte de plantilla, 51 d’ells 
(25,2%) que són autònoms i els 13 restants (6,4%) marquen 
l’opció ‘altres’. (Infografia: Adrià Caballero/CPC)

La pandèmia ha impulsat dràsticament el 
consum de mitjans i ofereix oportunitats

La crisi epidemiològica provocada per la COVID-19 ha provo-
cat un augment dràstic en el consum de mitjans per part de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la població general a nivell mundial. Segons un recent informe 
elaborat per Nielsen, només al març el temps dedicat a llegir 
notícies online va augmentar un 215% als EUA, un 180% a 
Itàlia i un 125% a Tailàndia. El consum de televisió també va 
augmentar considerablement. 

Aquesta tendència obre una important porta a les oportunitats 
que tenen les empreses d’impactar entre els consumidors i està 
canviant el panorama per als anunciants.

Oportunitats emergents.- Tot i que el context extraordinari de 
pandèmia ha interromput els esquemes econòmics de la majo-
ria de negocis; altres perspectives apunten a possibles oportu-
nitats emergents. En el cas dels mitjans, l’escenari es plante-
ja com a ideal per augmentar les seves eines de subscripció i 
aconseguir un major abast. El benefici per a les marques està 
en l’explotació de la publicitat digital que també està en alça i 
amb previsió de romandre així en el futur davant els mitjans 
tradicionals.

La diversificació de les fonts d’ingressos és més necessària que 
mai. Els mitjans s’estan enfocant en eines com els serveis de 
streaming, aplicacions en línia o sistemes de subscripció crea-
tius i customitzables. Avui dia està prou clara la predominança 
de l’entorn digital, una tendència que ja es venia anunciant amb 
força i que s’ha enfortit després de la pandèmia, de tal manera 
quei tant al per al consum de mitjans com per a les marques es 
planteja un nou escenari que pot resultar molt beneficiós si es 
gestiona adequadament. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: Nielsen)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball The Nielsen 
total audience report. CLICAR AQUÍ  
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2602.pdf
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L’impacte de covid-19 en la 
transmissió de vídeo i el consum de 
notícies locals

 
Veure aquest enllaç sobre l’impacte de la Covid19 sobre el con-
sum de notícies locals.

Quan es van obligar a tancar aquesta primavera i principis 
d’estiu, els ciutadans van trobar un nou passatemps: la trans-

missió de contingut de vídeo. De fet, els consumidors de llars 
amb capacitat de transmissió, només als Estats Units, passen 
ara el 25% del seu temps de televisió mirant contingut de vídeo 
en streaming. Però a mesura que els Estats Units es van obrir 
de nou i el clima més càlid va atreure la gent a fora, el con-
sum de transmissió continuava sent significativament superior 
al que feia un any, cosa que indicava una nova norma pel que 
fa al consum de mitjans. 

A més d’aconseguir un augment de la transmissió, COVID-19 té 
un impacte significatiu en el consum de notícies. Com que els 
consumidors passen més temps a casa i a les seves comunitats 
locals, la pandèmia està provocant un augment de la depen-
dència i el consum de notícies locals. Per obtenir més informa-
ció, hem parlat amb Peter Katsingris, SVP d’Audience Insights, 
que proporciona informació addicional sobre el nostre consum 
de mitjans canviant enmig de la pandèmia mundial COVID-19. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – vídeo: Nielsen)
NOTA: Podeu ampliar encara més la informació  amb el The 
Nielsen Total Audience Report. CLIQUEU AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.nielsen.com/?wvideo=dt76btxxfp
https://www.amic.media/media/files/file_352_2599.pdf
https://www.nielsen.com/?wvideo=dt76btxxfp
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Teletreball: quan la casa es converteix 
en la vostra redacció

La pandèmia de laCovid-19 ha alterat la forma en què els pe-
riodistes organitzen el seu treball i la indústria dels mitjans de 
comunicació en el seu conjunt. D’un dia per l’altre, periodistes 
de tot el món es van veure obligats a convertir les seves cases 
en sales de redacció quan els governs van decidir tancar els 
espais de treball físic per evitar la propagació de virus. Aquesta 
transició improvisada i no regulada de les redaccions físiques al 
teletreball presenta oportunitats, però també molts reptes que 
s’han d’abordar amb urgència.

Amb motiu del Dia Mundial de Treball Decent, el 7 d’octubre, 
la Federació Internacional de Periodistes, FIP, publica la guia 
per als seus afiliats per tal de garantir la protecció dels drets 
laborals dels / les periodistes que teletreballen i instar els go-
verns a regular aquesta forma de treball adequadament. La 
guia explica que el teletreball té un enorme impacte en els drets 
dels treballadors dels mitjans de comunicació, però també ame-
naça la seva maner de treballar i d’oferir informació de qualitat 
a l’eliminar el centre físic perquè els periodistes cooperin en 
l’elaboració de notícies i investigacions.

Si bé la feina i col·laboració entre periodistes a les redaccions 
segueixen sent elements bàsics per a un periodisme de quali-
tat, el teletreball pot oferir beneficis als treballadors dels mitjans 
de comunicació, com ara l’estalvi del temps no remunerat que 
es dedica al transport al lloc de treball i la reducció dels nivells 
d’estrès, ansietat i petjada ecològica. També proporciona fle-
xibilitat a la feina dels periodistes i pot ser beneficiós per a la 
conciliació laboral sempre que estigui regulat adequadament i 
vagi acompanyat d’altres mesures.

La guia de la FIP afirma que “conjugar el treball presencial amb 
el teletreball és la millor manera d’esprémer els avantatges de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la feina a distància”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia: IFJ)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia de la FIP Com 
garantir els drets dels periodistes quan telebreballen. CLICAR 
AQUÍ

Cobertura mediàtica d’afers europeus

La Comissió Europea ha publicat l’informe final d’un estudi amb 
l’objectiu d’explorar les condicions que afecten la cobertura de 
temes de la UE en els diferents segments de mitjans d’Europa. 
Les conclusions d’aquest estudi fonamentaran les decisions futu-
res en l’àmbit de les accions multimèdia, contribuiran a una millor 
cartografia de la situació dels mitjans informatius a la UE i ajuda-
ran a comprendre millor l’evolució i el funcionament del sector.

L’estudi, dividit en diferents seccions i centrat en la situació 
d’Europa, abasta diversos temes, com ara les tendències clau del 
sector dels mitjans de comunicació, els motors i els factors que 
afecten el periodisme, la cobertura dels assumptes de la UE i les 
mancances i oportunitats potencials del esmentada cobertura.

Els resultats de l’estudi proporcionen una visió general efec-
tiva de l’estat dels mitjans de comunicació a Europa i de les 
condicions clau que afecten la cobertura dels Afers de la UE, i 
esbossen el marc per a futures investigacions. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us porta l’estudi de la UE Cobertura mediàtica 
d’afers europeus. CLICAR AQUÍ 

Poble celebra els seus 25 anys

Aquest any la revista as-
sociada a l’AMIC, Poble, 
celebra el 25è aniversa-
ri del seu mitjà en paper 
i digital. El director de la 
revista, Juanjo Clemento 
Cabedo, explica que la re-
vista “és un espill de la nostra societat, dinàmica, treballadora, 
vertebradora, amb una ullada al passat i a la història i amb una 
aposta pel present i futur.”

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Decent_Work_Day_-_IFJ_Guidelines_ES.png
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“Fa 25 anys el projecte que he tingut l’honor d’iniciar, construir 
i mantenir era molt complicat. Mantenir-lo no ha sigut, ni és, ni 
serà missió fàcil. La responsabilitat sempre ha anat en augment 
per la força que ha anat adquirint POBLE des del seu naixement. 
El compromís sempre s’ha basat en l’esforç constant per oferir 
un producte de qualitat en tots els aspectes.”, informa Clemento.

El director també ha volgut agrair a totes les persones que han 
fet possible la revista i als seus lectors: “gràcies a tots per ser 
guies, assessors i per donar-nos el privilegi i la gran oportu-
nitat de ser l’altaveu d’una gran ciutat, de unes bones comar-
ques i d´un bon país, amb un cor de poble sa, de gent bona, 
d’emprenedora, valenta i que cada vegada més aprecia i estima 
la seua història, la seua cultura, els seus arrels  i als seus per-
sonatges.” (redacció AMIC)

El britànic The Independent ara també 
en espanyol

The Independent ha llançat The Independent en espanyol, una 
edició amb domini propi, amb la qual el diari britànic pretén 
estendre el seu periodisme a Amèrica Llatina i penetrar en la 

comunitat hispana dels Estats Units, composta per 43 milions 
d’habitants. The Independent assegura que és el primer mitjà de 
comunicació britànic a llançar un diari en espanyol, i que té com 
a objectiu créixer en audiència global i construir “una profunda 
lleialtat amb els lectors, responent a la demanda dels consumi-
dors de periodisme premium fiable en espanyol, al temps que 
dóna també la possibilitat a les marques per associar-se amb 
The Independent per arribar a aquest atractiu lector a escala”.

The Independent en espanyol es nodrirà d’una selecció 
d’articles escrits pel personal de The Independent a tot el món, 
traduïts i seleccionats per periodistes a Amèrica de Nord, i 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.independentespanol.com/?utm_medium=referral&utm_source=native&utm_campaign=independent_en_espanol%7C%7C&utm_content=landing_page
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aquestes notícies es complementaran amb altres que cobreixin 
els interessos particulars dels lectors de parla hispana. Chris-
tian Broughton, editor de The Independent, comenta al diari “el 
llançament d’Independent en espanyol demostra el nostre com-
promís d’oferir un periodisme veritablement independent a tot el 
món, cobrint els territoris i els temes que més signifiquen per als 
lectors lleials a tot arreu”. (Font i infografia: inPublishing)

En marxa la 13a edició del concurs 
literari AMIC-Ficcions
  

“AMIC-FICCIONS, l’aventura de crear històries” és un concurs 
de creació literària per a joves que aquest curs arriba a la seva 
tretzena edició. L’any passat hi van participar més de 3.660 es-
tudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i CFGM de Catalun-
ya, Illes Balears i País Valencià. Des del 5 d’octubre de 2020 i 
fins al 8 de febrer els estudiants que vulguin participar es poden 
registrar a través del web www.ficcions.cat.

A més, enguany el concurs renova la seva imatge amb un nou 
disseny i un nou logo. Si bé manté l’essència que acompanya el 

concurs any rere any, AMIC-Ficcions ha volgut mostrar un caire 
més juvenil i modern en la seva 13a edició.

AMIC-FICCIONS: L’aventura de crear històries
L’objectiu del concurs és impulsar la creació literària i el treball 
en equip dels estudiants de Secundària i Batxillerat amb inquie-
tuds literàries i culturals. AMIC-Ficcions vol continuar creixent 
i consolidar-se com el concurs de creació en llengua catalana 
de referència per als joves. Més de 270 instituts hi van partici-
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par en la darrera edició i aquest curs ens proposem ser molts 
més gràcies a la participació de l’alumnat i a la col·laboració del 
professorat.

El funcionament
El concurs es desenvolupa a través del web www.ficcions.cat, 
un punt de trobada on, a més de publicar-hi les seves històries, 
els participants podran trobar-hi notícies, entrevistes i enllaços 
d’interès. Ficcions proposa cinc inicis extrets de les següents 
obres publicades: El secret del Bosc Vell de Dino Buzzati, Uns 
quants dies de novembre de Jordi Sierra i Fabra, La Faula de 
Guillem de Torroella, L’assassí que estimava els llibres de Martí 
Domínguez i Sobre la terra impura de Melcior Comes. A partir 
d’aquests fragments, l’alumnat ha de crear una història de tres 
capítols. La participació pot ser individual o en grup de fins a 
tres persones.

El jurat i els premis
La pujada del primer capítol començarà l’11 de gener de 2021 
i el concurs s’acabarà el 29 de març, data límit per entregar el 
tercer capítol. El jurat, format per persones vinculades al món 
de la literatura i l’educació, valorarà la qualitat i l’originalitat de 
les històries. El veredicte es farà públic en diferents actes de 

cloenda territorials al llarg del mes de maig, on els finalistes i el 
professorat hi seran convidats.

L’organització del concurs premiarà les millors històries de cada 
territori. Els premis de l’edició d’enguany són: iPhone, PlayS-
tation, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es pre-
miaran als professors/es més motivadors/es de cada territori 
amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o 
esmorzars inclosos.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, re-
presenta a més de quatre-centes publicacions en paper i digitals 
fortament arrelades arreu del territori, que conjuntament arriben 
a una tirada en premsa escrita en paper de més d’1.000.000 
exemplars, mentre que en digital superen els 12.450.000 
d’usuaris únics mensuals.

