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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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D’AQUÍ I D’ALLÀ: Qualitat, independència i transparència són els principals motius perquè un lector pagui per notícies, segons un estudi
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Tendències en consum digital a Espanya
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Més de 60 empreses presents a la 23a 
assemblea de l’AMIC
Per redacció AMIC

Amb 116 noves capçaleres associades, l’AMIC arriba als 439 
mitjans
    

L’AMIC ha celebrat 
el divendres 16 
d’octubre de 2020, 
la seva 23a as-
semblea en format 
virtual a través de 
l’aplicació Zoom, a 
causa de la situa-
ció derivada de la 
crisi sanitària de 
la Covid-19. Més 
de 60 empreses 
han assistit durant 
aquest matí a la 
trobada anual, que 

realitza l’associació, per fer balanç del darrer any, explicar els 
nous objectius i debatre els reptes futurs.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, ha obert l’assemblea i ha 
volgut recalcar la representativitat que dona l’associació a la 
premsa de proximitat: “Professionalitat, utilitat i representativitat 
crec que són els eixos que han de guiar la feina de l’AMIC. Ens 
hem convertit en l’entitat més representativa de la premsa de 
proximitat i això ho hem de fer valdre. Apostem per ser el millor 
company de viatge en moments dolços, i, sobretot en moments 
plens de dificultats i d’incertesa com aquests”. A més, ha volgut 
donar un to esperançador en aquests moments tan complicats 
“hem de creure i tenir esperança en el futur per seguir creixent 
i per anar endavant”.

A l’assemblea s’ha presentat la memòria d’activitats de 
l’associació, els serveis que ofereix l’AMIC i els resultats de 
l’any 2019, que amb un augment dels ingressos del 6% ha su-
perat els 2.200.000 €. Així com el nombre total d’associats  a 
l’AMIC arribant als 439 - 170 paper i 269 digitals-, xifres que 
no deixen de créixer des del 2014. Amb l’afegit que del total de 
mitjans de l’AMIC, 223 estan auditats per OJD, PGD o OJDinte-
ractiva, un fet únic a l’estat espanyol.
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També s’han presentat, les novetats més destaques d’enguany 
que són: la presentació del nou logotip de l’AMIC, la nova 
web AMIC Valencians, la incorporació de l’associació a la jun-
ta d’accionistes d’Informació y Control de Publicaciones, SA 
(OJD-PGD) i l’acord de col·laboració amb J3B3 Economy & Re-
search per tal de donar un impuls als estudis de l’impacte de la 
Covid-19 en el comerç de Catalunya.

El president, Ramon Grau, ha volgut tancar l’acte amb un mis-
satge positiu i encoratjador als associats: “No tenint certeses, 

però estic segur que treballant fort, apostant per la innovació 
i creativitat, ens en sortirem. Hem de buscar maneres de mo-
netitzar les nostres comunitats de lectors per no dependre tant 
de la publicitat que es va aprimant. No ens quedem amb la 
resignació, en situacions de dificultat com els que vivim, amb 
esperança es crea el futur”.

La UE dona “bons senyals”  sobre el 
rescat als mitjans amb fons Covid. Es 
contemplen els mitjans petits
Per Rubén Arranz / Voxpópuli

Tot sembla indicar que els mitjans de comunicació seran un 
dels sectors que es beneficiaran dels 750.000 milions de fons 
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de la Unió Europea que serviran per tractar de donar impuls 
a l’economia comunitària després del ‘desastre’ de la Covid. 
Fonts de la European Federation of Journalist (EFJ) apunten 
que la Comissió Europea ha rebut de bon grat la proposta dels 
periodistes i ha expressat la seva intenció d’incloure a aquest 
sector dins dels que es beneficiaran del “rescat”.

És de destacar que una part d’aquests fons es destini als mitjans 
regionals i locals de petita i mitjana grandària, per raons de “ver-
tebració del territori”, atenent les peticions de països com França.

Aquests informants incideixen que, des del passat abril, han 
mantingut contactes continuats amb la Comissió Europea, on 
és la comissària Vera Jourová qui ha assumit la responsabilitat 
del tema. La EFJ ha estat l’encarregada de fer lobby  sobre el 
tema a Brussel·les, així com de lliurar al gabinet de Jourová la 
informació que li ha requerit en tot moment sobre la situació del 
sector en els diferents estats membres.

De moment, no hi ha una quantitat assignada per a aquest sec-
tor, atès que encara no es coneix la destinació concreta dels 
fons de reconstrucció. Entre altres coses, perquè el seu lliu-
rament, en part, haurà d’estar aparellat de projectes concrets. 

Però des de la Comissió Europea han transmès a la EFJ, en 
les seves reunions, la voluntat de reforçar un sector que té un 
interès estratègic en aquest moment històric.

Contra les ‘fake news’
En aquest sentit, en les converses que han mantingut les parts 
-segons fonts de la EFJ- s’ha deixat clara la importància de 
donar suport a plans que enforteixin els mitjans de comunicació 
europeus en un moment històric complex, en el qual la guerra 
comercial entre la Xina i Estats Units pot tenir un impacte sobre 
la informació que reben els ciutadans sobre les dues parts.

D’altra banda -afegeixen-, la transformació digital ha trencat les 
barreres d’entrada al mercat dels mitjans de comunicació, el 
que ha derivat en una major pluralitat, però també ha fet aparèi-
xer múltiples pamflets i publicacions de notícies falses que es 
difonen amb facilitat a través de les xarxes socials D’aquí la 
necessitat d’enfortir els mitjans públics i privats europeus. Tant 
les capçaleres tradicionals com les noves, grans o petites, que 
ofereixin informació de qualitat, segons raonen.

Aquesta tasca de  lobby  ha comptat amb el vistiplau de les 
associacions d’editors que, no obstant això, han expressat els 
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seus dubtes pel que fa a la possibilitat de supeditar la recepció 
de les ajudes al manteniment de l’ocupació en les seves em-
preses.

Primera ronda
Els editors espanyols aspiren a que la premsa entri en la prime-
ra ronda d’ajudes europees, que arribaran el 2021. D’aquesta 
manera, obtindran oxigen després de diversos mesos de pre-
ocupant caiguda en la recaptació publicitària, que en el sector 
del paper ha estat de  més del 40%.

Fonts de la EFJ incideixen que, com a mostra de la voluntat 
de la UE de donar suport al sector, s’ha quadruplicat la quantia 
que en el pressupost 2021-2027 -pel que fa a l’anterior- s’ha 
assignat als projectes per a protegir la llibertat d’ expressió. (Fo-
tografia: henneoprintingservices)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Qualitat, independència i 
transparència són els principals 
motius perquè un lector pagui per 
notícies, segons un estudi
Per Júlio Lubianco, professor de periodisme a PUC-Rio / Latam 
Journalism Review

Una bona notícia per als nous mitjans periodístics digitals i tam-
bé per als tradicionals: els lectors llatinoamericans estan més 
disposats a pagar per les notícies que els seus homònims en 
el Regne Unit i Alemanya, i no massa lluny dels Estats Units. 
Això és el que va descobrir l’informe “Consum i pagament de 

notícies digitals: oportunitats i desafiaments del model de subs-
cripció en els Llatinoamericans”.

La recerca amb lectors indica que la decisió de pagar per les 
notícies està associada amb la independència i transparència 
dels mitjans periodístics i suggereix als mitjans digitals comu-
nicar millor aquests valors a una audiència potencial. També 
indica que la decisió de pagar per les notícies està associada 
amb la independència i transparència dels mitjans periodístics i 
suggereix als mitjans digitals comunicar millor aquests valors a 
una audiència potencial.

Els investigadors van escoltar a 8.570 persones a través d’un 
qüestionari en línia i van realitzar 89 entrevistes en profunditat 
amb lectors i experts. “En un context d’abundància d’informació 
accessible i gratuïta... la gratuïtat es concep com un benefici im-
plícit del contingut digital, esdevingut en dret adquirit”, diu l’estudi. 
Per això, la investigació suggereix que la decisió de pagar està 
directament associada a una proposta de valor clara, que pot ser 
a través de la profunditat, especificitat o exclusivitat dels temes.

Però el contingut per si sol no és suficient: el mitjà ha de mos-
trar que hi ha transparència en termes de finançament i inde-
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pendència dels poders constituïts. Aquesta és una de les princi-
pals recomanacions de l’estudi.

“Quan un mitjà pot provar que és independent dels poders 
hegemònics, quan el mitjà pot ser transparent respecte dels 
seus interessos, i quan el mitjà té pràctiques d’alta qualitat en 
el periodisme, l’audiència ho valora més i entén més perquè, 
diguem-ne, tendiria o estaria disposada a pagar per això”, va 
dir a LatAm Journalism Review Mijal Lastrebner, cofundadora i 
directora de SembraMedia.

“És molt important el tema de la transparència perquè com 
veiem, per a moltes persones, la complexitat de trobar mitjans 
que siguin independents dels poders de torn, els porta a con-
siderar que tots els mitjans són esbiaixats, que per tant no es 
pot confiar en cap”, va dir Gabriela Hadid, directora d’inversions 
de Luminate Group. “Llavors tot el que els mitjans puguin fer 
per enfortir-se en la transparència, tant de les seves fonts de 
finançament com en la cobertura del contingut, serà important 
per començar a canviar això”.

La investigació identifica que els lectors consideren que hi va 
haver una disminució en la fiabilitat de la informació disponible. 

“És molt més fàcil accedir a la informació, però no tota la infor-
mació és vertadera o basada en fets. Per exemple, les notícies 
falses són una preocupació avui dia”, diuen algunes de les per-
sones enquestades.

En aquest context, un dels principals desafiaments que enfron-
ten els mitjans periodístics digitals, segons la investigació, és 
la credibilitat, ja que van heretar els mateixos problemes que 
els mitjans tradicionals. “Això s’aguditza per la proliferació de 
fonts d’informació diverses i dispars, que exigeixen més rigor i 
ètica professional en la revisió de fonts i continguts”, assenyala 
la publicació.

D’altra banda, la bona notícia és que en aquest entorn, els 
lectors que identifiquen una nova font d’informació que resulta 
correcta i veraç tendeixen a fidelitzar-se, que és un dels pri-
mers passos cap a la decisió de pagar per l’accés. “Potser és 
informació que dic es veu fiable i poc a poc em vaig acostant 
a aquesta font d’informació, i d’altres que ja no i es veuen molt 
falses”, va dir una altra persona enquestada.

Perquè es produeixi la fidelitat, el periodisme de qualitat és fo-
namental, però no suficient. Cal treballar en la construcció de 
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la marca per desenvolupar la credibilitat del mitjà. No obstant 
això, aquest és un procés lent i requereix inversions, però els 
recursos per això sovint no estan disponibles.

Segons Iastrebner, un dels ítems citats en la recerca qualitativa 
és que quan hi ha un nom conegut en l’equip, el valor d’aquest 
mitjà puja molt, juntament amb la confiança en el contingut:

“Els mitjans independents digitals, majoritàriament de proximi-
tat, que estan fent un periodisme súper innovador i necessari 
per a les comunitats, que coneixen a les seves comunitats, ne-
cessiten -des de la nostra perspectiva- treballar molt més en 
posicionar la seva marca i en explicar el valor del seu producte 
a l’audiència perquè es tornin rellevants i així, per tant, puguin 
aconseguir el suport des del consum o des del pagament per 
part de l’audiència”, ha assegurat.