L’Associació vol donar continuïtat i potenciar aquesta iniciativa 
a la xarxa que compta amb un gran èxit de participació dels jo-
ves i que té la voluntat de promoure la creació literària, perquè 
forma part del seu compromís amb l’educació, la joventut i la 
creació. (redacció AMIC)
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La Nit de les Revistes i la Premsa premiarà 
L’Erol, La Veu de l’Anoia i Opcions

L’APPEC Editors de Revistes i Digitals ha fet públics els mitjans 
guanyadors de la 20a edició de la Nit de les Revistes i la Prem-
sa en Català, que se celebrarà de forma virtual el 14 d’octubre. 
Enguany el jurat ha atorgat el premi a la millor publicació de 
revista a L’Erol – Revista Cultural del Berguedà, distingida 
“per la seva qualitat, pel seu rigor i sobretot per una creativi-
tat periodística envejable en la selecció dels temes a tractar i 
l’elaboració dels continguts”.

Per la seva part, en la categoria de millor publicació de premsa 
s’ha premiat La Veu de l’Anoia, en reconeixement als 38 anys de 
trajectòria de la capçalera i a la seva “valentia i tenacitat per in-
formar a peu de carrer en el primer territori amb confinament pe-
rimetral com va ser la Conca d’Òdena a causa de la pandèmia”.

Com a millor publicació digital s’ha distingit el mitjà Opcions 
“per la seva temàtica, pel foment que fa del consum sostenible, 
responsable i de proximitat des del cooperativisme amb un dis-
seny acurat i amb una gran credibilitat”.

Finalment, el Premi Comunicació enguany és per a l’informatiu 
infantil InfoK del Super3, per “haver informat amb molta cura i 
molta delicadesa sobre la pandèmia i els seus efectes als més 
menuts”.  (Font: APPEC)

Nosaltres La Veu endega etapa amb 
nous continguts

Nosaltres La Veu, la ca-
pçalera de reflexió i acti-
visme del País Valencià, 
ha iniciat una nova etapa 
incorporant continguts 
propis gràcies a les apor-
tacions dels seus micromecenes. Forma part de l’estratègia 
d’Edicions La Veu del País Valencià, que va iniciar-se l’1 de 
gener passat, amb la intenció d’arribar a la xifra dels 2.000 mi-
cromecenes. Així, des d’aquest mes d’octubre, Nosaltres La 
Veu ha incorporat nous professionals vinculats a la comunica-
ció del País Valencià. Aquesta setmana s’ha estrenat amb una 
entrevista a Rafa Xambó i articles de Francesc Viadel i Sebastià 
Carratalà.
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La nova proposta inclou reportatges, entrevistes, cròniques 
i notícies de collita pròpia, els diumenges i dilluns. La res-
ta de dies s’hi podran llegir continguts participatius, com fins 
ara.”Continguts propis amb rigor comunicatiu en diverses àrees 
de l’actualitat que comprenguen tants vessants com siga pos-
sible de la societat i de la cultura al País Valencià”, subratlla 
Vizcaíno.

Entre els col·laboradors destaquen Francesc Viadel, Amàlia 
Garrigós, Sergi Tarín, Marta Meneu, Sebastià Carratalà, Sergi 
Moyano, Jordi Sebastià, Vicent García Devís, així com mem-
bres de la cooperativa El Rogle-Mediació, Recerca i Advocacia.

L’objectiu final de l’editora és “Impulsar, renovar i reforçar el 
projecte Nosaltres La Veu, amb la finalitat última de recuperar 
el Diari La Veu del País Valencià”. Des de principis de 2013 a 
finals de 2019, l’editora va publicar el digital Diari La Veu (els 
quatre primers anys com La Veu del País Valencià). (Font: Co-
municació 21 – fotografia: nosaltreslaveu.com)

Més Ciutat editarà la seva cinquena 
capçalera gratuïta

L’editora Més Ciutat, amb seu a Alcoi, té previst editar la seva 
cinquena capçalera gratuïta d’El Nostre a partir del mes de no-
vembre. La nova capçalera serà El Nostre Oliva i donarà co-
bertura a aquest municipi de la comarca de la Safor. L’editora 
compta actualment amb quatre capçaleres gratuïtes: Banyeres, 
Xixona, Muro i Bocairent. Totes tenen una periodicitat mensual 
excepte Bocairent, que és bimestral. A més, l’editora alcoiana 
publica la capçalera Campus Viu, quatre edicions a l’any, amb 
el suport del Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de 
València.

El Nostre Ciutat, la capçalera de les comarques de L’Alcoià, 
Comptat i Foia de Castalla, és la publicació de referència i de 
pagament de Més Ciutat. Té dues edicions digitals en valencià 
i castellà i un tiratge en paper de 2.500 exemplars. (Font: Co-
municació 21)
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Ampliat el termini per presentar 
treballs al premi Mañé i Flaquer

El Premi de Periodisme Mañé i Flaquer amplia el termini de 
presentació de treballs fins al pròxim 23 d’octubre, amb la in-
tenció d’afavorir les diferents categories del concurs. La XXXIII 
edició dels premis de periodisme més importants del Camp de 
Tarragona, reconeix la feina dels professionals que cobreixen 
de prop l’actualitat del territori, des de diferents categories.

Les categories que es premien són les de ‘Periodisme Camp 
de Tarragona’, que rep una dotació de 8.000 euros; ‘Periodisme 
turístic’, amb 6.000 euros i ‘Comunicació local’, amb un premi 
3.000 euros. Com a novetat d’enguany, s’incorpora la categoria 
de ‘Fotoperiodisme Camp de Tarragona’, que premia la millor 
imatge relacionada informativament amb Tarragona i destinada 
a ser publicada en algun mitjà o agència de notícies. Aquesta 
nova categoria rebrà una dotació de 3.000 euros.

L’Ajuntament de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya són els organitzadors 
dels premis, que compten amb el patrocini, des de les primeres 

edicions, de l’empresa Repsol. Per a la XXXIII edició d’aquest 
any 2020, s’incorpora als premis, com a col·laborador, el Port 
de Tarragona. Més informació en aquest enllaç. (Font: Tarrago-
nadigital)
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El Congrés de Periodisme Digital 
d’Osca tanca amb 2.400 visitants
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
El Congrés de Periodisme d’Osca ha dit adéu i fins l’any vi-
nent. La seva XXI edició, que per primera vegada s’ha celebrat 
de manera virtual, ha tingut una participació de 2.400 visitants. 
“Quan vam veure que vam arribar als 1.000 inscrits i teníem 
llista d’espera vam decidir oferir en obert al Congrés. Ha estat 
una de les grans avantatges: multiplica per sis el nombre de 

persones que vam reunir habitualment al Palau de Congressos 
d’Osca”, explica Fernando García Mongay, director del Congrés 
de Periodisme d’Osca.

Així, la cita de referència per als periodistes ha tornat a reunir 
a alguns dels màxims exponents del periodisme i ha abordat 
els temes de més actualitat. La cobertura de la pandèmia ha 
estat un assumpte recurrent al llarg de les dues sessions i la 
reivindicació del periodisme com a servei públic, una demanda 
comuna.

El Congrés de Periodisme d’Osca va començar amb la Trobada 
de Responsables de Mitjans de Comunicació en la qual els di-
rectius van analitzar qüestions com el pagament per continguts 
i la innovació des del periodisme local, així com les claus per 
assolir l’èxit amb subscripcions digitals, entre d’altres.

Es van oferir per primera vegada tres tallers formatius que van 
comptar amb la participació de 300 assistents.

Eines digitals.- El primer dels tallers, dirigit pel fundador de Da-
tadista, Antonio Delgado, va analitzar la importància de l’anàlisi 
de dades per a la construcció d’autèntiques històries i va ofe-
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rir una sèrie d’eines gratuïtes i accessibles per a l’obtenció, 
l’anàlisi i la visualització de les dades. El lector d’El Butlletí tro-
barà un resum d’aquest taller i de les eines ofertes per Delgado 
a la secció Noves Eines.

El llibre, suport del periodisme.- Força interessant va ser el 
taller d’Antonio Rubio, director dels màsters de Periodisme d’El 
Mundo/CEU i el de Periodisme d’Investigació, Dades i Visualitza-
ció d’El Mundo/URJC i president de l’Associació de Periodistes 
d’Investigació. Rubio ha animat els periodistes a convertir els seus 
reportatges “en alguna cosa més profunde i perdurable: un llibre”. 
Al llarg de la seva masterclass, Rubio ha recordat els grans noms 
de periodistes que són també escriptors i viceversa: Martín Capa-
rrós, Juanita Lleó, Richard Kapuscinski, Gabriel García Márquez, 
Soledad Gallego- Díaz, Mario Vargas Llosa o Leila Guerrero.

Precisament, ha recordat un dels grans secrets de Kapuscinski 
en la seva tasca com a reporter: recull al cobrir una història 
totes les dades que necessitaràs quan escriguis el llibre sobre 
ella. El reportatge serà millor i el llibre, també.

I va concloure, després d’analitzar l’estructura necessària en 
la narrativa i la importància de treballar el context i els perso-

natges, amb un consell rotund: “Llegir, llegir i llegir, per poder 
escriure bé”.

Reportatge fotogràfic.- El punt final l Congrés de Periodisme 
d’Osca el va posar la fotoperiodista Judith Prat, que va oferir 
al seu taller alguns dels consells que a ella li hagués agradat 
escoltar quan va començar la seva feina.

Judith Prat és una periodista que ha cobert alguns dels conflic-
tes internacionals de més relleu en moments en què l’accés a 
la premsa estava vetat. És el cas de Nigèria i el terrorisme de 
Boko Haram; la guerra de Síria; les mines del coltan a la Repú-
blica Democràtica del Congo o la guerra al Iemen.

“És una professió en la qual has de tenir una enorme resistèn-
cia a la frustració”, explica. Com ha reconegut, són molts els 
reportatges que no tenen sortida en els mitjans de comunicació 
però va destacar la satisfacció de veure publicades les seves 
fotografies en mitjans com The Guardian, Al Jazeera o TVE, 
entre d’altres.

Per als que estan pensant en dedicar-se al fotoperiodisme, els 
va dedicar un consell: començar pel proper, on no hi ha risc, 
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però hi ha històries. Com Sota el pont; la història de les perso-
nes que durant la crisi econòmica van haver de fer-se un forat 
sota d’un pont a Saragossa, just a la banda de casa de Judith 
Prat i que va despertar la seva passió pel periodisme visual.

Clausura del congrés.- El subdirector d’El Confidencial i ex 
president de l’agència Efe, Fernando Garea, es va referir, en la 
cloenda del Congrés de Periodisme de Osca, a la situació dels 
mitjans de comunicació i els periodistes: “Hem perdut molta ca-
pacitat d’influència. La pandèmia i les anteriors crisis han tingut 
com a conseqüència una precarització de la nostra professió, 
així que hem d’aguditzar l’enginy, reinventar-nos i trobar la ma-
nera de fer la nostra professió més respectable”.

Una de les maneres de tornar-li la dignitat al periodisme de cara 
a la societat és, segons el parer de Garea, que els mateixos pe-
riodistes “reivindiquem la informació i el titular merament infor-
matiu davant de l’opinió, perquè sovint caiem més, jo el primer, 
a opinar i també aprendre a rectificar i a demanar disculpes 
quan ens equivoquem. Som humans”. Finalment va llençar un 
missatge clar i rotund: “no hem de permetre les rodes de prem-
sa sense preguntes ni les telemàtiques en les quals no es pot 
repreguntar”.

El Senat aprova definitivament les 
taxes Tobin i Google i entraran en 
vigor el 2021

El ple del Senat ha aprovat definitivament aquest dimecres els 
projectes de Llei de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals 
(taxa Google) i Llei de l’Impost sobre les Transaccions Finan-
ceres (taxa Tobin ), sense introduir-se canvis, de manera que 
previsiblement entraran en vigor a partir de gener de 2021.

La taxa Google va rebre dos vetos i 91 esmenes en la primera 
fase al Senat, mentre que la taxa Tobin va rebre igualment dos 
vetos i un total de 64 esmenes, si bé s’han rebutjat tant els ve-
tos de PP i Vox com les esmenes dels diferents grups, quedant 
tots dos projectes aprovats definitivament a les Corts Generals.
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El passat 30 de juliol, la Comissió d’Hisenda de Congrés va 
ratificar les ponències i va validar sengles projectes de llei, 
remetent directament al Senat i contemplant autoliquidacions 
mensuals i la seva entrada en vigor als tres mesos de publicar 
al BOE.  La intenció del Govern de l’estat es que els nous im-
postos entrin en vigor el proper 1 de gener i la Llei de Pressu-
postos Generals de l’Estat podrà modificar el tipus impositiu i 
les exempcions de l’impost.

Amb la taxa Tobin, el Govern preveu recaptar 850 milions d’euros 
anuals, al gravar amb un 0,2% les operacions d’adquisició 
d’accions emeses a Espanya d’empreses cotitzades amb una 
capitalització borsària sigui superior a 1.000 milions d’euros. 
No es gravarà la compra d’accions de pimes i empreses no 
cotitzades. Per la seva banda, la taxa Google gravarà aque-
lles empreses amb ingressos anuals totals de, al menys, 750 
milions d’euros i amb ingressos a Espanya superiors als 3 mi-
lions d’euros, dirigint-se a serveis de publicitat en línia, serveis 
d’intermediació en línia i la venda de dades generades a partir 
d’informació proporcionada per l’usuari durant la seva activitat 
o la venda de metadades. (Font: elconfidencial i fotografia: Efe/
elconfidencial)

Amenaça nord-americana a la Taxa 
Google

El nou tribut aprovat pel Senat dimecres i àmpliament resistit 
pel sector tecnològic, pot comportar inesperades conseqüèn-
cies per a l’economia espanyola, si els Estats Units segueix 
endavant amb les seves amenaces d’imposar nous aranzels al 
nostre país en represàlia per la taxa Google. L’objectiu és que 
les grans tecnològiques tributin per la seva activitat efectiva en 
cada mercat nacional i no ho facin a través d’altres països amb 
menor càrrega fiscal. Una equitat fiscal que en el cas espanyol 
es busca a través del Impost sobre determinats serveis finan-
cers.

En el punt de mira, naturalment, les grans empreses digitals es-
trangeres com Google, Facebook, Amazon o Apple, totes elles 
nord-americanes. En aquest sentit, Estats Units i Europa porten 
mesos negociant en el marc de l’OCDE un marc comú perquè 
aquestes empreses tributin al lloc on realitzen la seva activitat, 
però davant la impossibilitat d’aconseguir un acord, Espanya 
ha anat per lliure. 
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Aquest estiu, el  secretari de Tresor nord-americà, Steven Mnu-
chin, va enviar una carta a quatre ministres de finances euro-
peus entre els quals es troben  Espanya, Regne Unit, Itàlia i 
França,  amenaçant-los amb represàlies si seguien endavant 
amb l’anomenada taxa Google. Els Estats Units, a més, es van 
aixecar de la taula de negociació. Un dia després Brussel·les va 
avisar el president nord-americà,  Donald Trump, que respon-
drà “a l’uníson” davant de possibles sancions de Washington 
per la taxa digital que preparen la UE i diversos dels seus estats 
membres, entre ells Espanya. Les eleccions nord-americanes 
ho tenen aturat tot. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Europa autoritza els estats a punxar 
comunicacions electròniques si hi ha 
“una amenaça greu”
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha determinat que 
els estats europeus poden captar comunicacions electròniques 
si hi ha “una amenaça greu” a la seguretat nacional. En dues 
sentències publicades aquest dimarts, el TJUE dona permís a 
les autoritats per accedir de manera “indiscriminada” a dades 
personals en l’àmbit electrònic durant el temps que sigui “estric-

tament necessari”. L’alt tribunal amb seu a Luxemburg ha avisat 
que aquesta interferència en el dret a la privacitat ha d’estar 
controlada per un jutge o una autoritat administrativa indepen-
dent. (Font: El Món/ACN)

Espanya es consolida com un dels 
mercats amb menys frau en publicitat 
digital

El nou Informe de 
Qualitat de Mitjans ja 
està disponible. Inclou 
dades d’Espanya així 
com de la resta del 
món de la situació du-
rant el primer semestre 

del 2020 en relació a viewability, ad fraud i brand safety per a 
desktop, vídeo, mòbil web i mòbil app. Per a això IAS va analit-
zar més de un trilió de mètriques per dia.

La planificació publicitària compta a Espanya amb un dels 
entorns més segurs en el suport digital. Això és el que con-
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clou aquest informe d’utilitat de mitjans corresponent al primer 
semestre de l’any que ha elaborat Integral Ad Science (IAS), 
un dels actors més rellevants de el sector a la verificació 
d’impressions. Segons l’estudi,  els compradors d’espais es-
panyols afronten percentatges de frau per sota de la mitjana 
dels països analitzats en totes les categories  i en algunes com-
parteixen el liderat en seguretat.

Aquest és el cas dels dos segments relatius a el mòbil. Tant en 
display com en vídeo Espanya presenta un 0,2% que el con-
verteix en el país amb més garanties juntament amb Suècia i 
Indonèsia en el primer cas, i juntament amb Itàlia i França en 
el segon. En escriptori l’informe reflecteix un 0,4% en vídeo, el 
que deixa a Espanya només per darrere d’Itàlia, mentre que la 
dada de display és lleugerament pitjor, amb un 0,5%.

En tots aquests casos la dada espanyola ha millorat respecte al 
primer semestre de l’any passat. El salt més gran s’ha produït 
en display mòbil, amb una rebaixa de dues dècimes que equival 
al 50% de la taxa de frau. A la resta de categories Espanya re-
gistra una millora d’una dècima que consolida la seva projecció 
positiva, per sobre de mercats molt rellevants com els dels EUA 
o el Regne Unit.

L’informe també deixa a Espanya en un lloc discret pel que fa 
a la visibilitat de les campanyes display: a escriptori ha millorat 
fins un 63,6%, lluny de valors superiors al 70% que presenten 
Canadà, Austràlia o el Regne Unit; i en mòbil se situa en el 
60,5%, més de 10 punts per sota d’aquests mateixos països, 
que també són els més ben situats en aquesta categoria. En 
vídeo les dades són una mica millors, especialment en mòbil 
amb una millora de cinc punts fins el 76,1%. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe IAS de Calidad 
de Medios Primer Semestre 2020. CLICAR AQUÍ  

Espanya tindrà 20 milions d’usuaris 
de vídeo OTT el 2021

Una major competència en estudi, juntament amb un augment 
de la visualització de vídeo digital a Espanya enmig del blo-
queig estatal, farà que el nombre d’usuaris de serveis de vídeo 
OTT de subscripció a Espanya arribi als 20,2 milions el 2021, 
segons eMarketer.
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Els serveis de transmissió cada vegada competeixen més per a 
projectes, talent i espectadors a Espanya. Netflix va començar 
a produir originals d’aquest país el 2016 i va obrir el seu primer 
centre de producció europeu a Madrid la primavera del 2019. 
Per no deixar-ho de banda, HBO España i Amazon Studios 
van produir diverses sèries a l’estat l’any passat. Mentrestant, 
Viacom i l’emissora espanyola Atresmedia van continuar fent 
inversions en aquesta línia, igual que els gegants de teleco-
municacions Orange i Telefónica (a través del seu servei de 
streaming Movistar).

Una major competència d’estudis, juntament amb un augment de 
la visualització de vídeos digitals a Espanya enmig del bloqueig a 
tot el país, farà que el nombre d’usuaris de serveis de vídeo OTT 
de subscripció al país arribi als 20,2 milions el 2021, que és el 
40,1% de la seva població, segons un nou informe d’eMarketer.

“El creixement s’hauria de desaccelerar el segon semestre de 
2020, de manera que Netflix, líder fins ara, ha de continuar tre-
ballant dur i defensar la competència de plataformes emergents 
com Disney+, HBO Max i fins i tot Amazon Prime Video. Tot i 
que la competència és abundant, es segueix considerant el pa-
norama OTT de subscripció com una història de ‘Netflix contra 
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la resta’”, va dir Matteo Ceurvels, estratega digital multilingüe, 
analista i periodista de Llatinoamèrica i Espanya a eMarketer. 
(Font: Señal News – infografia: emarketer)

L’editor ja disposa d’una guia per 
navegar per COVID-19

Ha estat presentat aques-
ta setmana el document The 
Publisher’s Guide to Naviga-
ting COVID-19, un informe 
d’informació especial patroci-
nat per Sovrn i escrit pel pro-
fessor de la Universitat d’Oregon, Damian Radcliffe i editat per 
Whats New in Publishing.
 
Aquest informe de més de 80 pàgines reuneix els millors exem-
ples que ha copsat l’autor de com els mitjans han augmentat els 
seus esforços per fer front als reptes de COVID-19. Radcliffe 
analitza una sèrie de consells i tàctiques per ajudar a tot tipus 
d’editors, des de les subscripcions al comerç electrònic, l’estat 
de la tecnologia publicitària i les eines per fidelitzar.

L’informe es divideix en set capítols sobre l’impacte de la pan-
dèmia en els mitjans de comunicació, què significa per a les 
estratègies de subscripció i com els editors estan fidelitzant i 
comprometent-se.
 
Acaba amb un capítol que explora el llegat de la COVID-19; els 
problemes estructurals que ha accentuat, les tendències que ha 
accelerat i el que això significa per als editors que considerin els 
seus plans de negoci per al 2021 i posteriors. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: whatsnewinpublishing)

NOTA: El Butlleti de l’AMIC us ofereix la Guia per navegar per 
la COVID-19. CLICAR AQUÍ  

Els editors de diaris consideren 
que Google News Showcase no 
pot substituir la Llei de Propietat 
Intel·lectual ni a el dret de l’editor

L’associació d’editors de diaris espanyols (AMI) ha manifestat 
la seva preocupació per l’intent de el nou programa Google 
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News Showcase, el llançament del qual ha estat anunciat a 
nivell mundial, d’evitar l’aplicació del dret de l’editor a Espan-
ya i a Europa. Segons el parer d’AMI, si bé constitueix un pas 
per part del gegant nord-americà a l’hora de reconèixer el valor 
econòmic i l’autoria dels continguts editorials que inclou en la 
seva plataforma, hi ha el risc que només alguns editors puguin 
beneficiar d’ell, en detriment dels altres.

L’associació confia que Google no utilitzi aquest servei per tal 
de pressionar els editors de premsa perquè renunciïn als seus 
drets, més encara en el moment actual de crisi per la Covid-19. 
Al tractar-se d’acords individuals amb alguns mitjans, no es 
compleix amb l’esperit d’una norma que busca protegir a tots, 
independentment de la seva mida. Per aquesta raó, l’AMI man-
té la seva defensa de la gestió col·lectiva obligatòria, que ga-
ranteix la igualtat de tots els editors en la defensa del valor dels 
seus continguts enfront de les grans plataformes.

Els editors recorden que Google es troba immersa en diver-
sos procediments en el panorama internacional, tant amb 
l’Administració dels Estats Units, com amb la de França -a 
l’espera del resultat de l’apel·lació de Google contra mesures 
preliminars de l’Autoritat de competència-, o Austràlia -on aviat 

es donarà a conèixer el Codi de negociació dels mitjans de co-
municació. (Font: AMI)

La Vanguardia llança el seu mur de 
pagament per 6 euros al mes

Un mes després del previst, La Vanguardia ha llançat al mercat 
el seu mur de pagament. Ho ha fet donant als usuaris l’opció 
de contractar un servei mensual per 5,99 euros i anual per 
59,99 euros. Les dues opcions comparteixen condicions: accés 
il·limitat a les seves notícies, continguts exclusius i pertànyer a 
el club La Vanguardia.

La capçalera del grup Godó no vol acusar la seva aposta pels 
continguts digitals per poder ser un referent en els mesuradors 
digitals. Per aquest motiu ha apostat per un model similar al què 
ja ha posat en marxa el diari El País, que permet als usuaris 
gaudir mensualment d’un nombre limitat de notícies en obert. 
No obstant això, La Vanguardia no ha determinat quants arti-
cles oferiran als usuaris de forma gratuïta. (Font: Prnoticias)
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La publicitat dels diaris en paper es 
desploma un 20% i els seus digitals 
perden un 3%
Per Fernando Cano / Invertia

  
La publicitat dels diaris impresos ha viscut un any negre. La Co-
vid-19  ha accelerat una davallada que venia llastrant al sector 
en els últims cinc anys . El problema és que aquesta vegada la 
caiguda no ha pogut ser compensada per les edicions digitals 
d’aquests diaris que també cauen, tot i que menys.

Les dades de les pròpies capçaleres als quals ha tingut accés 
Invertia, indiquen que durant els primers set mesos de l’any la 
publicitat de les edicions en paper d’aquests diaris va caure un 
19,6%. En el cas de les seves edicions digitals, el retrocés va 
ser de l’3,3%.

Un comportament que pràcticament ha equiparat els ingres-
sos de la publicitat dels dos suports al mes de juliol. En aquest 
període, la publicitat en paper de tots els diaris associats a 
l’Associació de Mitjans de la Informació (AMI) va arribar als 
24,8 milions d’euros, mentre que la de les seves edicions digi-
tals va arribar als 21,9 milions.

Ingressos per sectors
Per sectors, els diaris generalistes van reduir un 20,4% els seus 
ingressos en paper i un 1,2% en digital. D’aquesta manera, al 
juliol van ingressar 22,3 milions per les seves edicions impreses 
i altres 14,6 milions per la via digital.

Els esportius segueixen marcant el camí tot i que amb molt ma-
les dades en el que va d’any. Les xifres a les quals ha tingut ac-
cés aquest diari parlen d’un retrocés en set mesos del 24,7% en 
paper i de l’11,3% en digital. Els diaris Marca, Mundo Deportivo, 
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As i Sport van ingressar al juliol 1,2 milions per paper i altres 5,5 
milions en digital.

La sorpresa la van marcar els diaris econòmics que van millorar 
un 6,3% en la publicitat de paper i van créixer un 9,2% en digi-
tal. No obstant això, el seu pes en el total no és representatiu 
ja que al juliol els econòmics només van facturar 1,3 milions en 
paper i 1,7 milions en digital. 