En resum el treball de recerca deixa clar que la decisió de pagar 
per les notícies està associada amb la independència i trans-
parència dels mitjans periodístics i suggereix als mitjans digitals 
comunicar millor aquests valors a una audiència potencial. Ni 
més ni menys. (NY1 Noticias)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet ‘informe “Con-
sum i pagament de notícies digitals: oportunitats i desafiaments 
del model de subscripció. CLICAR AQUÍ  

El paper del periodisme es valora més 
des de la pandèmia

Segons un recent estudi dut a terme al Regne Unit per 
Newsworks, dues terceres parts dels ciutadans diuen concedir 
més rellevància al paper del periodisme des que va esclatar la 
crisi de la COVID-19. I el 70% creu, de fet, que un món sense 
periodisme acabaria lacerant en últim terme a la democràcia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Valoren particularment el periodisme en els temps que corren 
els ciutadans menors de 35 anys. El 77% atorga valor a la feina 
dels periodistes a l’hora de brindar als lectors informació fiable, 
que és ara més important que mai des que el coronavirus tra-
gués a l’horitzó. A més, cada vegada més joves es valen dels 
mitjans “mainstream” en els que tenen a bé confiar per verificar 
el que veuen i llegeixen en les xarxes socials.

Tot i que el 42% dels joves de menys de 35 anys utilitzà amb 
més intensitat les plataformes 2.0 durant el punt àlgid de la pan-
dèmia, el 70% va declarar sentir-se menys ansiós pel que allí 
veia després de contrastar la informació amb un mitjà seriós.

D’altra banda, el 82% dels ciutadans coincideix a assenya-
lar que els diaris brinden als seus lectors tota una plèiade 
d’informacions. I el 80% creu que els diaris fan efectivament 
una bon treball disposant el contingut per aconseguir que el 
lector obtingui una visió absolutament prístina de les històries. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Newsworks)

El negoci dels mitjans després de la 
pandèmia

Tres dels gestors de mitjans de comunicació més importants de 
l’estat espanyol s’han unit en el simposi organitzat per Servime-
dia per analitzar el negoci dels mitjans després de la pandèmia. 
Silvio González, de Atresmedia; Antonio Fernández Galiano, 
d’Unidad Editorial i Fernando Barriocanal de COPE han pro-
tagonitzat aquesta trobada. En ell, han parlat del futur de la 
televisió, la premsa i la ràdio després de la pandèmia.

Un dels punts en comú que els tres gestors han trobat després 
de la crisi que va començar al mes de març, és que la pandèmia 
ha desencadenat l’avanç de nous models de negoci. És una de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

les poques alternatives que els permet fer front a la important 
caiguda de publicitat que afronten. En el cas de el grup Atres-
media, Silvio González ha volgut destacar que el sector audio-
visual preveu encaixar aquest any una caiguda d’ingressos per 
publicitat similar a la que va afrontar durant els cinc anys que 
va durar la darrera crisi, entre 2008 i 2013. No obstant això, ha 
destacat l’auge que ha protagonitzat Atresplayer durant aques-
ta pandèmia. La OTT del grup s’ha disparat fins als 250.000 
abonats que mitiguen la caiguda d’ingressos.

Un nou escenari que ha obligat els mitjans de comunicació a 
buscar alternatives. Segons Fernando Barriocanal, si aquesta 
pandèmia ha tingut alguna cosa positiva per a les empreses del 
sector ha estat l’enaltiment de la informació enfront de les fake 
news. Barriocanal ha posat èmfasi en l’adaptació de la societat 
als canvis: “Estem en un canvi d’època, amb xifres no conegu-
des després de la IIGM”, ha dit.

Una de les crítiques que més s’han escoltat en aquests mesos 
ha estat la manca de mesures de rescat als mitjans per part de 
Govern, sempre i quan “a través d’ajudes pretenguin manejar a 
la premsa”. Fernández Galiano ha insistit en la importància de 
mantenir intacta la independència dels mitjans de comunicació. 

Sobre aquest tema, el president d’Unidad Editorial s’ha mostrat 
especialment preocupat davant aquest escenari: “De vegades, 
sembla que hi ha pretensions clares d’atacar a la premsa”, ha dit. 
En aquest ordre de coses, Galiano també ha insistit en la idea que 
les institucions públiques han de vetllar per la salut dels mitjans i 
executar mesures que acabin amb la competència deslleial que 
exerceixen operadors americans com Google o Facebook. (Font: 
Laura Bravo/Prnoticias  - il·lustració: Todo Por Hacer)

Els directors d’ABC, La Vanguardia, 
Público i La Sexta auguren que “el 
periodisme té molt futur” tot i la crisi
Que el periodisme te molt futur malgrat la Covid-19 es va po-
sar de manifest en la trobada informativa El futur dels mitjans 
després de la Covid-19, organitzat per Servimedia, amb la par-
ticipació de Julián Quirós, Jordi Juan, Virginia P. Alonso i César 
González, amb la moderació del director de l’agència de notí-
cies, José Manuel González Huesa.

“Tota la vida escoltant que no hi ha esperança ni futur per als 
nous periodistes, per al periodisme i aquí seguim. És un mo-
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ment molt difícil per a les empreses periodístiques, però un mo-
ment meravellós per als periodistes”, va emfatitzar el director 
de La Sexta, César González. “El nostre treball és molt difícil 
que el faci un algoritme o un robot perquè necessita de creativi-
tat. Per això és una professió amb futur, que sap treure el soroll 
i agafar les nous. És una professió que va mutar en funció dels 
suports i dels formats, però insisteixo, té futur. I tenen futur les 
noves generacions de periodistes”, va afegir González.

Per la seva banda, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, 
va compartir aquest plantejament i va qualificar d’”apassionant” 
l’actual model post pandèmia dels mitjans de comunicació. Va 
subratllar que les empreses periodístiques han après ara una 
lliçó. “En altres crisis amb números negres es reduïen les plan-
tilles. Ara hem après que cal invertir en la redacció amb perio-
distes perquè si no tots fem el mateix” i l’audiència selecciona la 
qualitat. Virginia P. Alonso, directora de Público, va recomanar 
als nous llicenciats apostar per l’honestedat per fer “informació 
veraç i contrastada”. (Font: Servimedia)

Les revistes en català reclamen més 
suport

El president de l’APPEC 
Editors de Revistes i Di-
gitals, Germà Capdevila, 
va denunciar dimecres “la 
manca de suport per part de 
les administracions en un 
moment extremament difícil 
per al sector”, durant la vintena Nit de les Revistes i la Premsa en 
català: una gala, presentada per Màrius Serra, que es va oferir a 
través de YouTube des de l’Espai Endesa de Barcelona. 

Segons Capdevila, “la mateixa destralada que va suposar el 
franquisme per a les publicacions en català, ara la pot causar 
la pandèmia”. També va exigir una resposta sobre el pla de su-
port extraordinari al sector presentat per l’APPEC al govern i va 
denunciar que la convocatòria anual d’ajuts als mitjans encara 
no s’hagi resolt. En la cloenda, el vicepresident Pere Aragonès 
va manifestar en nom del govern la voluntat de col·laboració 
institucional. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Durant la nit es van premiar la revista berguedana L’Erol, el 
digital Opcions.org , el setmanari La Veu de l’Anoia, el progra-
ma InfoK, el xef José Andrés i la plataforma Actua Cultura 2%. 
(Font: XC/Elpuntavui – foto:

EFE vol sortir de la crisi: més esport i 
economia i “reconquerir Amèrica”

La presidenta d’EFE, Gabriela Cañas, ha enviat una carta als 
treballadors d’aquesta empresa pública per avançar les línies 
mestres del pla estratègic que la consultora Deloitte ha elaborat 
durant l’últim any amb l’objectiu que aquesta agència pública 
remunti el vol en els propers cinc anys. En la missiva s’incideix 
en la necessitat de frenar el declivi de l’activitat comercial 
d’EFE, “que posa en risc” la seva dimensió.

Entre els objectius prioritaris que ha marcat la consultora Deloit-
te per a l’agència es troben els de incrementar la producció mul-
timèdia, potenciar la informació esportiva i econòmica; reforçar 
els continguts en anglès, millorar l’àrea comercial i finalitzar la 
transformació tecnològica, tant en l’àrea de gestió com a les 
redaccions.

El pla també apunta a la necessitat de reforçar les àrees de 
patrocinis i de redacció de continguts sota demanda per millorar 
la xifra de negoci, que s’ha vist impactada, entre altres coses, 
per la crisi i la transformació tecnològica dels mitjans de comu-
nicació que són clients d’EFE. “Seria una forma de llançar una 
nova línia de negoci amb ambició d’augmentar els ingressos 
sense interferir en la producció purament informativa”, expres-
sa la missiva. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Directori de mitjans informatius per 
donar suport al periodisme local

Des del Canadà ens arriba una notícia que ben ve s’hauria de 
fer seva la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació i 
segur que fora extraordinàriament benvinguda pels mitjans de 
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proximitat catalans. CBC/Radio-Canada, la corporació pública 
canadenca, va llançar un directori nacional el 7 d’octubre, que 
reuneix els mitjans locals de tot el país. Accessible al lloc web 
de l’emissora pública, el directori La informació local és essen-
cial i té més de 1.000 enllaços a diversos mitjans de comunica-
ció de proximitat.

“La crisi que vivim ara mateix i la proliferació de la desinforma-
ció, especialment a les xarxes socials, han posat de manifest la 
naturalesa vital del periodisme local de confiança a tot el país”, 
va explicar el president del consell d’administració de la  CBC/
Ràdio-Canadà, Michael Goldbloom. El suport als mitjans infor-
matius locals mai ha estat tan important com ara”. “La vitalitat 
del nostre ecosistema mediàtic de proximitat i la pluralitat de 
punts de vista expressats garanteixen la salut de la nostra de-
mocràcia”, va afegir afegeix Catherine Tait, presidenta i CEO.

La corporació canadenca estima que el directori Local Info is 
Indispensable. Està desenvolupat en col·laboració amb Médias 
d’Info Canada i s’actualitzarà regularment. Podeu fer una pro-
va cercant en el directori un dels periòdics locals canadencs, 
per exemple el Journal Saint-Francois- (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Influència - cbc.radio-canada.ca/)

El 9 Nou celebra els seus primers 
4.000 números

El bisetmanari El 9 Nou està de celebració: arriba al número 
4.000 consolidat com el periòdic de referència a Osona i el Ri-
pollès, amb una edició, també, al Vallès Oriental i convertit en 
un grup multimèdia que, a banda de les dues edicions de paper, 
també disposa d’un canal de televisió, El 9 TV; una emissora 
de ràdio, El 9 FM, i un diari digital, el9nou.cat. Beth Codina, 
presidenta del Consell d’Administració de Premsa d’Osona, SA, 
el grup editor del periòdic considera en el darrer número que 
la llarga trajectòria s’explica “per una barreja d’honestedat, co-
herència i ambició”.

Segons la directiva, en un moment “convuls” com l’actual, El 9 
Nou ha de continuar essent ambiciós. “Volem seduir els millen-
nials del nostre entorn com un dia vam seduir els seus pares 
i els seus avis”. Per fer-ho, el mitjà es proposa innovar en for-
mats i canals. “Aprendrem a usar noves eines i ens atrevirem a 
experimentar i a equivocar-nos, una i mil vegades. Només així 
continuarem vius”, diu i defensa Beth Codina.
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El 9 Nou va sortir al carrer per primer cop el 3 de març de 1978 
amb un número 0. Inicialment era un setmanari osonenc que es 
publicava els divendres, i tres anys més va afegir una edició els 
dimarts coincidint amb l’expansió al Ripollès. Posteriorment els 
dies de publicació van ser dilluns i divendres, com actualment. 
El 1989 es va llançar l’edició per al Vallès Oriental, que acumula 
3.060 números. El 2004 El 9 Nou va posar en marxa les emis-
sions televisives per a Osona i el 2010 les radiofòniques. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’Arboç licita el servei de gabinet de 
comunicació

L’Ajuntament de l’Arboç ha obert el procés de licitació per adju-
dicar el servei de gabinet de comunicació, gestió de xarxes so-
cials i relació amb els mitjans. L’objectiu és difondre “de forma 
clara, puntual i veraç” la informació d’interès relativa a l’actualitat 
de la població penedesenca i als projectes i/o actuacions que 
es duen a terme des dels diferents serveis municipals.

El pressupost base de licitació és de 16.800 euros (sense IVA) 
per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El 

termini per presentar ofertes finalitza el 26 d’octubre. (Font: Co-
municació 21)

Convocat el 6è Premi Ramon Barnils 
de periodisme d’investigació

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha obert la convoca-
tòria d’una nova edició del Premi Ramon Barnils de periodisme 
d’investigació, la sisena des de que va recuperar el guardó per 
reconèixer i estimular la pràctica d’aquesta modalitat. Els guar-
dons repeteixen el format de l’any passat amb dues categories 
a obres publicades: una per a mitjans d’abast nacional i l’altra 
per a mitjans locals i comarcals. Cadascuna està dotada amb 
1.500 euros.

Les obres han de ser en català; poden ser treballs escrits, au-
diovisuals, sonors o multimèdia; han de tractar algun tema rela-
cionat o que succeeixi als Països Catalans, i s’han d’haver difós 
entre 15 de novembre de 2019 i 15 de novembre de 2020, data 
en què finalitza el termini per presentar-se. El jurat valorarà es-
pecialment la varietat i riquesa de tècniques d’investigació pe-
riodística emprades, entre d’altres. (Font: Grup Barnils)
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Tendències en consum digital a 
Espanya
Per eCommerce / Ipmark

  
L’estat d’alarma i, per tant el confinament, va incrementar el 
consum digital a les llars espanyoles des de qualsevol disposi-
tiu, destacant el paper de l’smartphone i el repunt de la tauleta, 
enfront de la caiguda del portàtil. La quarantena va contribuir a 
passar més temps a Internet, creixent el seu ús en un 25% fins 
als 208 minuts diaris per persona, respecte a el període previ 
a la pandèmia. En la nova normalitat, el temps cau fins als 169 
minuts, un 2,4% més que el període anterior a la crisi sanitària.

Aquest any el consumidor està vivint noves experiències i, mol-
tes d’elles, en l’entorn digital, incrementant la seva connexió 
més que mai, tal com es recull en l estudi de Gfk Espanya Es-
cenari Digital Post COVID, que analitza l’evolució del consum 
digital a l’estat espanyol durant 2020 i les tendències previstes 
per als propers anys. La primera d’ella, com hem avançat, la 
hiperconnexió digital, amb l’increment de minuts que passem al 
dia a la Xarxa, sense importar el dispositiu que s’utilitzi.

Cocooning digital.- L’augment d’hores dels espanyols en les 
seves llars ha provocat un increment de les activitats d’oci i 
entreteniment que passen a casa seva, provocant que els con-
sumidors es preocupin ara a tenir un espai més confortable. 
Aquesta tendència en màrqueting se la coneix com cocooning 
digital, arribant a majors cotes gràcies al consum digital. En 
l’estat d’alarma, el consum de continguts digitals va augmen-
tar en les categories de llar & decoració (+17%), immobiliària 
(+4%) i delivery (+47), les quals també seguiran en augment en 
la nova normalitat, +10%, +4% i +17%, respectivament.

Moda i dating van registrar caigudes del 3% i 13%, que, de 
cara a aquest nou període, ha millorat en un 5% i 9%, amb 
majors preocupacions per l’aspecte físic i les sortides fora de 
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la llar. També, s’observen nous interessos entre els usuaris, 
relacionats amb viatges (+ 2%), automoció (+ 25%) o esports 
(+11%).

La televisió es digitalitza.- En relació a l’anterior tendència, 
el consum de mitjans i entreteniment ha crescut més que mai, 
incrementant-se en un 26% durant el confinament i en un 3% 
en aquest nou període, respecte a la vella normalitat. La televi-
sió digital guanya més pes que l’analògica, amb protagonisme 
de les pantalles grans. Netflix, HBO i Amazon Prime Vídeo van 
guanyar la batalla en consum audiovisual en plataformes de pa-
gament, amb augments del 15%, 7% i el 21% a l’estat d’alarma. 
Aquesta tendència continua (i continuarà) en el temps, encara 
que s’observa un major increment en Amazon (+40%).

Noves formes de comunicació.- En aquest punt, les videotru-
cades han jugat un paper decisiu durant l’estat d’alarma, regis-
trant increments de 66 minuts diaris, que, ara, passat el temps, 
roman i s’estima que ha arribat per quedar-se. Actualment, hi ha 
un 43% més de consum d’aquestes plataformes per relacions 
personals o socials (50 minuts a el dia). En concret, a dia d’avui, 
hi ha 800.000 persones més fent ús d’aquests serveis, respecte 
al període anterior a la pandèmia (35 minuts/dia), destacant les 

eines de Zoom, que frega el milió d’usuaris, o Microsoft Team, 
amb gairebé 630.000 usuaris durant l’estat d’alarma.

De l’ecommerce búnquer a l’hedonisme.- Les compres com-
pulsives i de búnquer durant l’estat d’alarma (alimentació, higie-
ne o farmàcia) han quedat enrere en aquest període de ‘nova 
normalitat’, aterrant ara unes compres digitals més relaciona-
des amb la decoració, bellesa, moda o menjar a domicili. En 
aquest mercat, hi ha més compradors digitals (+ 10%) i més 
diversificats, ja que el 40% dels usuaris van usar botigues en 
línia en el confinament que no coneixien amb anterioritat. 

No obstant això, els grans pure players de la indústria, Amazon 
i AliExpress, segueixen liderant el mercat, que han vist créixer 
les seves vendes digitals en l’estat d’alarma, que continua des-
prés de el període de quarantena, augmentant encara més la 
seva posició de lideratge. El marketplace nord-americà, líder, 
guanya més adeptes i compta actualment amb 168.000 nous 
usuaris que en la vella normalitat, especialment, a través de la 
seva aplicació. I, en el cas de l’asiàtica, es posiciona a Espan-
ya, superant el llindar dels 4 milions d’usuaris. NOTA: El Butlletí 
us ofereix l’informe Covid-19 ¿Cuàles son los cambios en el 
comportamiento Internet en Europa? CLIQUEU AQUÍ  
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Les subscripcions digitals, un raig de 
llum

Enmig dels núvols foscos i Covid-19 que penjaven sobre la 
indústria dels mitjans, les subscripcions digitals han estat un 
autèntic raig de llum. A mesura que els consumidors busquen 
històries ben investigades sobre la pandèmia, han anat creixent 
cada vegada més cap a fonts de notícies de confiança i han 
estat disposats a pagar per contingut de qualitat.

L’autèntic abast d’aquesta tendència es revela a l’edició Q3 
2020 de la instantània global de subscripcions digitals de FIPP, 
feta en associació amb els líders del mercat de murs de pa-
gament CeleraOne. “Les subscripcions digitals i els murs de 
pagament estan emergint ràpidament com el principal motor 
d’ingressos per a moltes empreses de mitjans de comunicació”, 
va dir James Hewes, president i director general de FIPP. “El 
fenomen de les subscripcions digitals i els murs de pagament 
és global. No hi ha cap país a la Terra on aquest model no fun-
cioni”. “És el contingut que impulsa les subscripcions”. (Font: 
Global Media) NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Global Digital 
Subscription Snapshot- Q3 2020. CLICAR AQUÍ  

La Guia de l’editor per navegar per 
COVID-19: baixada d’informes

S’ha presentat The Publisher’s Guide to Navigating COVID-19, 
un informe d’informació especial patrocinat per  Sovrn  i es-
crit pel professor de la Universitat d’Oregon,  Damian Radcliffe.  
Aquest informe reuneix els millors exemples que s’han vist de 
com els mitjans han augmentat la feina per fer front als reptes 
de COVID-19. Damian Radcliffe analitza una sèrie de consells 
i tàctiques per ajudar a tot tipus d’editors, des de les subscrip-
cions al comerç electrònic, l’estat de la tecnologia publicitària i 
les eines per fidelitzar.
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Les 80 pàgines superiors a l’informe de la Guia de l’editor per 
navegar per COVID-19 es divideixen en set capítols que trac-
ten l’impacte de la pandèmia en els mitjans de comunicació, el 
que significa per a les estratègies de subscripció i la manera 
com els editors estan fidelitzant i comprometent-se. Acaba amb 
un capítol que explora el llegat de 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. L’informe també in-
clou diversos gràfics i un apèndix complet, així com recoma-
nacions per a la seva posterior lectura. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: What’s New in Publishing) NOTA: El 
Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia de l’editor per navegar per 
la Covid-19. CLIQUEU AQUÍ  

El festival Sitges Next 2020 pren forma

L’organització del Sitges 
Next ha donat a conèixer 
nous ponents per a la cin-
quena edició del festival 
dedicat a impulsar la in-

novació en comunicació de marques, la creativitat i les noves 
tendències en cultura digital. El certamen se celebrarà els dies 
5 i 6 de novembre amb un format híbrid presencial i telemàtic. 
S’incorporen al programa el publicitari Gustavo Martínez, exre-
presentant de WPP i expresident mundial i director executiu de 
J. Walter Thompson Company; el director creatiu Danilo Lauria, 
i Gabriele Palma, director de Casa SEAT i exdirector de màr-
queting de l’empresa automobilística. Els cinc s’afegeixen als 
primers noms anunciats la setmana passada: Guido Rosales, 
exdirector de màrqueting i comunicació integrada de Coca-Cola 
i cofundador de Top Line Marketing, i Nacho Padilla, director 
creatiu de l’Ajuntament de Barcelona.