Ingressos per capçaleres
Per capçaleres, El País va reduir un 39,3% la seva facturació en 
paper i un 9,6% en digital. Al juliol va ingressar un milió d’euros 
en paper i 2,7 milions en digital. El Mundo va perdre un 27,6% 
en paper i un 6,1% en digital en el que va d’any, mentre que al 
juliol va ingressar 831.000 euros i dos milions, respectivament.

Per la seva banda, el diari ABC  va reduir un 17,7% els seus 
ingressos per publicitat en paper, però va créixer un 4,3% en 
digital entre gener i juliol. D’aquesta manera, s’uneix a el club 
dels diaris amb més publicitat digital que impresa a l’ingressar 
1,5 milions enfront de 1,4 milions al juliol.

Mentres tant, La Vanguardia va reduir un 34,4% la seva publici-
tat en paper fins al juliol i la va millorar un 9,1% en digital en els 
últims set mesos. En quan als ingressos al juliol, va arribar fins 
als 1,3 milions en paper i 1,8 milions en la seva edició digital. 
(Fotografia: Expansión)

El sector publicitari incrementa un 
5,5% la seva generació de volum de 
negoci
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
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Segons la sisena edició de l’Observatori de la Publicitat a Es-
panya 2020, impulsat per l’Associació Espanyola d’Anunciants 
(AEA), amb dades dels anys 2019, 2018 i 2017, i d’acord amb 
l’última actualització de xifres oficials de l’Administració, el sec-
tor publicitari ha incrementat un 5,5% la seva generació de vo-
lum de negoci.

Entre altres conclusions, en aquest sector s’aprecien indicadors 
positius com són l’increment tant en la generació de volum i 
xifra de negoci com en el nombre d’empreses. D’altra banda, 
l’usuari segueix guanyant protagonisme i les empreses anun-
ciants aposten encara més pels continguts buscant el millor po-
sicionament en termes de valor en els mitjans, al mateix temps 
que aquests busquen distingir-se per la credibilitat de la seva 
informació. També, amb la pandèmia COVID-19, s’ha accentuat 
la importància del digital i la proliferació de nous perfils.

Entre d’altres dades econòmiques es destaquen les se-
güents:
- La contribució de la inversió agregada de l’activitat publicitària 
a el Producte Interior Brut (PIB) se situa en el 1,30%, una dèci-
ma per sota de l’any anterior que, segons l’última actualització 
de l’INE - EPA, es va xifrar en un 1,31%.

- El nombre total d’empreses que, segons l’INE.DIRCE (Institut 
Nacional d’Estadística. Directori Central d’Empreses) es dedica 
a la publicitat, són 40.859, un 6,2% més que la xifra de l’any 
anterior. La publicitat representa un conjunt molt heterogeni 
d’empreses amb una gran polaritat entre les grans agències 
internacionals assentades a Espanya i l’extens teixit pime, que 
representa el major nombre d’empreses.

- “Publicitat i estudis de mercat” aglutina l’1,33% del volum 
empresarial espanyol, per davant de sectors tan significatius 
en la societat espanyola com “activitats esportives” (1,31%) o 
“indústria de l’alimentació” (0, 75%), per exemple. Així mateix, 
aquest epígraf, en relació a la xifra de negocis, puja a l’índex 
de l’131,84 per sobre de l’124,04 de l’any anterior i superior a la 
valor general de “serveis” (122,08).

- El sector publicitari ha generat un volum de negoci de 18.720,2 
milions d’euros, fet que suposa un increment del 5,5% respecte 
a la dada anterior. Aquesta xifra representa el 3,5% del volum 
de tot el sector serveis a Espanya.

- La venda d’espai i temps publicitari acapara el 55,8% del vo-
lum de negoci del sector publicitari.
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 - Pel que fa a l’Enquesta de Població Activa (EPA), es registren 
111.600 persones actives, 100.400 ocupats i 77.000 assala-
riats. Al 2019 s’ha contret lleugerament el nombre de persones 
actives (-1,76%), ha crescut el nombre d’ocupats (1,41%) i ha 
pujat significativament el d’assalariats (4,62%).

- Per concentració regional, Madrid i Catalunya aglutinen el 
53,66% de les empreses publicitàries, amb 12.624 (30,90%) 
i 9.300 (22,8%) respectivament. Les cinc comunitats amb més 
teixit publicitari són Madrid, Catalunya, Andalusia, Comunitat 
Valenciana i Canàries.

 - En quant a la inversió publicitària, en 2019 va baixar un 0,6%. 
El mitjà Digital se situa, per primera vegada, com el que major 
inversió rep, amb un 38,6% del total. Així, Televisió perd la seva 
hegemonia i passa a segona posició amb el 33,7%. Branded 
Content i Xarxes Socials han tingut increments molt significa-
tius, amb un 13,2% i un 16,3%, respectivament, el que li ha 
permès a Branded Content situar-se al Top de mitjans per in-
versió. Però el major increment percentual s’ha produït en els 
Influencers que han passat de 37 milions el 2018 a 61,8 milions 
el 2019, fet que suposa un increment del 67%.

En la comparació audiència versus inversió, els mitjans que van 
incrementar la seva penetració entre la població durant 2019 
van ser Digital, Exterior i Cinema.

- Pel que fa al rànquing d’inversió per sectors, el primer lloc 
l’ocupa automoció (564 mill. €), seguit de distribució i restaura-
ció (445,9 mill. €) i finances (392,4 mill. €).

- En el curs 2019-2020 hi ha un total de 28.630 alumnes matriculats, el 
que indica un increment de l’alumnat d’un 3,9% en relació a 2018-2019.

- Quant als perfils professionals, s’ha posat en valor, encara 
més, la importància del digital. El teletreball s’ha convertit en 
el salvavides per a moltes empreses. Es tracta d’una profunda 
transformació que demana nous perfils relacionats especial-
ment amb el màrqueting, l’analítica, l’ecommerce, la cibersegu-
retat, big data, intel·ligència artificial o blockchain, entre d’altres.

La Comissió Europea ha xifrat en 900.000 els llocs de treball 
que requereixen alguna competència TIC i que no es cobreixen 
a Europa per falta de qualificació. I, segons l’FMI, el 80% dels 
oficis desapareixeran tal com els coneixem. Així mateix, el 65% 
dels nens d’avui treballaran en feines que encara no existeixen.
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En línies generals es continua observant:
- Una fragmentació i immediatesa de la comunicació publici-
tària, una enorme importància dels continguts i un gran prota-
gonisme de l’usuari.

- Un creixent paper de l’empresa anunciant i el seu propòsit, 
que s’ha accentuat durant la pandèmia.

- Les empreses busquen el millor posicionament en termes de 
valor en els mitjans i aquests buscaran el seu protagonisme en 
la credibilitat de la seva informació.

- Segueixen proliferant els nous dispositius i formats digitals 
a l’hora de percebre i de construir la comunicació en el seu 
conjunt.

- Els mitjans estimats s’orienten més a l’entreteniment, Insta-
gram, Facebook o Telegram tenen un comportament més lúdic 
i Twitter funciona més com una plataforma més informativa i 
d’opinió.

A l’Observatori de la Publicitat participen les principals asso-
ciacions d’aquest mercat (anunciants, empreses de publicitat i 

comunicació, empreses de comunicació digital, consumidors i 
usuaris de la comunicació, i agències de publicitat i de mitjans), 
i ha estat realitzat pel Fòrum de la Comunicació que agrupa 
16 universitats i la seva missió és aprofundir en les tendències 
d’aquest sector.

Recordem que el Consell de l’Observatori de la Publicitat a Es-
panya està compost per l’Associació Espanyola d’Anunciants 
(AEA), l’Associació d’Agències de Mitjans (AM), l’Associació 
de Creativitat Transformadora (ACT), l’Associació d’Usuaris de 
la Comunicació (AUC), la Federació d’Empreses de Publicitat i 
Comunicació (la FEDE), i l’Interactive Advertising Bureau (IAB 
Spain). (Infografia: Prnoticias)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix accedir a l’Observatori de 
la Publicitat a Espanya 2020. CLICAR AQUÍ   

Segons Ipsos Essentials, el 45% dels 
espanyols ara compra més en línia 

Ipsos recull i analitza des del principi de la pandèmia l’impacte 
de la Covid-19 en l’opinió pública i en els hàbits i comporta-
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ments de la població en el seu estudi Ipsos Essentials.  Les 
últimes dades reflecteixen com la tornada a la “nova normalitat” 
està tenint un impacte directe en el comerç físic. Tot i la por ini-
cial després del confinament per tornar als centres comercials i 
les botigues físiques, es percep com aquesta sensació setmana 
a setmana es va reduint i veiem com cada vegada més gent 
està anant a aquests punts físics i fins i tot s’animen a provar 
roba i calçat.

L’estudi ens diu que un 45% d’espanyols admet que l’estressa 
més comprar en establiments físics que no pas per Internet. 
En aquest sentit, els espanyols estan entre els europeus que 
menys còmodes se senten provant-se roba i calçat, amb només 
un 33% que ja ho fa, davant el 50% dels italians, el 49% dels 
francesos i el 40% dels alemanys.

A Espanya, la compra en línia es posiciona com una alternativa a 
la compra física. El 42% dels que fan les compres en línia afirmen 
que gaudeixen més buscant i descobrint productes online que en 
una botiga física, i un 45% admet que l’estressa més comprar en 
establiments físics que a través d’Internet. Finalment, dins dels 
hàbits de compra d’alimentació, s’estan detectant certes tendèn-
cies a què prestar atenció en els pròxims mesos, com una lleu-
gera reducció en la compra de productes “caprici” com snacks, 
xocolates, begudes amb gas, cervesa i menjar preparat. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: wallpaperup.com)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe IPSOS Essentials. Segui-
ment de les actituds i el comportament dels consumidors en 
temps de crisi. CLICAR AQUÍ 

El Consell de Ministres aprova 
campanya de 500.000 euros en 
promoció de la flor tallada i ornamental
El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual 
s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de sub-
vencions per la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector de la 
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flor tallada i la planta ornamental. Comptarà amb un pressupost 
de 500.000 euros.

El text legislatiu recull la concessió en l’any 2020 de subven-
cions per un import total de 10.400.000 euros als productors 
que hagin hagut de destruir la seva producció durant l’estat 
d’alarma i  la campanya de promoció de la flor tallada i la planta 
ornamental. L’objectiu principal d’aquest Reial Decret és contri-
buir a pal·liar el perjudici econòmic que l’adopció de les neces-
sàries mesures per frenar l’extensió de la COVID-19 ha tingut 
per als agricultors productors de flor tallada i planta ornamental. 
(Font: Programa Publicidad)

La pressió publicitària es recupera 
des del setembre 

L’agència Ymedia Vizeum ha donat a conèixer els resultats del 
seu informe mensual de publicitat i audiències a TV, “setembre 
en 5 minuts”. Com és habitual, l’estudi recull totes les dades de 
pressió publicitària, campanyes i anunciants més actius, anun-
cis més vistos, consum de televisió i la quota publicitària de les 
cadenes. Continuant amb la tendència alcista aquest any atípic, 

el consum de televisió ha continuat registrant una gran quantitat 
de minuts davant de la televisió en tots els targets principals. 

Durant el mes de setem-
bre els tres grups analit-
zats van superar de forma 
molt folgada les 3 hores a 
el dia de visionat de con-
tinguts en les seves te-
levisions. Destaquen les 
dades del target de RCH, 
que fins i tot va fregar les 
4 hores i mitja i que ha ex-
perimentat en el període 
gener-setembre un incre-
ment del 8% enfront de 
la mitjana de 271 minuts 
anotada l’any passat.

 
Pel que fa a la pressió publicitària, el total de Grp’s a 20 “s’ha 
acostat molt a el de les xifres que es van registrar aquest ma-
teix mes l’any passat, encara que roman lleugerament per sota. 
Malgrat tot, les dades es recuperen a poc a poc després de les 
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caigudes experimentades durant els mesos de confinament, tot 
i que reflecteixen un descens del voltant del 10% dels Grp’s del 
període acumulat gener-setembre en comparació amb 2019. 
(Font i infografia: Reason Why )

NOTA: Des d’El Butlletí de l’AMIC us facilitem l’informe mensual 
de publicitat de l’agència Ymedia Vizeum. CLICAR AQUÍ  

L’ONCE presenta la seva nova loteria 

El teu aniversari, el dia que vas conèixer la teva parella, 
l’aniversari dels teus avis, el moment en què vas saber que 
anàveu a ser pares... tots tenim dates especials en el calendari 
que ens evoquen bons records i són especialment significati-
ves per a nosaltres. Partint d’aquesta idea, Ogilvy ha creat una 
campanya titulada “Error guanyador” amb la que presenta, ‘El 
meu Dia’, la nova loteria de l’ONCE.