L’emprenedoria en comunicació tindrà una presència important 
en la programació del Sitges Next 2020, amb ponències de pro-
fessionals com Xavier Verdaguer, director de l’Imagine Creati-
vity Center, o Josep Maria Batalla, director creatiu i fundador 
de La Casa de Carlota. La principal novetat d’aquesta edició 
és que Sitges Next i el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació 
de Catalunya han unit forces amb l’objectiu d’impulsar el sector 
en un any marcat per la Covid-19. Fruit d’aquesta aliança, els 
Premis Impacte del Col·legi es lliuraran en el marc del festival. 
Una altra novetat és que totes les sessions d’aquesta edició 
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seran gratuïtes prèvia inscripció, tant si l’assistència és presen-
cial com telemàtica. (Font: Comunicació 21 – il·lustració: Sitges 
Next)

LinkedIn, una bona xarxa social per 
aconseguir subscriptors

Les xarxes socials són 
una plataforma que pot 
servir d’aliada als mi-
tjans de comunicació. El 
diari anglès The Econo-
mist ha sabut aprofitar 
els recursos que ofereix 

LinkedIn per augmentar el seu nombre de subscriptors. Durant 
els últims anys The Economist ha centrat la seva atenció en 
els continguts publicats en aquesta xarxa per tal, no només 
d’obtenir més seguidors, sinó també subscriptors.

Els post, tot i que mantenen un contingut intrínsec al diari, han 
obert la seva temàtica a altres camps com la ciència, la tecno-
logia i la cultura el que ha fet que més persones s’interessin per 

ells. Tant és així que durant aquest any dues de les cinc publi-
cacions amb millor trànsit han estat culturals. Fins i tot a l’agost 
la història que millor trànsit ha reportat ha estat una referent a 
cites durant la pandèmia. A més, l’equip de xarxes socials de 
The Economist, format per nou integrants dividits en les seus 
de Londres i Nova York, són els encarregats de seleccionar 
diàriament les nou històries que es publicaran a LinkedIn. Ho 
fan regularment en un horari fix per a crear en els seus segui-
dors un hàbit.

Aquestes publicacions combinen tres formats: enllaços a ar-
ticles, vídeos i dades. El format audiovisual és el que major 
nombre d’interaccions genera, per ser un format natiu a la 
plataforma, però fins i tot s’han creat subtítols més llargs per 
encoratjar els seus seguidors a llegir més. Totes aquestes ac-
cions han conduït a un augment en el nombre de seguidors 
d’un 39.5% arribant a la xifra de 11.400.000. La mètrica clau 
que calibra l’èxit de LinkedIn és la gran quantitat de comentaris 
que es generen en els post, mostra que el contingut és capaç 
de generar debat. Tant és així que les interaccions aquest any 
han augmentat un 251% i les impressions un 287%. (Font: AMI 
– infografia: The Economist)
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El govern espanyol ultima els detalls 
tècnics del pagament de la taxa 
Google

El govern de l’estat es troba tancant els últims detalls de 
l’Impost sobre determinats serveis digitals que la setmana pas-
sada va ser aprovat pel Senat. L’objectiu és que la denominada 
taxa Google pugui realitzar el seu primer cobrament al març de 
l’any que ve, quan s’espera que es faci efectiva l’autoliquidació 
d’aquest tribut. Per a això, aquesta setmana va concloure la 
consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de Reial de-
cret mitjançant el qual es desenvoluparà el procediment de pre-
sentació i ingrés de les autoliquidacions d’aquest impost.

S’han de definir aspectes formals com la presentació de decla-
racions relatives a l’inici, modificació i cessament de les activi-
tats que determinin la subjecció a l’impost o el lloc, forma i ter-
mini en què s’ha d’ingressar el deute que generi aquest tribut. 
Per al govern espanyol és clau que el tribut comenci a cobrar-se 
quan abans per tenir una primera aproximació del seu impacte 
recaptatori que, malgrat les previsions, és tota una incògnita en 
el propi Executiu i en el sector. La forma en què s’articuli i els 

requisits que s’imposen en el Reial Decret per a la presentació 
d’autoliquidacions serà clau per intentar complir amb l’objectiu 
de 968 milions d’ingressos anuals. (Font: Invertia)

El Programa d’Extensió de Banda 
Ampla ampliarà la cobertura a més de 
650.000 llars i empreses 
El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital ha  pu-
blicat  la resolució provisional de la convocatòria de l’any 2020 
de el Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació 
(PEBA-NGA), per la qual es beneficiaran de cobertura 653.157 
llars i empreses fins ara sense accés a aquesta tecnologia. 
Després d’avaluar les 108 propostes rebudes, s’ha proposat la 
concessió d’ajuts a 33 projectes, dirigits a 33 de les 45 pro-
víncies inicialment previstes, entre les quals tres de catalanes: 
Girona, Lleida i Tarragona, més Cadis, Còrdova, Huelva, Sevi-
lla, Astúries, Las Palmas, Cantàbria, Àvila, Burgos, Lleó, Palèn-
cia, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Albacete, 
Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Castelló, València, 
Badajoz, la Corunya, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra i la 
Rioja.
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Amb els projectes compromesos en aquesta convocatòria, 
s’arribarà al 93% de cobertura a tot el territori. Aquests projectes 
-aprovats a diferents operadors- suposen una inversió total de 
186 milions d’euros amb ajudes per un import de 105.770.000 
d’euros. L’extensió de la banda ampla al 100% de la població 
amb una velocitat de al menys 100 Mbps és un compromís del 
govern de l’estat recollit en l’estratègia Espanya Digital 2025. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Vox crea el seu propi periòdic, la renovada 
La Gaceta

Vox té des del 12 d’octubre, data significativa, el seu propi diari. Mi-
tjançant el think tank del partit d’ultradreta, Fundación Disenso, han 
adquirit el diari La Gaceta d’Intereconomía, que dirigia Julio Ariza, 
íntim amic de Santiago Abascal i que de fet va formar part de la llista 
de la formació a les eleccions del 28 d’abril. El diari té Hermann 
Tertsch al front. El periodista és, des de juny de 2019, eurodiputat.

La Fundació Disenso, el think tank de Vox, s’ha fet amb una 
històrica capçalera de la premsa conservadora. El diari ocupa 
el dominic de gaceta.es, es diu La Gaceta de la Iberosfera i 

pretén tenir abast en els països de Llatinoamèrica. José Anto-
nio Fúster, periodista que ha passat per mitjans de comunicació 
com COPE, ABC, la Razón o la pròpia Intereconomía, està al 
capdavant de la redacció. (Font: El cierre digital)

Neix Criar.cat, la comunitat de criança

Ha nascut Criar.cat, la comunitat de criança per a tota la diver-
sitat de famílies. El projecte, liderat per la periodista Alba Carre-
res i vinculat a Nació Digital, vol esdevenir un punt de trobada 
així com un referent en informació fiable i rigorosa en el seu 
àmbit.Criar.cat és una comunitat pensada per a les mares, els 
pares i famílies de tot tipus. És multiplataforma: el portal web 
és un dels espais centrals però té presència en diverses xarxes 
socials –Instagram, Twitter, Facebook, Youtube i TikTok- però 
també serà en altres canals com l’FM i el Podcast. La comuni-
cació bidireccional amb les famílies és clau i, per exemple, hi 
ha activat un número de WhatsApp per adreçar consultes que 
responen experts de diversos àmbits.

Segons l’editora, Criar.cat pretén ser un punt de referència. Un 
espai on es trobi informació rigorosa en àmbits com educació, 
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psicologia, alimentació i pediatria... i també en qüestions pràc-
tiques com les cadiretes de cotxe, el porteig i la lactància, entre 
altres. De fet, una de les prioritats del nou espai és desmuntar 
les fake news en criança. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Branded Content vs Publireportatge
Per Ctrl / Control Publicidad

El Branded Content és un actiu de comunicació que compta 
amb elements diferenciadors suficients per distingir-se de qual-
sevol altra modalitat publicitària i constituir-se com una figura 
autònoma. Així ens ho expliquen l’equip jurídic d’Écija i BCMA 
Spain, que assenyalen les diferències i similituds entre el Bran-
ded Content i el Publireportatge.

El publireportatge és una figura publicitària a través de la qual 
es presenta el contingut de la marca des d’un punt de vista edi-
torial, com si d’una notícia es tractés. Aquesta figura, atès que 
s’insereix en mitjans informatius editorials o audiovisuals de ter-

cers, cal indicar-la expressament com a contingut publicitari i no 
creat pel mitjà de comunicació concret, atès que d’altra manera 
podria ser considerat publicitat il·lícita o encoberta i s’estarien 
vulnerant, a més, els principis de veracitat i independència que 
han de regir la comunicació de la informació.

A diferència del Branded Content, en aquest cas i a l’igual 
que en la majoria dels supòsits tractats fins ara, el contingut 
s’insereix en espais pertanyents a tercers, sense que tingui una 
entitat pròpia i diferenciada. A més, en el cas del publireportat-
ge, és evident el seu caràcter publicitari, ja que se centra en na-
rrar les característiques i bondats, tot i que en format de notícia, 
dels béns o serveis que comercialitza la marca. 

Davant d’això, cal recordar que en els actius de Branded 
Content l’aparició o menció dels productes o serveis és resi-
dual, accessòria o fins i tot inexistent, ja que el seu objectiu 
és la producció de continguts amb fins divulgatius, culturals o 
d’entreteniment, amb la intenció de connectar amb l’audiència 
a través dels valors i rols que es transmeten mitjançant aquests 
continguts.
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L’Associació Espanyola d’Anunciants 
presenta El valor de la publicitat

“El valor de la publicitat” és el títol de la campanya publici-
tària dels Premis a l’Eficàcia 2020 de l’ Associació Espanyo-
la d’Anunciants (AEA) que es va estrenar el passat dissabte 
10 d’octubre projectant al Festival c de c, a la seu de Palau 
de Congressos Kursaal, davant d’una bona representació de 
professionals de la indústria publicitària que celebrava aquest 
esdeveniment de manera presencial i online.

L’objectiu de la campanya és rebatre amb dades els arguments 
dels que en la societat pensen que la publicitat no serveix per a 
res. Així, els resultats en vendes de diferents companyies evi-

dencien que aquesta activitat és motor del consum i impulso-
ra d’altres indústries contribuint directament a la recuperació 
econòmica de país.

L’estrena en un altre Festival de el sector, el cdec, simbolitza la 
unió d’aquesta indústria i la posada en valor de la col·laboració 
existent també, en aquest cas dels Premis a l’Eficàcia amb 
l’Associació de Creativitat Transformadora (ACT) i el Festival 
El sol que obrirà la Gala de Lliurament dels Premis a l’Eficàcia 
2020 que tindran lloc el proper 29 d’octubre a la seu de el Teatre 
Real. La campanya “El valor de la publicitat” ha estat obra de 
TBWA i de la productora Fish i té aplicació en diferents peces 
com exterior, vídeo, gràfica, RRSS, banner, etc. (Font: La Publi-
cidad – indografia: dBalears)

Un estudi d’IAB confirma que 
anunciar-se en notícies augmenta la 
confiança en les marques
Un nou estudi de IAB en col·laboració amb Magid Research 
ha ratificat que la publicitat en notícies augmenta la confiança 
en la marca i impulsa als consumidors a acostar-se a aquest 
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producte o servei, i que, a més, genera en el consumidor un 
halo de seguretat. Segons la investigació, més del 40% dels 
consumidors estarien disposats a provar una marca després de 
veure un anunci en un mitjà de comunicació.

El treball torna a confirmar que als consumidors els agraden 
més les marques quan s’anuncien en les notícies. Segons 
l’informe, que s’ha realitzat prenent com a referència el mer-
cat nord-americà, els consumidors que veuen anuncis en les 
notícies troben a les marques rellevants (49%), perceben que 
són productes centrats en el client (47%) i a més, associen el 
producte o servei a alguna cosa d’alta qualitat (46%).
 

Com a resultat de veure la publicitat d’una marca en els seus 
mitjans de comunicació favorits, els consumidors tenen més 
probabilitats de visitar el lloc web de la marca (45%), conside-
rarien comprar productes de la marca (43%) i se sent còmode 
recomanant la marca (39%). L’estudi revela que, de mitjana, els 
consumidors segueixen quatre fonts de notícies habitualment 
i que 7 de cada 10 consumidors consideren que les fonts de 
notícies que trien són fiables.

L’estudi identifica aquesta associació entre notícies i marques 
com un efecte Halo, i apunta que “contràriament a la creença 
popular, la publicitat en notícies és segura per a les marques i 
millora la confiança de les marques que anuncien”. Només el 
16% dels consumidors va dir que veure un anunci a les notícies 
els fa confiar menys en les marques. Per al 84% dels consu-
midors, la confiança roman neutral o augmenta al voltant de el 
producte, servei o marca anunciada. (Font i gràfic: Totalmedios)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi The News Trust 
Halo: How Advertising in News Benefits Brands, d’IAB. CLICAR 
AQUÍ   
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Els responsables de màrqueting 
preveuen dedicar les majors 
inversions en 2021 a millorar 
l’experiència de client

  
L’Associació de Màrqueting d’Espanya ha realitzat la primera 
jornada elaborada des del Comitè B2B en què s’ha presentat el 
primer estudi de Màrqueting Hot Trends 2020. Alberto Pastor, 
responsable de el Comitè de Màrqueting B2B, ha presentat els 
resultats del Màrqueting Hot Trends (MHT 2020). “L’objectiu de 
‘l’estudi és entendre què és el que preocupa més a la indústria 
i, d’altra banda, que ens aporti les diferències entre B2B i B2C. 
També utilitzar-lo per comparar-lo amb informes de mercats 

més avançats en terminologia de màrqueting com són els an-
glosaxons “ha assenyalat Pastor.

Per dur a terme aquest estudi s’ha formulat una pregunta als 
responsables de màrqueting sobre 14 eines de màrqueting. En 
aquest sentit, els experts han posat el focus, en primer lloc, en 
l’experiència de client (8,2%), seguida de l’RGPD i la política 
de privacitat (8%); i l’Emotional Engagement (7,4%). La res-
ta dels aspectes analitzats han quedat en la següent posició: 
Performance Màrqueting (6,9%) Tech stack / estudi de tecnolo-
gies (6,8%), Big Data (6,7%), ABM, Account-Based Màrqueting 
( 6,7%), Agile màrqueting (6,7%), màrqueting predictiu (6,5%), 
publicitat programàtica (6,1%), intel·ligència artificial (6,1%), In-
fluencer màrqueting (5,9%) i realitat augmentada (5,5%).

Les conclusions de l’estudi revelen que, en el cas de les grans 
empreses, adquireix més importància el RGPD i l’experiència 
de client. I, en de les petites, el customer experience lidera la 
gràfica seguit de l’Emotional Engagement. No obstant això, tant 
en B2C com a B2B, preval l’experiència de client, independen-
tment de la mida de l’empresa. A l’hora de decidir a on anirà a 
parar la inversió en 2021, més del 60% dels enquestats assen-
yala que es dedicarà el major esforç a l’experiència de client i 
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un 53% a l’automatització del màrqueting. (Font: Puro Marke-
ting – infografia: Asociación de Marketing de España)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’estudi Marketing Hot 
Trends 2020. CLICAR AQUÍ  

Volkswagen, CaixaBank i DIA, al 
podi d’inversió publicitària digital al 
setembre
Volkswagen (3,21%), CaixaBank (2,60%) i DIA (2,39%) són les 
tres companyies que han destinat més inversió al mitjà internet 
durant el mes de setembre, segons l’últim informe elaborat per 
Arce Media-Auditsa que aquest mes ha comptabilitzat un total 
de 32.163 creativitats de 4.684 marques. Després d’aquests 
anunciants, apareixen en aquesta llista mensual Movistar 
(2,21%), Euskaltel (1,93%), Peugeot (1,75%), Globalia (1,65%), 
Orange (1,58%), El Corte Inglés (1,54%) i Arsys (1,51%).

Distribució i Restauració lidera el rànquing (13,68%) per sec-
tors, seguit de Telecomunicacions i Internet (13,41%) i Serveis 
Públics i Privats (11,35%). A continuació, completen el top 10 
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Automoció (10,46%), Finances i Assegurances (10,41%), Cul-
tura, Ensenyament i Mitjans (9,01%), Jocs i Apostes (5,41%), 
Transport, Viatges i Turisme (4,52%), Energia (3,55%) i Alimen-
tació (3,51%).

Quan a la premsa, al mes de setembre de 2020, la inversió 
publicitària digital ha anat a parar, en primer lloc, a Marca 
(10,02%). La Vanguardia (8,66%,) i AS (6,38%), i a més com-
pleten el podi del  rànquing. Després d’ells es troben El Mundo 
(5,68%), Mundo Deportivo (4,05%), El Español (3,80%), YouTu-
be (3,60%), El Periódico (3,50%), El País (3,40%) i 20 Minutos 
(2,95%).

Pel que fa a les plataformes, el 33% de la inversió publicitària 
digital detectada per Arce Media ha estat servida per Google, 
seguida per “Altres” (66%) i AppNexus (1%). A més, pel que fa 
a la tipologia i segons detalla l’informe elaborat per Arce Media-
Auditsa al mes de setembre, el 81% dels anuncis han estat 
estàndard ads, un 1% native ads, un 1% native vídeo ads i un 
17 % vídeo ads. (Font i gràfic: Marketing Directo)

NYT llança un programa per ajudar 
a anunciants a publicitar entre 
assumptes delicats

La seguretat i la idoneïtat de marca són aspectes cada vegada 
més rellevants perquè les empreses determinin la seva plani-
ficació publicitària en mitjans, sobretot durant cicles informa-
tius controvertits. Per fer front a aquesta realitat, The New York 
Times ultima el llançament d’un nou projecte que oferirà als 
anunciants  dades i informació útil perquè puguin invertir pres-
supostos al diari de forma adequada al voltant de qüestions 
sensibles.

Aquest programa ha estat batejat com  Pivotal  i comptarà amb 
un mínim de tres o quatre persones amb dedicació completa, 
a les quals se sumarà la participació de membres de la resta 
d’àrees. Tots ells treballaran de manera coordinada en la inves-
tigació de marcs assegurances de promoció per  anunciants 
que en condicions normals tenen dubtes sobre aparèixer a la 
banda de continguts relatius a sexe, raça, canvi climàtic o qües-
tions de gènere. Aquests i altres assumptes són considerats 
problemàtics per algunes marques, el que complica la seva mo-
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netització publicitària tot i la demanda que tenen per part dels 
lectors.

El coronavirus accelera el retorn de la publicitat contextual i 
el seu balanç amb els cicles informatius Pivotal treballarà amb 
diferents capes de dades i obtindrà valor de l’enorme base 
d’usuaris registrats del diari,  gràcies a la combinació de dades 
de primera mà generats per navegació sota login i enquestes 
específiques a lectors de diferents perfils. I els periodistes de 
la casa podran aportar igualment les seves perspectives sobre 
l’impacte dels temes que cobreixen i la seva eventual influència 
sobre aquestes marques.

La iniciativa va en línia amb l’equilibri que els anunciants han 
d’aconseguir per mantenir-se rellevants en cicles informatius 

complexos, que ja ha estat reflectit en els últims mesos en estu-
dis realitzats per actors del sector com  DoubleVerify  o  Grou-
pM. Amb aquest moviment The New York Times reforça la seva 
aposta per la publicitat digital en base a dades pròpies i valor 
afegit per a anunciants. L’objectiu del diari és aconseguir millors 
preus per les campanyes i oferir alhora una millor experiència 
per als lectors. (Font: Axios – foto: Crònica Global)

Andorra prohibeix la publicitat de 
prostitució

El Consell General d’Andorra va aprovar amb el suport de tot 
l’arc parlamentari la modificació del Codi Penal per prohibir la 
publicitat de prostitució als mitjans de comunicació. Les san-
cions són de 30.000 euros o bé el triple del benefici econò-
mic que s’hagi obtingut. “És important que Andorra es doti dels 
instruments i el marc legal necessari per fer una societat més 
justa i igualitària i, per tant, més cohesionada”, va assenyalar el 
ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell.

La consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata, 
Judith Salazar, va explicar que la decisió suposa “un pas més” 
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en la lluita contra la prostitució, i va subratllar que “la publicitat 
que alguns mitjans de comunicació feien a Andorra era sobre 
activitats de prostitució que és desenvolupaven a Espanya, on 
és calcula que el 80% és forçada”. Per la seva part, el conseller 
general del grup parlamentari Terceravía, Joan Carles Camp, 
va dir que “aquesta modificació vol deixar més clar el concepte 
a persones i empreses que, amb la seva capacitat de comu-
nicar, fomentin la prostitució i incitin la seva pràctica”. (Font: 
Comunicació 21)

Banc Sabadell reforça la seva 
proposta de valor a la banca personal

Banc Sabadell va estrenar fa una setmana la seva nova cam-
panya en televisió, mitjans digitals, xarxes socials, premsa i rà-
dio. En un context en què la incertesa s’ha instal·lat a la vida 
de moltes persones i es fa més valuós l’assessorament expert, 
el banc presenta les seves credencials de més de 130 anys 
d’experiència assessorant a les millors empreses, per acom-
panyar els clients també en les seves finances personals amb 
especial focus en el segment de banca personal.