A través de dues històries, en un to divertit, en què els protago-
nistes es posen en evidència a l’equivocar la data de l’aniversari 
del seu fill o la de noces davant la seva parella, Ogilvy i ONCE 
presenten aquest nou producte amb el qual el nostre dia més 

assenyalat -o el que creiem recordar- pot tenir premi. Els pre-
mis de El meu día  es reparteixen en diverses categories que 
premien tant a la data completa com als elements que la com-
ponen -dia, mes i any-, així com al teu “Número de la sort”. Els 
sortejos se celebren els dijous. (Font: Ipmark)
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Eines digitals per al periodista del 
segle XXI
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
 

Antonio Delgado, periodista, cofundador de Datadista, va pro-
tagonitzar l’arrencada de la segona jornada del Congrés de Pe-
riodisme d’Osca amb una classe sobre com accedir a les dades 
més ocultes, segons publica El Mundo en una crònica d’Isidoro 
Méndez. Saber a què s’enfronta el periodista de dades és fona-
mental i Delgado va voler insistir en aquesta idea, i explicar que 
el flux de treball és una cosa diferent a l’habitual. Les etapes, en 
aquest sentit, són tres: accés, anàlisi i visualització de dades. 
També són necessàries les eines, moltes de les que utilitzen els  
periodistes de dades són “accessibles”, va assegurar Delgado, 

i gratuïtes. La xerrada, en aquest sentit, va posar sobre la taula 
els noms de les aplicacions que podrien ser útils per seguir els 
passos ja exposats d’accés, anàlisi i visualització.

Tabula: Permet extreure, de forma gratuïta, taules de dades de 
PDFs. Per exemple, dades tan rellevants com la taxa d’ocupació 
COVID19 als hospitals.

WebScraper: També és gratuïta, i no només funciona amb ex-
tracció de taules. Segons Delgado, “no porta molt de temps 
aprendre” a utilitzar-la.

Wachete: És un monitor d’activitat. “Avui dia, el que ens passa 
com a periodistes és que volem saber com una pàgina canvia, 
per exemple, la pàgina web de Sanitat amb les últimes dades 
de l’coronavirus”, ha explicat Antonio. Aquesta eina permet ob-
servar una pàgina web i analitzar els canvis que s’han produït.

Openrefine: Es tracta d’una aplicació per a la neteja i transfor-
mació de dades a altres formats.

ColorBrewer: “És essencial el color a l’hora de fer gràfics”, ha 
explicat Delgado. Aquesta és una altra de les eines que podem 
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https://tabula.technology/
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https://openrefine.org/
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utilitzar per programar, previsualitzar i treballar la simbologia de 
mapes, per exemple.

RAWgraphs: Visualitzacions estàtiques. L’eina serveix per crear 
gràfics interactius basats en informacions complexes.

Datawraper: Ens permet crear de forma ràpida un gràfic. 
L’actualitat obliga el periodista a estar en constant alerta, i 
aquesta aplicació ens ajuda a millorar el lliurament de projectes 
per la seva velocitat de treball. (Infografia: Comunicació Intera-
tiva/UVIC)

Manual per donar suport a les 
empreses que busquen la viabilitat 
dels mitjans
Els darrers mesos han estat particularment durs per al periodis-
me: molts editors de mitjans han perdut els fluxos d’ingressos 
tradicionals, les redaccions han fet importants retallades al per-
sonal i, en alguns casos, els mitjans han hagut de tancar com-
pletament. Tot i que no vam preveure aquesta crisi global de la 
COVID-19 en el moment de la producció, aquest nou manual 

editat per DW Akademie pot ser que arribi just en el moment 
adequat per a les organitzacions de mitjans de tot el món que 
lluiten per la supervivència i l’èxit a llarg termini.

“Des del principi fins a l’èxit” és una guia pràctica per a empre-
saris de mitjans digitals, que han fundat un mitjà de comunica-
ció i busquen la sostenibilitat mantenint fidelitat al periodisme de 
qualitat. Aquest manual de viabilitat mediàtica és únic perquè ha 
estat escrit per les pròpies empreses de mitjans de comunicació 
i presenta els aprenentatges de 21 pioners digitals. Les pàgines 
estan plenes de consells i informació que aquestes empreses 
emergents de 18 països diferents desitjaven tenir quan van co-
mençar. Inclou lliçons apreses, consells per a un creixement re-
eixit i potser el més important, com mantenir l’èxit d’una startup.

NOVES EINES

https://rawgraphs.io/
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Un enfocament en tres passos.- El manual presenta un en-
focament en tres passos: la fase inicial, la fase de creixement i 
la viabilitat dels mitjans. Destaca un enfocament que no només 
es centra en els fluxos d’ingressos, un àmbit en què moltes 
empreses emergents posen massa èmfasi en els aspectes del 
negoci, com ara els recursos humans i la participació del públic, 
que són crucials per aconseguir la viabilitat dels mitjans.

Cada capítol del manual explora en profunditat un dels tres pas-
sos. El darrer capítol completa les lliçons importants que els 
empresaris de mitjans digitals haurien de portar sempre amb 
ells. La construcció de la comunitat, la producció d’un producte 
de qualitat i la implicació de tot l’equip en els processos de pre-
sa de decisions,  són claus. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: DW). Podeu consultar-ho AQUÍ

Reuters llança The Great Reboot, una 
secció dedicada al futur del lloc de 
treball
Reuters va anunciar dilluns el llançament d’una nova vertical 
editorial sobre la transformació i la reimaginació del lloc de tre-

ball que COVID-19 està accelerant a tot el món. The Great Re-
boot (El gran reinici) proporcionarà notícies i idees essencials 
sobre el futur del lloc de treball als líders i professionals de les 
empreses, inclosa una rica barreja de notícies, funcions visuals, 
entrevistes en vídeo exclusives amb líders empresarials i pen-
sadors creatius, immersions profundes en estratègies corpo-
ratives, lliçons apreses, així com una característica de dades 
setmanals i un butlletí.

El coronavirus ha desencadenat un canvi tectònic a tot el món, 
accelerant l’arribada del futur lloc de treball i obligant els líders 
empresarials i polítics a reinventar estratègies sobre la marxa. 
El que abans eren tendències laborals “futures” —el treball en 
equip virtual, la recalibració de la conciliació laboral i familiar i el 
redisseny de tot, des de les plantes de fàbrica fins al transport 
de rodalies—, han arribat fins al present. “El gran reinici” és un 
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recurs crucial per a líders corporatius, inversors i professionals, 
que els ajuda a entendre com es reinventa el món i les ramifica-
cions de les persones, les empreses i la societat.

“El gran reinici” és una secció de Reuters que inclourà: His-
tòries, gràfics, columnes i vídeo destacats; un butlletí setmanal 
per a subscriptors; la sèrie de vídeos d’Expert Corner; entrevis-
tes en directe de redactors, i transmissió de vídeos amigables 
de funcions socials per Twitter i YouTube. (Font i imatge: Reu-
ters Communications)

Ull amb segons què en el whatsapp 
web

El periodista Nacho Pérez ens recorda des del diari Què que 
l’ús d’ WhatsApp s’ha estès pràcticament a tot el món. Però des 
de la pandèmia s’ha començat a utilitzar amb més força la ver-
sió web de l’aplicació. Amb aquesta versió es poden tenir totes 
les nostres converses a la pantalla de l’ordinador, entre d’altres 
avantatges, com escriure des del teclat. Però WhatsApp web no 
està exempt de riscos i si no som curosos, podrem ser víctimes 
d’alguns abusos.

Pérez ens recorda que normalment WhatsApp es fa servir com 
a eina de comunicació amb amics, coneguts i familiars. Gràcies 
al confinament i a el teletreball, s’ha començat a utilitzar també 
per a ambients laborals. És més àgil a l’hora d’ escriure i s’evita 
l’estar amb el mòbil a la mà en tot moment. Però davant de tots 
aquests pros, tenim en també uns en que no fan molta gràcia.

La qüestió de les sessions actives és una cosa molt important 
i a tenir en compte. Quan activem WhatsApp web en un ordi-
nador, es quedarà així fins que la tanquem. Si estem en un 
ordinador de casa, no passa res, és una cosa útil perquè cada 
vegada que entrem a la pàgina web, s’activarà la nostra sessió. 
El dolent és obrir WhatsApp web al PC del treball o de qualse-
vol altre lloc públic. Es conservarà l’inici de sessió actiu i això 
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donarà lloc al fet que qualsevol pugui accedir a les vostres con-
verses. Així que, si estem en un equip compartit, procurem no 
deixar-nos el WhatsApp web obert un cop acabem d’utilitzar-lo.

I dues coses més: fotos i vídeos que ens descarreguem de 
WhatsApp web no van a parar al mòbil, es guarden directament 
a l’ordinador. Per tant, si volem veure fotos que ningú més té 
per què veure-les, compte amb on les guardem. El mateix pas-
sa amb els vídeos. WhatsApp web ens dóna l’opció de veure’ls 
en línia, però si els descarreguem per veure’ls en pantalla gran, 
a l’acabar, haurem assegurar-nos de esborrar-los. Sobretot, si 
estem en un lloc públic o amb un pc compartit i els vídeos no 
són adequats per al treball. (Font: Qué)

Com afegir subtítols automàtics en 
IGTV d’Instagram

Instagram permet afegir subtítols de forma automàtica als ví-
deos de IGTV des de fa unes setmanes. Es tracta d’una eina 
d’accessibilitat molt útil per a persones amb discapacitat audi-
tiva, que així poden seguir el contingut publicat pels seus con-
tactes sense problema. A més, també és útil per als que veure 

un contingut estant en un lloc públic i no tenen auriculars, per 
exemple. Ara bé, l’opció d’afegir subtítols de forma automàtica 
en IGTV ha de ser activada expressament.

Altres xarxes socials inclouen opcions semblants. Per exemple, 
Facebook permet posar subtítols en els vídeos des 2017, ia mi-
tjan el mateix any també els va incloure en les retransmissions 
de  Facebook Live . A YouTube també es poden  col·locar sub-
títols automàtics fins i tot triant entre diferents idiomes, i Twitter, 
per la seva banda, treballa per incloure aquesta funció de sub-
titular automàticament les seves àudios i vídeos  a principis de 
l’any que ve. Si vols fer-ho, t’expliquem pas a pas com afegir 
els subtítols als teus vídeos de IGTV des d’aquest enllaç. Quan 
el vídeo estigui publicat, de forma automàtica Instagram analit-
zarà el contingut i afegirà els subtítols sense haver de fer res 
més. (Font: Joaquin Romero/Trecebits)
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Google es compromet a pagar 1.100 
milions d’euros a editors en els 
propers tres anys
Per Poynter

Google s’ha compromès a pagar 1.000 milions de dòlars (1.1000 
milions d’euros) als editors en els pròxims tres anys  per les se-
ves notícies, en els propers tres anys. Es tracta de guanyar-se 
a editors (com News Corp o Axel Springer) o als més crítics de 

la indústria que exigeixen el pagament pel contingut que distri-
bueix als usuaris de la web.

El nou producte anomenat Google News Showcase començarà 
a implementar-se a Alemanya i Brasil aquesta setmana. Segons 
Google els editors rebran un pagament en funció de la quantitat 
de News Showcases que creuen, així com d’altres factors.

El seu CEO, Sundar Pichai, ho ha explicat al seu bloc ... Què 
promet Google els editors?  -preguntava- assenyalant el seu 
compromís de 1.000mn de dòlars. Una profunda revisió de les 
seves polítiques anteriors  a Google sobre el pagament de con-
tingut als editors. El CEO de Google assenyalava que: “Sempre 
he valorat el periodisme de qualitat i crec que una indústria de 
notícies vibrant és fonamental perquè una societat democràtica 
funcioni”. 

La companyia s’ha associat amb gairebé 200 editors a Aleman-
ya, Brasil, Argentina, Canadà, Regne Unit i Austràlia per co-
mençar a utilitzar News Showcase.

Tot passa després de la creixent pressió d’editors com News 
Corp o Axel Springer per al pagament. La resposta de Pichai ha 
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estat el compromís d’un nou producte mòbil anomenat Google 
News Showcase, pel que Google pagarà als editors per crear i 
seleccionar contingut. Llançat  inicialment al Brasil i Alemanya, 
els primers socis inclouen Der Spiegel i Die Zeit, així com Folha 
de S Paulo.

Per Pichai: “El model de negoci dels diaris, basat en els anun-
cis i els ingressos per subscripció, ha anat evolucionant durant 
més d’un segle a mesura que les audiències s’han convertit en 
altres fonts”. “Internet ha estat l’últim canvi, i certament no serà 
l’últim. Volem exercir el nostre paper ajudant al periodisme en 
el segle XXI”.

Google assenyala que Google News Showcase arribarà a altres 
països pròximament com l’Índia, Bèlgica i els Països Baixos, a 
més dels EUA, i premiarà els editors i redaccions més guardo-
nades per brindar als lectors informació d’històries que impor-
ten i, en el procés, ajudarà els editors a desenvolupar relacions 
més profundes amb les seves audiències”,  assenyalava Pichai.

Google News Showcase es compon d’històries que permeten 
paquetitzar històries d’interès als editors participants  i avenços 
d’històries que apareixeran en els productes de notícies de Google.