La nova campanya està protagonitzada per Anna Gener, presi-
denta i CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona, una de les 
més grans consultores immobiliàries a nivell internacional, i Bor-
ja Vázquez, cofundador i president de la marca de moda Scal-
pers, firma que va néixer precisament durant la fase més dura de 
l’anterior crisi. Tots dos empresaris transmeten en primera perso-
na com la seva experiència en la seva empresa els ajuda a ges-
tionar el seu futur en la seva vida personal. (Font: El Publicista)

Ogilvy guanya el compte de la DGT 

Ogilvy serà la nova agència creativa de la Direcció General de 
Trànsit (DGT) durant un màxim de dos anys. Succeeix així a 
McCan , que ha estat el proveïdor de l’organisme públic des 
2018 i que aquest any havia decidit no competir per aquest 
compte. A més de Ogilvy, es van presentar al pitch diverses de 
les principals agències: Arpa, Atrevia, Comunica+A, Grow, Leo 
Burnett, Publicis, Somos R, September, Shackleton, Sra. Rush-
more y TBWA. De totes elles, Ogilvy ha estat la que ha obtingut 
una puntuació més alta, amb 83 punts sobre els 100 possibles. 
En segona posició va quedar Arpa (76), seguida de Somos R 
(75) i TBWA (74).
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En aquest procés de selecció va ser la part econòmica la que va 
decantar el concurs. En aquesta secció, Ogilvy va aconseguir 
27 punts d’un màxim de 30, molt per sobre de la resta de les 
agències presentades. De fet, la que va quedar en segona po-
sició en la part econòmica va ser Arpa, amb 18 punts. Aquesta 
diferència de punts obtinguda per Ogilvy en el pla econòmic va 
ser possible gràcies a que va oferir un fee de tan sols 120.000 
euros. És exactament la meitat del límit màxim fixat per la DGT. 
La segona oferta més barata va ser la de Comunica + A, que va 
establir 156.000 euros. L’altre criteri econòmic, a més del fee 
proposat, era el tarifari ofert per les agències. Aquí Ogilvy va 
tornar a presentar la proposta més avantatjosa econòmicament 
per a l’organisme públic. (Font: Dircomfidencial)
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Una nova eina per a una publicitat 
segura: aprovat el Codi de Conducta 
sobre l’Ús d’Influencers
Per Autocontrol

El Codi de Conducta sobre l’Ús de Influencers a la Publicitat, 
entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 recollint un conjunt de 
regles que vinculen els anunciants adherits a les dues asso-
ciacions, així com a qualsevol altre anunciant del sector i a in-
fluencers que voluntàriament s’adhereixin a aquest. En virtut de 
la mateixa tots els anunciants adherits hauran d’establir en els 
seus contractes amb influencers la necessitat de compliment 
de les normes. De forma complementària, igualment, hauran 
d’afavorir l’adhesió dels influencers a aquest.

L’objectiu d’aquesta eina que és el Codi és que els continguts 
digitals o mencions realitzades per influencers que tinguin na-
turalesa publicitària siguin identificables com a tals per als seus 
seguidors. Així, en aquells casos en què la naturalesa publici-
tària del contingut no sigui clara i manifesta, estableix l’obligació 
d’incloure una indicació al respecte que ha de ser explícita, im-
mediata i adequada al mitjà i missatge sobre la naturalesa pu-
blicitària de tals mencions o continguts. En concret, en aquests 
casos es proposa la utilització d’indicacions com ara “publici-
tat”, “publi”, “en col·laboració amb” o “patrocinat per”, tant en 
la publicació inicial del contingut, com quan l’influencer el com-
parteixi. Per contra, es desaconsella la utilització d’indicacions 
genèriques o poc clares, així com que l’accés a aquest identifi-
cació publicitària requereixi que l’usuari faci “clic”.

En l’Annex del Codi es recull un llistat exemplificatiu de la ubi-
cació recomanada per a la identificació de la menció o contingut 
publicitari, en funció de la concreta plataforma o xarxa social en 
la qual tal menció es dugui a terme. (Fotografia: Iberley)
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Spotify llança Ad Studio a Espanya 
per fer publicitat en 24 hores

Spotify, la plataforma global de àudio en streaming, ha llançat 
a Espanya Ad Studio, una eina publicitària self-serve per a em-
preses i artistes. Amb un pressupost mínim de 250 euros, qual-
sevol tindrà accés a l’streaming intelligence de Spotify. A més, 
proporcionant únicament un guió, la plataforma ajudarà a crear, 
de forma gratuïta, anuncis professionalment produïts amb locu-
ció i música en tan sols 24 hores.

Amb la nova eina publicitària de Spotify les empreses anun-
ciants podran aprofitar de forma senzilla les opcions de seg-
mentació amb què compta Ad Studio per connectar amb els 

clients. A més, tenint en compte paràmetres basats en pla-
ylists, podcasts, la seva ubicació i dades demogràfiques, en-
tre d’altres. El servei ofereix funcionalitats intuïtives i de forma 
gratuïta amb les quals es puguin muntar peces d’àudio, acom-
panyades de música de fons o veu en off , entre altres opcions. 
Això permetrà la creació d’àudio en menys de 24 hores, segons 
afirmen des de Spotify. No obstant això, els anunciants també 
tenen l’opció de pujar els seus propis àudios i/o vídeos publici-
taris directament a la plataforma.

La plataforma també facilitarà informes per mesurar l’efectivitat 
i els resultats de les campanyes. I per a aquells que promocio-
nen música, estaran disponibles estadístiques d’atribució que 
mostren com l’anunci ha impactat en les escoltes a Spotify i en 
el increment dels oients. A més, tots els anuncis d’àudio pro-
duïts amb Ad Studio es poden modificar gràcies a les eines de 
revisió, sent possible fer canvis i ajustos en qualsevol moment 
de la campanya en el clip d’àudio, la música i, fins i tot, la barre-
ja final. (Font: Reason Why – infografia: promocionmusical.es)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Google vol convertir YouTube en el 
gran catàleg d’Internet

YouTube ha començat recentment a sol·licitar a alguns crea-
dors de continguts que comencin a etiquetar els productes 
que apareixen en els seus vídeos, perquè les dades puguin 
vincular-se amb les eines de compres i analítica de Google. 
L’objectiu? Converteix (ara, sí, literalment) a YouTube en un 
gegantesc catàleg online, en què els espectadors dels vídeos 
puguin no només informar-se sobre els productes, sinó també 
comprar-los directament sense sortir de el portal.

Google ha volgut deixar clar que veu això com un “experiment”, 
però s’ha negat a facilitar més detalls. No obstant això, el mo-
viment es presenta com la gran solució perquè Google aconse-

gueixi introduir-se amb força en la indústria de l’e-commerce, 
on ja ha realitzat moviments previs d’èxit limitat. (Font: Xataka 
– infografia: Youtube)

El nou iPhone té dades 5G, el que 
accelerarà el seu impacte en els 
mitjans de comunicació
Apple ha presentat els seus dispositius insígnia més nous, 
l’iPhone 12, que representa la primera gran incursió d’Apple 
en tecnologies mòbils 5G. El conseller delegat de Verizon, 
Hans Vestberg, va assistir durant l’esdeveniment per anunciar 
el llançament a tot el país de la xarxa sub-6 5G de l’operador. 
Apple diu que ha dissenyat la línia d’iPhone 12 per aconseguir 
un rendiment de xarxa ideal alhora que equilibra la durada de 
la bateria. Un “mode de dades intel·ligents” utilitza LTE quan 
la vostra activitat actual no requereix velocitats 5G. Apple diu 
que ha provat el rendiment de la 5G amb 100 operadors de 30 
països per garantir un llançament suau.

Què fa el 5G? Fa que les dades siguin molt més ràpides. Què fa 
això per al periodisme? Les coses que ara són possibles, però 
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poc òptimes en les connexions mitjanes (per exemple, el vídeo 
en directe) haurien de ser molt més fiables. Les coses que ara 
estan a la vora de la possibilitat, com ara AR i VR de qualitat 
decent, haurien de ser molt més corrents. Una experiència de 
RA que avui col·loca un objecte a l’espai 3D pot ser que demà 
pugui manejar tota una sala d’objectes. Una transmissió de ví-
deo en directe que es dirigeix a un dispositiu pot convertir-se 
en tres o quatre fluxos simultanis, amb els usuaris capaços de 
desplaçar-se sense problemes entre si sense tartamudes ni 
problemes i amb la compressió necessària al voltant.  (Font: 
The Verge)

WhatsApp estrena nova cerca

La recerca de WhatsApp mai ha brillat per les seves funciona-
litats. Es limitava a buscar un terme determinat en els xats i, la 
majoria de les vegades, trigava a fer-ho molt més del que seria 
desitjable. Una cosa que acaba de canviar. Després d’aparèixer 
en la beta d’Android, la nova recerca de WhatsApp ha arribat a 
tots els usuaris portant-nos bastant novetats.

De moment, aquestes noves funcionalitats només han arribat 
a les aplicacions mòbils; la web i les aplicacions d’escriptori 
sembla que hauran d’esperar un temps. La nova recerca de 
WhatsApp, que ha millorat substancialment la seva velocitat, in-
corpora filtres per buscar per tipus d’arxiu i fins i tot per contac-
te. Les noves opcions ens permeten seleccionar senzillament 
una de les etiquetes, per exemple Vídeos, i veure a l’instant 
tots els que tenim a les converses. Una vegada aquí, podem 
navegar a través d’ells o incloure un text a la barra de cerca. 
Una altra possibilitat, al marge de les dues esmentades, és dur 
a terme una recerca limitada a un contacte en particular. (Font: 
Genbeta)
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Publiqueu menys, però publiqueu 
millor: pivotant a les notícies locals de 
pagament
Per doctora Joy Jenkins, professora adjunta a l’Escola de Pe-
riodisme i Mitjans Electrònics de la Universitat de Tennessee / 
Reuters Institute

Hem realitzat un informe que examina com els periòdics locals 
i regionals d’arreu d’Europa han adaptat les seves estratègies 
editorials i empresarials per mantenir-se sostenibles en l’entorn 
dels mitjans digitals. Tot i que aquests mitjans heretats conti-
nuen obtenint la majoria dels seus ingressos dels seus produc-

tes impresos, reconeixen la necessitat d’invertir en contingut 
digital distintiu i d’alta qualitat que serveixi als lectors existents 
alhora que atrau els nous lectors que garantiran el seu futur.

Ens centrem en com aquests mitjans de notícies locals i regio-
nals han adoptat el canvi cap al contingut de pagament en línia, 
inclosos els models freemium, premium, micropagament i dona-
ció de lectors. Aquest “pivot a pagament” ha donat lloc a canvis 
significatius en la manera com les redaccions aborden els seus 
productes editorials i distingeixen el periodisme de valor afegit, 
cosa que ha donat lloc a noves funcions i rutines de redacció, a 
la creació de continguts i a estratègies de gestió i tàctiques per 
a la distribució de plataformes.

Aquesta investigació que hem fet es basa en 20 entrevistes re-
alitzades entre desembre de 2019 i març de 2020 a directius i 
editors de vuit diaris locals i regionals de quatre països (Finlàn-
dia, França, Alemanya i el Regne Unit). Set d’aquests mitjans 
van aparèixer a l’informe de 2018 La transició digital de les notí-
cies locals (Jenkins i Nielsen 2018); El Yorkshire Post al Regne 
Unit és nou per a aquest informe. Aquests diaris de casos re-
presenten models de propietat independents i basats en grups, 
i les respostes dels entrevistats reflecteixen preocupacions tant 
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específiques del país com universals que afecten els mitjans de 
comunicació locals.

Aquest informe constata que:
• En els darrers dos anys, tots els diaris de casos han canviat 
d’estratègies digitals que posen èmfasi en la recerca de l’abast 
de l’audiència, monetitzades mitjançant publicitat o una combi-
nació de models de contingut de pagament i fonts auxiliars, a un 
enfocament en la creació de relacions duradores amb els lec-
tors que pagaran per al contingut en línia en forma de subscrip-
cions, accés a articles premium, donacions o micropagaments.

• Els editors donen prioritat als lectors fidels als visitants que 
passen per sobre de la mà de plataformes com Google i Face-
book. Tenen com a objectiu atraure aquest públic mitjançant la 
producció de contingut distintiu de “valor afegit” que reflecteixi 
les funcions clàssiques del periodisme local (cobertura de la 
delinqüència, els tribunals i l’agenda) i que permeti també ex-
perimentar de forma continuada, basada en dades. i informes 
orientats a solucions.

• Les redaccions han adoptat una mentalitat comercial que dóna 
suport a l’adopció de nous processos i rols editorials per millo-

rar els ingressos digitals, incloses les estratègies per al contin-
gut programat, quantificar l’atenció i el compromís, actualitzar 
notícies en línia, produir funcions en profunditat, desenvolupar 
nous productes com podcasts i butlletins, col·laborant entre de-
partaments editorials i comercials i compartint contingut entre 
diversos fons d’editors.

• Aquest èmfasi en la creació de relacions ha impulsat canvis 
en les estratègies de la plataforma d’aquestes organitzacions, 
sobretot pel que fa a Facebook, que continua sent un factor 
important de trànsit. De la mateixa manera que Facebook com 
a empresa ha canviat el seu enfocament de publicacions públi-
ques a grups i missatgeria privada, els diaris han reduït la seva 
confiança en la plataforma per assolir l’abast algorítmic i, en 
canvi, l’utilitzen estratègicament per promoure subscripcions, 
connectar-se amb grups específics i arribar a nous públics.

En general, els editors i gestors entrevistats per a aquest infor-
me són optimistes sobre el potencial de les estratègies basades 
en els pagaments per maximitzar els recursos i molts veuen 
augments graduals dels seus ingressos digitals. També expres-
sen preocupació per la seva capacitat per continuar innovant 
les seves ofertes digitals, retenir el talent de les redaccions i 
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mantenir i atraure lectors que reconeixen el valor de donar su-
port a les notícies locals d’alta qualitat.

Les entrevistes de seguiment a l’agost-setembre del 2020 re-
velen que aquests reptes han estat millorats per la pandèmia 
COVID-19. Tot i que moltes de les organitzacions informatives 
van veure inicialment trànsit en línia sense precedents mentre 
el públic buscava informació local sobre proves, taxes d’infecció 
i tancaments, també van experimentar forts descensos en pu-
blicitat, ingressos d’esdeveniments i lliuraments de diaris im-
presos. Alguns mitjans també s’han enfrontat a problemes, 
acomiadaments i tancaments. Tot i això, persisteix la necessitat 
d’informació local precisa i creïble, i els mitjans de proximitat 
continuen compromesos a produir i reforçar el valor de les notí-
cies locals. (Fotografia: Diari de Girona)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Publish Less, but 
Publish Better: Pivoting to Paid in Local News. CLICAR AQUÍ  

Com evolucionen les actituds i 
les estratègies de la publicitat 
programàtica

Per tal de comprendre la situació de l’adopció programàtica a 
tot Europa tant a la part compradora i la part venedora de la 
indústria de la publicitat digital, la Comissió de Contractació 
programàtic d’IAB Europe ha desenvolupat les actituds cap a la 
enquesta programàtic Publicitat des de 2015. Ara, per sisè any, 
l’estudi s’ha convertit en un referent de la indústria per mostrar 
com estan evolucionant les actituds, l’adopció i les estratègies 
de publicitat programàtica.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

https://www.amic.media/media/files/file_352_2617.PDF


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’Informe IAB Europe Attitudes to Programmatic Advertising Re-
port 2020 va atreure els enquestats que manen volums signi-
ficatius d’oferta i demanda de publicitat. Més de la meitat dels 
enquestats entre anunciants, agències i editors gestionen pres-
supostos publicitaris anuals iguals o iguals a un milió d’euros.

L’enquesta va preguntar sobre les àrees següents: Quant 
s’utilitza la programació per a diferents formats (pantalla, mòbil 
i vídeo). Impulsors i barreres a la inversió programàtica. Models 
operatius utilitzats per a programació. Mesura i estratègia de 
dades. El futur de la inversió programàtica. 

L’estudi de les actituds programàtiques de l’IAB Europe 2020 
destaca el següent:

• Els pressupostos de publicitat digital continuen augmentant, i 
els programàtics es tornen a beneficiar d’una inversió més gran. 
El percentatge d’anunciants que inverteixen més del 41% del 
seu inventari de display mitjançant mètodes programàtics va 
augmentar fins al 70% el 2020 del 55% el 2019.

• El vídeo continua sent un motor clau de la inversió progra-
màtica entre les agències; el 54% de les agències compren ara 

més del 41% del seu inventari de vídeo per programació, en 
comparació amb el 50% del 2019.

• Amb l’augment de la inversió dels anunciants en programàti-
ques, la compra d’inventari d’ads.txt augmenta, així com la 
consciència. Mentrestant, el 52% dels editors van dir que ve-
nien més del 81% del seu inventari ads.txt.

• La tendència de l’habitatge de què parlava la indústria es mou 
ara en la direcció oposada, ja que els anunciants amb un model 
intern han disminuït del 38% (2019) al 20% (2020)

• Ara, el costat de la compra continua evolucionant cap als mo-
dels híbrids. El 2019, el 15% dels anunciants van declarar que 
tenien un model híbrid per al comerç programàtic. Això s’ha in-
crementat fins al 30% el 2020.

Com anunciàvem al principi, l’estudi s’ha convertit en un re-
ferent de la indústria per mostrar com estan evolucionant les 
actituds, l’adopció i les estratègies de publicitat programàtica. 
(Font i infografia: IAB Europe). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us 
acosta l’estudi d’IAB Europe Attitudes to Programmatic Adverti-
sing Report 2020. CLICAR AQUÍ  
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El nostre últim pensament, publicat 
avui...

A mesura que les marques busquen orientar-se cap a la recu-
peració i el creixement, un desafiament clau les reté: entendre 
quins canvis de comportament dels consumidors es mantindran 
a llarg termini.

En aquest context incert, cal un nou pensament i innovació. 
Però gairebé la meitat de les OCM (enquestes online) informen 
que utilitzen estratègies desplegades en recessions anteriors 
per avançar.

Basant-se en l’enquesta global de 1.361 OCM en 12 mercats, 
l’enquesta més gran d’aquest tipus, la companyia Dentsu ha 

identificat un grup de CMO de Fronteres que representa els 
destins de les seves marques a través d’una sèrie d’estratègies 
específiques que les diferencien de la resta, incloses: 

Hiperempatia: entendre els consumidors amb més profunditat 
i actualitzar els coneixements en temps real (per exemple, fent 
servir dades de tercers) en lloc de vendre simplement. 

Hiper-agilitat: actuant com una start-up desenvolupant ràpida-
ment missatges, productes i serveis nous i rellevants a partir de 
la visió del consumidor.

Hipercol·laboració: integració amb la suite C i departaments 
interns com ara vendes i R + D a un nivell superior, així com amb 
socis / proveïdors externs. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: Daetsu)

NOTA: Entenem que els lectors d’El Butlletí volen saber més 
d’aquest tema. Els proposem la lectura de l’estudi derivat de 
la macro-enquesta de Daetsu Into the Unknown CMO survey 
2020. CLICAR AQUÍ  
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Facebook prohibeix el contingut de 
denegació de l’Holocaust

Facebook ha anunciat que eliminarà tot el contingut de la seva 
plataforma que “negui o distorsioni l’Holocaust”. La companyia 
diu que aquesta expansió de les seves polítiques de discurs 
d’odi és una resposta al que anomena “l’augment ben docu-
mentat de l’antisemitisme a nivell mundial i l’alarmant nivell de 
desconeixement sobre l’Holocaust, especialment entre els jo-
ves”. Anteriorment, Facebook s’ha enfrontat a fortes crítiques 
per deixar que el contingut de denegació de l’Holocaust es di-
fongués lliurement a la seva plataforma .

A més d’eliminar el contingut que nega o distorsiona l’Holocaust, 
la companyia diu que, a partir d’aquest any, dirigirà qualsevol 
persona que cerqui a Facebook termes relacionats amb aquest 
tema a “informació creïble” subministrada per fonts de tercers.

 “L’aplicació d’aquestes polítiques no pot passar d’un dia per 
l’altre. Hi ha una gran quantitat de contingut que pot infringir 
aquestes polítiques, i trigarem una mica a formar als nostres re-
visors i sistemes en matèria d’aplicació”, va dir Monika Bickert, 

vicepresidenta de la política de contingut de Facebook, en una 
publicació al bloc. (Font: The Verge)

20 Minutes prova la distribució del 
diari en bicicleta

Des del dilluns 12 d’octubre de 2020, el diari francès 20 Minutes 
prova la distribució amb bicicleta. “El diari 20 Minutes forma 
part del paisatge urbà des de fa més de 18 anys. La ciutat ha 
estat el seu terreny preferit des de la seva creació i els actius 
urbans, el seu objectiu històric”, va dir el diari gratuït. L’objectiu: 
adaptar-se als usos i als nous fluxos de població a París, amb 
l’establiment d’un nou canal de distribució amb transports am-
bulants de bicicletes. Aquest canvi en la distribució de diaris 
respon a dos reptes: donar suport als lectors mòbils permanen-
tment i fer que la informació sigui accessible per a tanta gent 
com sigui possible.

Aquest nou mètode de distribució complementa la xarxa de 
distribució existent, que representa, a París intramural, més de 
400 punts de distribució: comerç ambulant (48% de la xarxa), 
que es mostra a les estacions de SNCF, escoles, universitats, 
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administracions i empreses. “Aquest desenvolupament ens ha 
de permetre arribar als lectors que han adoptat nous rituals i 
noves rutes en la seva vida diària, ja siguin a peu, en metro, 
en autobús o si tinguin prestat un patinet o una bicicleta, que 
s’han convertit en mitjans molt popular entre els parisencs. La 
idea continua sent la mateixa que fa 18 anys quan es va crear 
20 Minutes: adaptar-se als patrons de consum, viatjar i a les 
necessitats dels nostres lectors, estar allà on són”, va declarar 
Frédéric Daruty, president i director de la publicació de 20 mi-
nutes. (Font: Cb News)

Formació al Col·legi de Periodistes

El Centre de Formació i Desenvolupament del Col·legi de Pe-
riodistes ha fet un esforç per adaptar-se a la situació extraor-
dinària que estem vivint, i et proposa un piló de cursos online  i 
webinars que pots fer des de casa. T’hi apuntes? 

Cursos online sense restricció horària.- Els cursos online et per-
meten formar-te sense restriccions horàries, des de qualsevol punt, 
amb calendari flexible i continguts interactius i dinàmics. Tan sols 
cal complir els terminis indicats pel professor per presentar treballs.

Iniciació a Wordpress per a periodistes, amb Francesc Xa-
vier Codony. 10 hores de formació (28/09/2020 al 28/10/2020). 
Preus per a col·legiats: 70€ (20€ per a col·legiats en atur i 40€ 
jubilats). 

Tècniques avançades de periodisme escrit, amb Carles Sin-
gla. 10 hores de formació (30/09/2020 al 30/10/2020). Preus per 
a col·legiats: 70€ (20€ per a col·legiats en atur i 40€ jubilats).  

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi, amb Ne-
reida Carrillo. 12 hores de formació (19/10/2020 al 19/11/2020). 
Preus per a col·legiats: 84,01€ (24€ per a col·legiats en atur i 
48€ jubilats). 