Els panells apareixeran inicialment a Google News, a Android, 
però aviat passaran a iOS. Apareixeran a Google Discover and 
Search en el futur. Els panells poden contenir imatges, resums, 
cronologies d’esdeveniments, vinyetes de detalls clau i articles 
relacionats.  Els  usuaris que facin clic a la història seran portats 
als propis llocs dels editors, on podran llegir la història en la 
seva totalitat.

Altres components com vídeo, àudio o seccions de notícies 
diàries, s’afegiran al producte. “Un enfocament diferent dels 
nostres productes de notícies perquè es basa en la tria que fan 
els editors individuals sobre quines històries volen mostrar als 
lectors i com presentar-les”, assenyalava Pichai. “Brindarà als 
lectors més context i perspectiva sobre les històries importants  
i generarà trànsit d’alt valor cap al lloc d’un editor”.

El gegant de la tecnologia està treballant amb editorials com  
Der Spiegel, Stern, Die Zeit, i  Infobae, així com amb editors lo-
cals.  Google envia 24.000 milions de visites a llocs de notícies 
de tot el món, cada mes.

Aquesta última inversió segueix al compromís de 330 milions 
d’euros de  Google News Initiative, que va proporcionar als edi-
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tors locals fons d’emergència per ajudar amb l’impacte de la 
COVID-19. Google NEWS Showcase també es basa en el  pro-
grama de llicències de notícies  existent de Google. (Infografia: 
9to5Google)

La premsa pressionarà per beneficiar-
se de la “primera onada” d’ajudes 
europees
La premsa serà un altre dels sectors que tractarà de beneficiar-
se dels ajuts per a la reconstrucció econòmica que repartirà la 
Unió Europea a partir de 2021. Les fonts dels editors consulta-
des per Vozpópuli confirmen que estudien fórmules per poder 
rebre l’”’oxigen” comunitari al pitjor moment per al seu negoci 
dels últims anys. Malgrat que encara no s’ha determinat la pos-
tura de la patronal, els grups consultats per aquest diari consi-
deren que la millor estratègia passaria per conformar un front 
comú per facilitar l’arribada d’aquests diners, que estaran lligats 
a projectes. En aquest sentit, incideixen que la intenció passa-
ria per beneficiar-se del primer paquet econòmic, que s’espera 
que arribi el 2021. 

Fonts dels grups de premsa consideren que l’Executiu no ha 
tingut una especial sensibilitat envers aquest sector durant la 
pandèmia, al contrari del que ha passat amb les televisions pri-
vades, per a les quals es va anunciar una injecció de 15 milions 
d’euros pocs dies després de la declaració de l’estat d’alarma. 
L’esmentada subvenció es va concedir per sufragar una part 
del cost del transport del senyal televisiu, un servei pel qual 
els grans grups audiovisuals paguen a Cellnex diversos milions 
d’euros a l’any.

En aquest temps, el valor borsari dels grans grups de premsa 
ha caigut considerablement. Des del passat gener, els títols de 
Prisa han caigut el 66,6%, mentre que els de Vocento, el 47% . 
A la Borsa italiana, RCS Mediagroup , la propietària d’El Mundo, 
s’ha anotat una baixada del 37%.
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Segons la consultora i2p, la publicitat en premsa va baixar el 
41% durant el primer semestre del 2020, en comparació del 
mateix període de l’any anterior. Referent a això, cal incidir en 
el fet que si bé al juny i al juliol es va apreciar un repunt, al 
setembre s’ha tornat a registrar un descens generalitzat, en 
paral·lel a l’increment dels contagis de la Covid19 a Espanya. 
A la vista d’aquesta situació, els grups de premsa van sol·licitar 
al Govern de l’estat, per carta, una sèrie de mesures per pal·liar 
les conseqüències que havia tingut l’estat d’alarma en els seus 
negocis. Entre elles, la suspensió de les cotitzacions socials 
i l’aplicació de un tipus d’IVA súper-reduït en les publicacions 
digitals. (Font: Vozpopuli – AP Tenerife)

França atorga crèdits fiscals als 
subscriptors de notícies 

Els diputats francesos han votat per concedir un crèdit fiscal a 
qualsevol persona que subscrigui una nova subscripció a un 
diari o revista d’actualitat després que el Govern defensés que 
el sector “patia enormement” la crisi del coronavirus. Els dipu-
tats van votar per permetre una deducció puntual de fins a 50 € 
a les llars subscrites per primera vegada i durant almenys dotze 

mesos a un diari, revista o servei de notícies en línia que “pro-
porcionen notícies de caràcter general o polític personatge”. 

Diversos països estan 
buscant maneres de do-
nar suport als seus sec-
tors informatius, especial-
ment la premsa local. El 
Canadà està considerant 
augmentar el crèdit fiscal 
de les subscripcions a no-

tícies digitals del 15% al 50% en un esforç per animar a més 
gent a donar suport als mitjans de comunicació.

La secretària d’Estat per a assumptes econòmics de França, 
Agnès Pannier-Runacher, va dir que la mesura reflecteix “un 
compromís del president de donar suport a la premsa, que pa-
teix enormement i no necessàriament es beneficia de tota mena 
d’ajuts” disponibles per a altres sectors de l’economia.

Els diputats van votar a favor d’una esmena per ampliar la boni-
ficació fiscal a les subscripcions a revistes trimestrals d’interès 
general, però van rebutjar les propostes per permetre que 
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les revistes especialitzades es poguessin beneficiar del pla i 
estendre’l a les renovacions de subscripcions existents en lloc 
de noves. (Font: News Media Ass. - 

OJD delata la crisi immensa de la 
premsa escrita

És una evidència que la crisi de la Covid-19 ha deixat a el sector 
de la premsa escrita sumit en una època negra. La pandèmia 
ha provocat que la venda i difusió d’exemplars s’hagi despoblat 
a nivells que no estaven contemplats i que ha agreujat la crisi a 
la qual s’enfronta el paper des de fa anys. Així ho indiquen les 
dades abocades per l’OJD que s’han conegut en els últims dies. 

Després de tres mesos sense conèixer els nivells de vendes 
i difusió de les principals capçaleres de l’estat espanyol, totes 
menys La Razón han tornat a donar a conèixer les seves da-
des. Uns números que no només no alleugen a la premsa escri-
ta sinó que acceleren més la caiguda progressiva que els diaris 
impresos porten patint en els últims anys.

En aquest moment, El País segueix sent la capçalera impresa 
més venuda d’Espanya -amb gairebé 125.000 exemplars ve-
nuts entre els mesos de juliol i agost- per davant de La Van-
guardia, que supera lleugerament els 36.000 exemplars venuts 
entre els mesos de juliol i agost.

Pel que fa a ABC, les vendes es van reduir considerablement 
en els mesos de juliol i agost, aconseguint en tots dos la suma 
d’una mica més de 80.000 exemplars. Va superar a El Mundo, 
que entre els mesos de juliol i agost ronda els 73.000 exemplars 
venuts. (Font: Prnoticias)

Pluto TV, el servei gratuït d’streaming, 
aterra a Espanya

ViacomCBS Networks International ha anunciat l’arribada de 
Pluto TV, el seu servei gratuït i sense registre de streaming amb 
publicitat, a Espanya a finals d’octubre.  Movistar+ ha estat ele-
git com a partner estratègic per a la comercialització de la publi-
citat de la plataforma.
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Té “dues maneres d’ús”: TV en viu i On Demand. D’una banda, 
la navegació lineal, que permet saltar a qualsevol de les princi-
pals categories de TV en viu: esports, pel·lícules, notícies, en-
treteniment, comèdia, i un gran etcètera de canals que agrupen 
contingut per categories. S’assembla a l’estil d’una guia tradi-
cional de televisió, on podem veure el programa que es trans-
met en el moment, la seva durada, i el que ve a continuació.

Segons informen des de la companyia, comptarà amb 40 ca-
nals exclusius i tematitzats amb cinema, sèries, programació 
infantil, realities, esport i gaming, i milers d’hores de contingut. 
Mensualment s’aniran sumant nous canals a l’oferta, arribant 
a 50 a la fi de 2020 i a un total de 100 a la fi de 2021. El nou 
servei inclou, a més, un extens catàleg de continguts de vídeo 
on demand, tots ells també gratuïts. 

A Europa el servei ja està disponible a Alemanya, Suïssa, Àus-
tria i Regne Unit. La companyia afirma que Pluto TV revolucio-
narà el mercat televisiu i de streaming espanyol, introduint un 
nou model de consum de contingut basat en contingut vertical i 
canals seleccionats. (Font: Ipmark)

Google inclou la xarxa Línia en el 
programa d’ajuts a la premsa local per 
la pandèmia

La xarxa de periòdics Línia ha estat inclosa en el Fons d’ajuda 
d’emergència periodística que la Google News Initiative va po-
sar en marxa a l’abril per donar suport econòmic a mitjans locals 
de tot el món per fer front a l’impacte de la crisi provocada per la 
Covid-19. El programa està orientat a les empreses de petita i 
mitjana dimensió que gaudeixin d’un especial arrelament en els 
seus àmbits territorials d’actuació. 

La selecció dels mitjans que accedeixen als ajuts la realitza un 
equip de professionals de Google amb coneixement i experièn-
cia en periodisme digital en els països dels cinc continents co-
berts per la convocatòria. La xarxa Línia és líder en proximitat 
a l’àrea metropolitana de Barcelona amb 19 edicions territorials 
en paper i digital i és editada pel grup Comunicació21. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia9
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Formació al Col·legi de Periodistes

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- On line. Divendres 9 
i dimarts 13 d’octubre (de 10.00h a 13.00h) - Comunicar amb 
energia, entusiasme i eloqüència resulta capital en aquests mo-
ments d’escenaris digitals. Per destacar en videoconferències, 
webinars, reunions virtuals i entrevistes a través de xarxes so-
cials, és precís conèixer les tècniques que desenvoluparem i 
practicarem en aquest curs. Vine i experimenta amb Enrique 
San Juan les pautes que et permetran dominar tots els escena-
ris digitals en què et toqui intervenir.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- Curs Presencial - Barce-
lona. Divendres 16 d’octubre (de 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, 
impartit per Josep M. Brugués, té com a objectiu que els partici-
pants sàpiguen com plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla 
de comunicació estratègic en totes les seves fases, en el marc de 
qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les darreres ten-
dències en comunicació corporativa i els nous canals d’informació. 

Aplicacions de content curation.- On line. Dijous 15 d’octubre 
(de 10.00h a13.00h) - La curació de continguts o content cura-
tion consisteix en recomanar o enllaçar continguts que no hem 

fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. Això ens permet 
estalviar temps en el calendari de publicacions i el podem apro-
fitar per crear millors articles. L’Eva Sanagustín t’explicarà com 
aconseguir-ho.

Dissenya un pla de màrqueting digital.- On line. 20, 22 i 23 
d’octubre (de 10.00h a 13.00h) - En aquest curs, dirigit per Pilar 
Yépez, fixarem les bases de com elaborar un pla de màrqueting 
en l’entorn digital que ens permeti marcar un camí clar,  amb 
objectius específics i mesura de resultats i repassarem totes les 
eines estratègiques on-line.

Claus per elaborar un pla de negoci d’un diari digital.- On 
line. Dilluns i dimecres 26 i 28 d’octubre, 2 i 4 de novembre 
de 15.30h a 17.30h) - En un escenari de descens continu dels 
ingressos publicitaris i de crisi econòmica global, els diaris digi-
tals han de reinventar-se per poder sobreviure en un futur. Mal-
grat que no existeix cap fórmula màgica, perquè cada projecte 
és un món, sí que és rellevant que els periodistes o editors de 
diaris digitals coneguin les claus de negoci en l’escenari actual, 
amb l’objectiu de que les puguin aplicar en el seu dia a dia. 
Enrique Canovaca explicarà com millorar el seu funcionament i 
estratègies per rendibilitzar-lo.
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Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Els periodistes reconeixen que la crisi 
“dona ales a la manipulació”
Per Arnau Subirá / Diario del Alto Aragón

  
Periodistes de referència estatal i internacional van participar 
-telemàticament aquest any- al XXI Congrés de Periodisme Di-
gital d’Osca. Aquesta edició, la més complicada fins a la data, 
però també la més apassionant per la convulsa i agitada actua-
litat, va deixar un reguitzell de conclusions que van ser llegides 
pel director de la revista Quo, Darío Pescador.

“Esperàvem que la pandèmia tragués el millor de nosaltres ma-
teixos, la valentia, la solidaritat, l’heroisme y el rigor, i molt hem 
tingut d’això”, va assegurar Pescador. No obstant, la crisi sani-
tària “va donar ales a la manipulació, la mentida i el tribalisme, 
l’enfrontament i la tan comentada polarització”.

Al Congrés va participar el periodista Ignacio Escolar, qui va 
descriure els debats al Govern i en xarxes socials com una “ba-
ralla de bar, que ens repugna, però de la qual no podem apartar 
la mirada”. “Una crispació de la que ens han donat bon compte 
els periodistes que han deixat la professió per unir-se a les files 
dels partits polítics”, ha afegit.

Jesús Maraña va comentar que és deure dels mitjans “sumar-
se a les bregues i avivar els incendis, o explicar la realitat amb 
equanimitat i rigor”.

Mamen Mendizábal li va posar nom a la situació actual. La va 
anomenar infodemia, l’epidèmia de la informació escombraries. 
En aquest mal, els lectors també es debaten en una dualitat 
interior: d’una banda, busquen informació de qualitat, però, de 
l’altra, només volen llegir les notícies que confirmin les seves 
creences.
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Una altra conclusió que es va extreure de la conferència va ser 
que els mitjans de comunicació no poden confiar en “un mercat 
publicitari en caiguda lliure”. Però molt menys poden confiar en 
els ingressos de la publicitat institucional, “que sempre ve amb 
servituds”, ha criticat Pescador.

“Comptar amb el suport financer dels lectors fa als mitjans més 
independents, però té un preu molt alt. No el de la subscripció, 
que també, sinó el de la desigualtat en l’accés a la informació”, 
va extreure.

A més, Eduardo Suárez va concloure que “la informació és un 
dret” i “hi ha un 50% dels lectors que no pot o no vol pagar”.

En el seu discurs de clausura, Pescador va denunciar que “ha 
calgut una pandèmia amb un milió de morts perquè la ciència 
passi a primer pla”.

“Aquesta necessitat de veus calmades i assenyades es veu cla-
rament en l’èxit sobtat dels podcasts, una forma més meditada 
i humana d’informar”, va afirmar Pescador.

Finalment, va recordar les paraules de Fernando Garea, que 

va explicar que el periodisme ha de fer front a una triple crisi: 
econòmica, tecnològica i professional.

“Fer periodisme a distància, el tractament de les tragèdies, el 
dilema de sensibilitzar els ciutadans sense ocultar els efectes 
reals de la pandèmia, i a el mateix temps no fer sensacionalis-
me”, va comentar Pescador.

Va concloure el seu speech convidant als periodistes a reflexio-
nar: “És un exercici d’humilitat en què és més necessària que 
mai l’autocrítica i admetre l’evident pèrdua d’influència”. (Info-
grafia: Congreso PD Huesca)

NOTA: Els lectors d’El Butlletí trobaran les conclusions del XXI 
Congrés de Periodisme d’Osca a la secció Tribuna.
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Es detecten punts de recuperació a 
mesura que es retroben les despeses 
publicitàries globals previstes
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

 
Tot i que la despesa publicitària a tot el món ha estat greument 
afectada per la pandèmia del coronavirus, finalment hi ha signes 
d’optimisme prudent, segons les últimes dades de la Federació 
Mundial d’Anunciants (WFA) fetes públiques aquesta setmana.

En aquest informe descobrim que, tot i que la inversió continua 
baixant en plans previs a la pandèmia, més de la meitat de les 

principals multinacionals ara comencen a augmentar la seva 
despesa publicitària. Un bon auguri.

El localitzador de respostes a les crisis de la WFA va trobar 
que el 54% dels enquestats ja no ajornaven les campanyes i 
que l’optimisme sobre l’entorn empresarial actual ha començat 
a millorar. Entre els preguntats, el 21% afirma que ara se sent 
positiu, mentre que el 36% se sent neutral sobre les condicions 
empresarials. Això es compara amb només un 8% que se sent 
positiu i un 41% neutral al juny d’aquest any, quan la WFA va 
plantejar la mateixa pregunta per última vegada.

Malgrat les dades positives, la despesa real continua sent in-
ferior a la prevista durant els tres primers trimestres de l’any. 
Només la pantalla en línia, que augmenta un 6%, i el vídeo en 
línia, un 9% més, registren nivells d’inversió més alts.

Els investigadors van basar les seves conclusions en les res-
postes entre el 17 i el 27 de setembre d’executius sèniors de 35 
anunciants importants amb una despesa publicitària anual total 
de 67.000 milions de dòlars.
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Les respostes destaquen la migració de la despesa al digital. 
Molts executius han fet ara “una transició completa cap a la 
planificació de vídeo agnòstic de canals, han augmentat el seu 
enfocament en el comerç electrònic, han realitzat més activa-
cions de màrqueting virtual/digital i esdeveniments d’influència 
i han reequilibrat les inversions entre experiencials i digitals”, 
diu l’informe.

Altres canals, com ara TV, OOH i el punt de venda, veuen alguns 
signes de recuperació després de batre una despesa rècord mí-
nima durant la primera meitat de l’any, segons les dades. Però la 
televisió continua baixant un 25% durant els tres primers trimes-
tres de l’any, però augmenta en la reducció del 33% de la primera 
meitat de l’any. OOH continua baixant un 39%, però això suposa 
una millora respecte al descens del 49% observat durant la pri-
mera meitat de l’any. El punt de venda cau un 20%, una mica 
millor que la caiguda del 23% dels primers sis mesos.

Després de la despesa en vídeo i visualització en línia, el màr-
queting d’influències és el més proper a la inversió prevista.

“Comencem a veure alguns brots verds de recuperació entre 
més de la meitat dels nostres membres que ja no retenen les 

seves campanyes com a conseqüència de la pandèmia”, expli-
ca Stephan Loerke, CEO de la WFA, en el pròleg de l’informe.

“Tot i això, encara hi ha molta incertesa i és poc probable que 
passem aviat  al negoci com sempre”. Loerke diu que també es 
detecta una acceleració del canvi cap als canals digitals, “però 
caldrà veure si serà permanent”, afegeix. (Infografia: WFA)

NOTA: El Butlletí us ofereix complert l’estudi Crisis Response 
de WFA. CLICAR AQUÍ  
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El Washington Post vol una redacció 
“que s’assembli als Estats Units”
Per Aldana Vales / Xarxa Internacional de Periodistes

Després que l’assassinat de George Floyd al maig passat des-
encadenés una sèrie de protestes a tot Estats Units, molts llocs 
de treball es van mirar a si mateixos per examinar la forma en 
que manegen els problemes de desigualtat racial. Els mitjans 
de comunicació no van ser l’excepció.

Entre els mitjans que han anunciat plans per augmentar els 
seus esforços en matèria de diversitat es troba el Washington 
Post. El diari va obrir al voltant de una dotzena de nous sites 
al juny, la majoria relacionats amb temes socials i racials. Unes 
setmanes més tard va arribar l’anunci: Krissah Thompson, edi-
tora de la secció Estil, va ser nomenada nova directora editorial 
de diversitat i inclusió.

En el lloc recentment creat, les responsabilitats de Thompson 
es divideixen en tres categories, va explicar a IJNet: contractar, 
donar forma a la cobertura i millorar la cultura de la redacció, i 
la retenció de personal.

Com a part de l’staff durant 20 anys, Thompson és la prime-
ra dona afroamericana a convertir-se en editora en cap en la 
història del diari. Considera que el moment actual és un punt 
de partida per millorar. “Volem una redacció que s’assembli als 
Estats Units i que pugui cobrir totes les comunitats de manera 
profunda i àmplia”, va explicar.

En l’entrevista que li hem fet, Thompson comparteix algunes de 
les expectatives i objectius que té per al seu nou lloc, ja que la 
justícia racial segueix sent un tema crític en el país.
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La teva feina se centrarà únicament en la cultura de la re-
dacció o també buscaràs atraure audiències diverses?
Faré les dues coses. A curt termini, vull tenir tantes trobades i 
contactes amb els gerents i l’staff com sigui possible per iniciar 
un diàleg, rebre comentaris i després començar a organitzar 
plans. Vull que els meus col·legues sàpiguen que estic disponi-
ble i treballaré per tenir un paper fonamental en la creació d’una 
redacció que sigui un model de diversitat i inclusió per a la nostra 
indústria. També planteixo centrar-me en la retenció, el recluta-
ment i la capacitació. A través d’aquesta estratègia, hauríem de 
veure un impacte en la diversitat en el nostre periodisme.

Per què la diversitat i la inclusió són importants per al 
Washington Post?
La diversitat i la inclusió són fites importants per les quals tots 
ens hem d’esforçar. En un esforç de transparència, vam publi-
car un informe sobre la demografia del diari, que proveeix da-
des que podem avaluar. També estem comunicant com aquest 
treball essencial es pot aplicar en diverses facetes, fins i tot a 
nivell directiu. La diversitat i la inclusió en el nostre personal es 
tradueixen en diversitat i inclusió en la nostra cobertura, i això 
beneficia als nostres lectors.

Com va afectar la redacció l’assassinat de George Floyd i 
les protestes que van seguir?
Aquest fet va provocar protestes històriques. És un esdeveni-
ment noticiable que hem cobert bé. A més, les redaccions de tot 
el país, inclòs el Post, s’han examinat més de prop les desigual-
tats racials entre el seu personal i estan tenint converses sobre 
com posar-hi remei.

Quines són les expectatives de la redacció respecte de la 
teva funció i per als canvis futurs?
Estic posant molta energia en aquest treball. Vull fomentar 
un esperit de “tots estem junts en això”. Ningú pot canviar la 
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cultura d’una redacció o fer que un lloc sigui més inclusiu. Es 
necessitarà un cos col·lectiu que treballi en conjunt cap a les 
mateixes ambicions.

A l’observar la demografia que l’organització va fer pública, 
veiem que més del 77% dels líders són blancs. Només el 
9% del lideratge és negre. Quins serien els teus primers 
passos per tancar aquesta bretxa?
Vull veure que el talent que ja està al Post es converteixi en 
posicions de lideratge. Crec que veurem una millora en la re-
presentativitat dels líders a l’invertir en el talent que ja tenim 
dins de l’staff.

L’informe també mostra que, des de 2017, la bretxa de gè-
nere entre dones i homes s’ha tancat. Durant aquest temps, 
també hem vist un augment de les demandes respecte dels 
drets de la dona. Hi ha alguna cosa d’aquesta experiència 
que es pugui reproduir per tancar la bretxa racial i ètnica?
Vull que el Post sigui intencional quan es tracta de construir 
una redacció que s’assembli als Estats Units. Hem aconseguit 
grans avenços pel que fa a l’equitat de gènere, i crec que la 
major consciència sobre les desigualtats racials ens ajudarà a 
tancar millor les bretxes que existeixen allà. Estem dedicant re-

cursos a millorar pel que fa a la diversitat i la inclusió, i crec que 
ho aconseguirem. (Fotografia: C-Span)
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Moment d’inflexió
Per Jordi Urbea, sènior VP d’Ogilvy a Espanya i CEO d’Ogilvy 
Barcelona / El Publicista

Fa uns dies vaig tenir el plaer de participar com a ponent al 
eCongress de Màlaga, esdeveniment reconegut com el més im-
portant de sud d’Europa sobre comerç electrònic, social media 
i digital màrqueting. A l’acabar la meva ponència i respondre 
diferents qüestions, un dels assistents es va apropar a mi a la 
recerca de respostes. Recordo que em va explicar que es tro-
bava en un “moment d’inflexió” amb la seva empresa després 
de la crisi derivada per la Covid-19. El seu estat de reflexió 
gairebé permanent va produir en mi una introspecció que ha 
propiciat que jo iniciï aquest article recordant la nostra xerrada i 
que aquesta serveixi per explicar cap a on va el màrqueting i la 
comunicació post-pandèmia. Curiós, no?

Mentre les preguntes i els dubtes s’amuntegaven al seu cap, 
la situació li sumia en el més absolut pessimisme, més clar te-
nia jo que aquell empresari estava en el camí adequat. Així ho 
vaig fer saber malgrat el seu escepticisme inicial. A les lògiques 
qüestions que li sorgien de com vendre més, com incentivar 
la compra als consumidors o com aconseguir nous clients, jo 
li vaig afegir unes quantes més: Qui ets com marca?, quin és 
el teu propòsit? o quina és la teva aportació al món? La seva 
cara va ser un poema. No n’hi havia per menys, però vaig voler 
mostrar-li que els seus dubtes (els que ja s’havia plantejat i els 
que es formulava arran de les meves preguntes) eren neces-
saris i que serien els que el portessin a sobreviure després de 
l’actual crisi de la Covid-19. En el context actual, replantejar un 
negoci i, sobretot, la comunicació i relació amb el consumidor, 
és clau. S’ha acabat pensar només en un producte o servei; 
adéu a centrar cada acció en les vendes i fins a més veure allò 
de no saber ni tan sols quin és el propòsit com a marca. Ara 
cal demostrar amb fets la responsabilitat d’una empresa o una 
marca amb l’individu, la societat i el planeta.

Comprometre’s amb el canvi
En una societat consumista com la nostra és qüestió de temps 
que la gent torni a realitzar les seves habituals compres. El 
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tema està en com les realitzarà i en quines marques confiarà. 
El comportament humà ha canviat. Més de la meitat dels con-
sumidors han passat a ser molt més crítics amb les marques i 
a provar noves marques i botigues. Per aquesta raó, la crisi de 
la Covid-19 ha propiciat canvis interns en les companyies i en 
les agències. En línies generals, la nostra missió ara consisteix 
a donar confiança al consumidor. Un consumidor que, d’altra 
banda, ha canviat i que clama que l’entenguem.

El canvi va a romandre en el temps veient com generacions 
futures com la Z, formada per joves d’entre 13 i 24 anys i que 
ja representen el 30% de la població mundial, demanen a les 
marques que vagin un pas més enllà del compte de resultats. 
Aquest col·lectiu, com altres, ha decidit apostar només per 
aquelles marques amb compromís i, quan detecten alguna que 
no el té, la rebutgen sense problema. Seleccionar i eliminar.

La teva empresa està entre ‘les elegides’? Va més enllà de 
les vendes? Què aporta a la societat? Moment de reflexió i 
d’inflexió. Necessari i urgent. Així ho constaten les dades dels 
estudis més recents: les marques compromeses amb la socie-
tat estan creixent en notorietat i en vendes. No només val fer les 
coses bé, cal crear marques conscients. Marques que importin, 

amb valors, que siguin honestes i transparents. La crisi del co-
ronavirus ve amb una oportunitat única perquè les empreses 
activin el seu costat més humà i trobin la causa des de la qual 
contribuiran a millorar la societat: el propòsit. Les que no ho 
facin, aquelles que no dubtin i que no es parin un instant a 
pensar-hi, estaran abocades al fracàs.

Noves formes de comunicar
Al costat del pensament sobre què hem de comunicar, s’ha 
obert el debat de com fer-ho. Queda clar que el màrqueting és 
més important que mai, però no qualsevol màrqueting, sinó el 
màrqueting digital que aconsegueix posar al consumidor al cen-
tre de tota estratègia comunicativa. Hem de contribuir al fet que 
les marques donin un gir cap al ciutadà i s’acostin a ell.

Tenim enormes quantitats d’informació que ens serveixen per 
fer qualificacions i classificacions per perfils per tal que les 
marques dirigeixin les seves campanyes i comunicacions als 
clients més valuosos; a aquests que sabem que respondran 
positivament i que faran la nostra feina més efectiu. La publici-
tat serà personalitzada o no serà, i la personalització passa per 
aplicar creativitat, tecnologia i Big Data. Un Data, per cert, al 
que no estem sabent treure’n partit: avui en dia només un 34% 
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s’estructura, només s’analitza un 7% i només es fa servir un 1% 
per a la presa de decisions.

No hi ha dubte que una bona anàlisi de les dades fa que les 
campanyes siguin molt més eficaces. La combinació Propòsit 
+ Data és el que marca la diferència entre marques reeixides i 
marques que desapareixen. No parlo en futur, ho faig en pre-
sent perquè ja està passant. No tinguem por al canvi. És el mo-
ment del ‘fer’ i les marques han de pensar en la societat. Hem 
de prendre’ns el nostre particular moment d’inflexió, posar tot 
en dubte i fer-nos mil preguntes que ens guiaran en un sector 
tan canviant com el del màrqueting.

Les marques poden ara convertir-se en el far que busquen els 
consumidors. Les empreses que prioritzin la veritat dels consu-
midors, que humanitzin les experiències, construiran confiança 
al voltant de la marca i relacions amb sentit. (Infografia: blog 
IDA)
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COVID-19: El vídeo reemplaça l’àudio 
com el mitjà més utilitzat entre els 
joves 
Per Laboratorio de Periodismo i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
Tot i que l’àudio segueix creixent i ocupa un espai important 
en la vida dels joves, les últimes enquestes revelen que està 
sent superat pel vídeo en creixement percentual, a causa de 
les restriccions que el COVID-19 ha imposat a la mobilitat i que, 
segurament, s’estendran d’una manera més o menys rellevant 
fins a l’estiu, quan la vacuna probablement s’hagi generalitzat.

Aquest canvi de tendència, encara que potser temporal, pot ser 
d’interès per als editors, que s’han bolcat en l’àudio, perquè 
tinguin en compte que el vídeo reclama de nou més presència, 
ja que la major part dels continguts es consumeixen ara a casa, 
i és un espai propici per al vídeo.

Entre les últimes investigacions realitzades al respecte, que 
confirmen altres que ja apunten el creixement de formats com 
el videopodcast, és a dir, els podcast però acompanyats de ví-
deo, destaca un recent estudi de les cadenes alemanyes ARD 
i ZDF, que confirma que, especialment entre els usuaris joves, 
“la major part del temps de permanència en els mitjans es dedi-
ca a vídeo en lloc d’àudio per primera vegada”.

Part del canvi, en tot cas, s’explica, apunta l’informe, pel feno-
men Netflix, que cada dia ocupa més temps dels joves, en detri-
ment de podcast i altres mitjans informatius o d’entreteniment, 
tendència accentuada pel confinament. 

El vídeo ocupa gairebé la meitat de les 7 hores al dia de 
consum de mitjans
Segons recull Horizon, en total, cada alemany escolta, veu o 
llegeix ofertes de mitjans durant una mica més de set hores al 
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dia. Gairebé la meitat es correspon amb imatges en moviment 
com televisió i streaming, seguides d’ofertes d’àudio (179 min.) 
i mitjans impresos (53 min).

Els responsables de la investigació atribueixen la disminució en les 
ofertes d’àudio principalment al  fet que moltes persones ja no van a 
treballar a les oficines o empreses a causa de el teletreball, i el con-
sum de televisió i streaming es veuen afavorits pels confinaments.

Quan es tracta de l’ús d’imatges en moviment, la major part del 
temps, segons l’estudi, encara es dedica a la televisió lineal 
clàssica (72 per cent). Els serveis de transmissió i YouTube ara 
representen el 28 per cent.

Però per als usuaris d’entre 14 i 29 anys, la proporció ja s’ha 
invertit: el grup objectiu de joves només veu el 28 per cent de 
la televisió regular i el 72 per cent del seu temps l’ocupen en 
ofertes no lineals. D’aquest temps, el 39 per cent es passa en 
serveis com Netflix i Amazon Prime Vídeo i el 19 per cent a 
YouTube.
 
Canvi de tendència per primera vegada des que van co-
mençar els estudis el 1964
Per primera vegada des que va començar la sèrie d’estudis de 
les cadenes públiques alemanyes, l’any 1964, els joves també 
consumeixen imatges en moviment durant més temps (186 mi-
nuts) que el contingut d’àudio (179 minuts).

Pel que fa a l’àudio, la ràdio té un abast del 70 per cent entre 
l’audiència total, però en el segment dels joves de 14 a 29 anys 
ja es consumeix més en àudio a la xarxa o no lineal que de 
manera lineal o tradicional.

L’estudi apunta també que internet s’ha convertit “en el canal 
més important per a l’ús de continguts mediàtics per als joves: 
275 minuts d’ús dels mitjans són a través de la xarxa i només 
145 minuts a través dels canals tradicionals”. 
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L’estudi a llarg termini de comunicació massiva ARD/ZDF in-
vestiga l’ús dels mitjans a Alemanya des de fa més de 50 anys, 
però en general és perfectament extrapolable. És l’únic estu-
di intermedi representatiu del món que observa el comporta-
ment mediàtic de la població durant un període de temps tan 
llarg. L’estudi es va dur a terme per primera vegada el 1964/65. 
L’estudi s’ha publicat cada cinc anys des del 1980, més recen-
tment el 2020. (Infografies: Horizont i  ARD/ZDF)

NOTA: Les dades centrals i els resultats de l’estudi d’ARD/ZDF 
es resumeixen en una presentació compacta en pdf que El But-
lletí de l’AMIC us ofereix en alemany. CLICAR AQUÍ  
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Llengua i mitjans: les trampes d’un 
fals debat
Per Daniel Condeminas i Tejel, consultor en comunicació / Co-
municació 21

Fa uns pocs dies, en un acte organitzat per l’AMIC a Palma, el 
seu secretari general, Josep Ritort, va traslladar una reflexió 
–de fet una crida a l’acció– adreçada als mitjans de proximitat, 
que és perfectament traslladable a tota la resta: si aquests no 
utilitzaven el català en la seva presència a les xarxes socials, 
aquest espai seria ocupat per uns altres i en una altra llengua.

La reflexió, que pot semblar molt simple, conté però tres mis-
satges molt rellevants i complementaris. El primer, que la co-
herència d’un mitjà de comunicació –element fonamental da-
vant dels seus lectors, oients o televidents– passa també pels 
seus usos lingüístics, en tot moment i circumstància. El segon, 
que la presència a les xarxes socials fa dies que ha de deixat de 
ser una activitat complementària dels mitjans, un a més a més, 
sinó que forma part de la seva estratègia; no només pensant en 
el públic més jove, d’acord, però tenint-lo molt i molt present. I 

tercer, que en un ecosistema comunicatiu amb una presència 
tant i tant potent de mitjans, plataformes i grans corporacions 
digitals que no utilitzen pas el català, abandonar una oportunitat 
en la difusió de continguts en la llengua que defineix el teu mitjà 
és un error. Un greu error.

Per a una llengua minoritzada, introduir el debat sobre el seu ús 
en aquells –pocs– espais on pot expressar-se amb normalitat 
és anar a perdre. I es pot acabar parlant estúpidament de per-
centatges d’ús. La cosa s’agreuja si el mitjà de comunicació no 
només té una llengua minoritzada com a llengua d’ús, sinó que 
té l’encàrrec de promoure-la i difondre-la. Aquest seria el cas 
dels mitjans de comunicació de la CCMA i en concret de TV3. 
Ja sigui per una sèrie o pel comentari d’algun col·laborador, 
s’ha tornat a obrir la caixa dels trons. Els defensors de les su-

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

posades bondats que TV3 deixi d’utilitzar el català en qualsevol 
circumstància i situació fan servir dos “arguments” dignes dels 
terraplanistes.

El primer, que com TV3 ha de reflectir la realitat del país, això 
significa que ha d’utilitzar el castellà com a expressió d’aquesta 
realitat. Un argument fake que hem sentit força quan parlem de 
continguts de ficció, però que ens el trobem en altres gèneres 
televisius. Si en el cas de sèries de ficció això no te trellat –si és 
ficció pots fer i desfer com vulguis–, en la resta de continguts 
televisius, inclosos els informatius, tampoc. Escollir experts, 
testimonis, col·laboradors… que no parlin en català suposa 
dues coses: primer, deixar d’oferir informacions, comentaris, 
experiències… en català. I segona, desaprofitar l’oportunitat de 
prestigiar experts, especialistes, professionals diversos, líders 
socials… que s’expressen en català. Situar, per tant, el català 
com a llengua referent en aquell àmbit, el que sigui, que con-
necti amb la nostra vida personal i col·lectiva .

El segon “argument” és que emprar el castellà permet apropar-
se, interessar, audiències que tenen com a llengua d’ús ha-
bitual aquesta i no pas el català. Un altre argument fake que 
pot dringar bé en determinades orelles, però que amaga una 

fal·làcia descomunal. Davant d’una potencial audiència que en-
tén perfectament –i utilitza també, ni que sigui ocasionalment– 
el català, la cosa no va pas per aquí. L’element atractiu no és 
la llengua, sinó l’interès en el que ofereixes, sigui la qualitat 
del producte, que se’n parli per les xarxes, que tracti un tema 
d’actualitat… Si donéssim per bona aquesta fal·làcia sobre la 
llengua, el que TV3 hauria d’haver fet a l’inici de les seves emis-
sions per arrossegar l’audiència era emetre Dallas doblada al 
castellà, l’idioma amb el qual havia entrat a les llars catalanes 
de la mà de TVE. I com tots sabem no va anar així. Es va eme-
tre en català i va incentivar –i de quina manera!– molts ciuta-
dans castellanoparlants a veure aquell nou canal que emetia 
sempre i a totes hores en català.

TV3 no és l’única televisió que es veu assetjada per aquestes 
falòrnies. Fa uns mesos, alimentat per un mitjà editat a la ciutat 
de València, es donava per fet que À Punt es plantejava aban-
donar les emissions en valencià per introduir una programació 
bilingüe, com ja havia passat durant els anys de decadència de 
l’antic Canal 9. Per situar-nos, parlem d’un diari que, amb el film 
La mort de Guillem, hem tornat a recordar quines complicitats 
tenia amb el feixisme que atemptava violentament i impune-
ment al País Valencià.
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I promoure la llengua i el seu ús passa també per un llenguatge 
acurat. No només evitant una presència maldestra de paraules 
o expressions alienes al català –que també– sinó que la comu-
nicació oral tingui uns nivells alts, tant a nivell fonètic –les esses 
sordes i sonores, les es i os obertes i tancades– com sintàctic –
que els redactats no semblin un clònic d’un escrit en castellà– i 
també lèxic –no calen paraules cultes, però tampoc instal·lar-se 
en la pobresa terminològica ni en l’ús sistemàtic del terme més 
semblant o directament idèntic a la llengua espanyola… ni en la 
traducció literal de frases fetes i refranys d’altres llengües. No hi 
ha res a innovar. Es tracta d’acostar-se al nivell d’excel·lència 
de la llengua de Balzac que utilitzen els professionals de Fran-
ce 2 o de l’exquisit anglès dels locutors i presentadors de la 
BBC. (Infografia: CCMA)
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