Cursos online amb sessions en directe en horari fix
Els cursos en directe tenen un horari fix i només es poden rea-
litzar a l’hora indicada: 

Aplicacions de content curation, amb Eva Sanagustín Fer-
nández. 3 hores de formació (15/10/2020 de 10h a 13h). Preus 
per a col·legiats: 25,50€ (13€ per a col·legiats en atur i 13,50€ 
jubilats). Inscriu-te aquí.
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Diseña un plan de marketing digital, amb Pilar Yépez Moli-
na. 9 hores de formació (20/10/2020 al 23/10/2020). Preus per a 
col·legiats: 76,50€ (40€ per a col·legiats en atur i 40,50€ jubilats). 

Claus per elaborar un pla de negoci d’un diari digital.- 8 
hores de formació (26/10/2020 al 04/11/2020). Preus per a 
col·legiats: 68,00€ (36,00€ per a col·legiats en atur i jubilats). 

Cursos presencials:
Aprèn a fer el teu pla de comunicació, amb Josep M. Bru-
gués. 3 hores de formació (16/10/2020 de 10h a 13h - Barce-
lona). Preus per a col·legiats: 26€ (bonificació completa prèvia 
sol·licitud per a col·legiats en atur i 12,75€ jubilats). 

Webinars.- Els webinars són píndoles formatives a distància 
i en directe, normalment d’una hora de durada, en les quals 
el professor fa una exposició i els alumnes poden interactuar 
amb ell a través d’un xat. D’aquesta manera, els assistents 
poden fer un tast d’un tema concret i aprofundir després en el 
seu aprenentatge a través de cursos presencials o de l’Aula 
Virtual.

Gestiona, retoca i millora les teves fotos amb el mòbil, amb Jordi 
Flamarich. (14/10/2020 de 10h a 11h). Preus per a col·legiats: 
9,95€ (4,99€ per a col·legiats en atur i jubilats). 

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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Periodisme: garantir el futur
Per Salvador García Llanos / Canarias Ahora

  
Impulsar als governs i poders públics darrere d’un doble objec-
tiu: d’una banda, promoure una acció global d’emergència per a 
la indústria de la premsa escrita en el seu conjunt (periodisme, 
publicació, impressió i distribució); i de l’altra, aplicar un impost 
sobre els serveis digitals que ofereixen els gegants tecnològics 
(Google, Facebook, Amazon...) que han copat la major part 
dels ingressos per publicitat dels mitjans de comunicació.

Aquesta és la iniciativa de la Federació Internacional de 
Periodistes (FIP), en la qual està integrada la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), i de la UNI 
Global Union, amb seu a Nyon (Suïssa), representativa de més 
de vint milions de treballadors del sector de capacitats i serveis. 
Es preveu que aquest sector generarà el noranta per cent dels 
nous llocs de treball de la propera dècada. L’actuació es deno-
mina Paquet de rescat i supervivència futura per a la indústria 
de la premsa escrita.

És un intent de resposta a la crisi sanitària oberta per la CO-
VID-19 i que es reflecteix, sobretot, al descens dels ingres-
sos publicitaris en els mitjans, agreujant la disminució que 
s’apreciava en els últims anys. Tan sols aquest any, la contrac-
ció ha arribat ja el vint per cent. Fonts de la FIP han indicat que 
el 2018 la firma Google va guanyar uns quatre mil set cents mi-
lions de dòlars americans a través de la publicació de notícies. 
Els beneficis no van ser compartits amb els periodistes que les 
van produir.

El secretari general d’aquesta organització, Anthony Bellanger, 
ha declarat que “la crisi sanitària mundial actual està agreujant 
considerablement les grans dificultats a què s’enfronti al sector 
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de la premsa escrita”. D’aquí, l’apel·lació als poders públics: 
“El sector és un bé públic i constitueix un pilar fonamental de 
les nostres democràcies. Els governs són conscients. De fet, 
durant la crisi de la COVID-19 han identificat el sector com es-
sencial. Ara no poden contemplar impassibles com s’enfonsa 
el vaixell”.

Per la seva banda, la secretària general d’UNI Global Vision, 
Christy Hoffman, al comentar la iniciativa ha dit que “la premsa 
escrita té un paper molt important a l’hora de divulgar la infor-
mació i donar suport als components digitals de el periodisme”. 
La posició sindicalista sembla clara: davant la crisi econòmica, 
els governs nacionals han d’intervenir per protegir l’ocupació 
en els mitjans i al sector de la premsa que defensa la qualitat, 
l’ètica, els drets laborals, la solidaritat i les llibertats fonamen-
tals. I abunden: si no es prenen mesures, milers de mitjans de 
comunicació podrien tancar i centenars de milers de llocs de 
treball podrien perdre com a conseqüència de la consolidació 
en el sector dels mitjans i la pèrdua d’ingressos per publicitat.

Un tercer i revelador testimoni és el d’un altre dirigent d’aquesta 
mateixa organització, el seu cap de departament de UNI Gràfics 
i Embalatges, Nicola Constantinou, va afirmar, amb molta pre-

cisió, que “la premsa escrita és un bé social i la seva cadena 
de subministrament és llarga i inclou a milions de persones, 
des de periodistes, editors, revisors, impressors, dissenyadors 
i fotògrafs fins repartidors, empleats de les oficines de correus 
i llibreters”.

Constantinou fa un pas més i se situa en les conseqüències 
de l’elusió fiscal que, unida a la sostracció d’ingressos per 
publicitat per part de les principals empreses tecnològiques, 
“deixa a aquests negocis, i les persones que treballen per a 
ells, en una situació de desavantatge. Demanem als governs 
que intervinguin per garantir que les persones que produeixen 
i distribueixen les notícies de les que depenem rebin el que els 
correspon”.

Es tracta, en fi, de garantir el futur del periodisme en circum-
stàncies molt adverses. Les coses estan malament i poden em-
pitjorar. Tant de bo que aquest “Paquet” sigui útil i serveixi per 
trobar solucions. (infografia: W Radio)
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La veritat, el salvavides del 
periodisme per no morir ofegat a 
l’oceà de les “fake news”
Per Marketing Directo

“En cinc anys el periodisme serà periodisme de primeríssima qua-
litat pel qual la gent pagarà. Serà així mateix més accessible, es-
tarà obsessionat amb els seus clients i continuarà sent rendible”, 
assegura l’exprimera ministra danesa Helle Thorning-Schmidt.

La digitalització que tot ho impregna ha posat la soga al coll 
als mitjans més tradicionals. I no obstant això el periodisme de 
qualitat és avui més important que mai. En aquest oceà infestat 
de “fake news” que és la xarxa de xarxes, com poden els mi-

tjans nedar contra corrent i revestir-se de atractiu per al públic 
navegant a bord de la veritat?

A aquesta i altres preguntes han donat resposta aquesta set-
mana, a la jornada Innovation Day de Serviceplan, Tanit Koch, 
directora de ntv, Carsten Knop, editor de Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, i Helle Thorning-Schmidt, exprimera ministra de Dina-
marca i copresidenta del “Oversight Board” de Facebook.

Des del punt de vista de Knop “la veritat és com els diners. 
Si falsifiques els diners en circulació i hi ha tant que ho ‘fake’ 
deixa de ser una excepció per convertir-se en la norma, la gent 
deixarà d’acceptar bitllets”.

El periodisme necessita més que mai injecció de veritat, però 
també cal fer-ho més accessible al públic. “Necessitem acon-
seguir que les notícies siguin el més accessibles possibles i no 
només en el pla tècnic. Hem de ser també transparents a l’hora 
de connectar amb les persones per a les quals treballem”, su-
bratlla Koch.

A l’hora de aproximar-se als consumidors de notícies cal dis-
tingir, d’altra banda, entre els crítics i els que viuen en una per-
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pètua negació (els teòrics de la conspiració, per exemple). En 
aquest sentit, “a l’hora de cobrir determinats continguts hem de 
ser capaços de desemmascarar als que no mereixen formar 
part del debat públic” , apunta Koch.

En el futur al periodisme no li quedarà més remei que enarborar 
la bandera de la qualitat i ser de pagament. De totes maneres, 
la nova era digital no projecta únicament i exclusivament proble-
mes sobre el periodisme, despullant-te’l de veracitat i reputació. 
Potser les xarxes socials siguin un recipient ple de mentides, 
però “ també han donat veu a milions de persones i són la raó 
per la qual moviments com Black Lives Matter són possibles. 
Abans els mitjans estaven controlats habitualment per petites 
elits liderades per homes blancs”, adverteix Thorning-Schmidt.

Sí que és cert, però, que les xarxes socials amplifiquen com 
una càmera de ressò la desinformació, admet l’exprimera mi-
nistra danesa. “A vegades la desinformació és tan extrema que 
la gent pot viure realitats completament diferents” , denuncia.

Suport al periodisme local
Per posar límit a la polarització solapada a la desinformació 
“necessitem donar suport al periodisme local de qualitat. Hem 

de trobar la manera de procurar un suport eficaç al periodisme 
arrelat en les dades i ben pròxim. I referent a això les xarxes 
socials haurien de ser molt més acurades del que són amb les 
persones a les que serveixen”, destaca Thorning-Schmidt.

La que va ser primera ministra de Dinamarca està convençuda 
que “en cinc anys el periodisme serà periodisme de primerís-
sima qualitat pel qual la gent pagarà. Serà així mateix més ac-
cessible, estarà obsessionat amb els seus clients i continuarà 
sent rendible”.

En el futur a curt termini el periodisme seguirà sent fidel als 
seus valors tradicionals i els amalgamarà amb “un interès genuí 
en els seus lectors i amb la seva disposició a introduir canvis 
en els punts de vista de la gent”, conclou Thorning-Schmidt. 
(Infografia: Revista Q)
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Sucumbirà el periodisme imprès?
Per Iraida Calzadilla Rodriguez, periodista / Cubaperiodistas.cu

  

El professor espanyol José Luis Martínez Albertos (catedràtic 
emèrit de la Facultat de Ciències de la Informació de la Univer-
sitat Complutense i exprofessor de la UAB) assegurava un de-
cenni enrere que davant l’aparició de les noves tecnologies, el 
periodisme tradicional –posant l’èmfasi a l’imprès- podria morir 
cap a l’any 2020. Altres visions asseguraven que l’últim dels im-
presos estaria veient la llum el 2048, al menys als Estats Units.

La premsa impresa periòdica en els darrers 90 anys ha vis-
cut en permanent profecia d’holocaust. Un dels detonants més 

dramàtics i proper, que va mobilitzar a uns i altres entestats en 
l’ofici d’oracles, es va donar l’1 de gener de 2007, quan el diari 
suec Post Och Inrikes Tidningar -el més vell del món en circu-
lació ininterrompuda des de 1645-, va tancar la seva versió en 
paper i va abraçar, potser definitivament, l’era hipermèdia.

Però el periodisme imprès, que va gaudir per més de quatre se-
gles de regnat absolut des que va veure la llum el primigeni Nu-
remberg Zeitung, en 1457, Alemanya, des que la ràdio en 1922 
va irrompre poderosa en el seu vessant comercial i va inun-
dar amb veus i sons els espais de la llar acompanyant ja per 
sempre als públics, va començar el viacrucis de premonicions 
de morts. Però amb la ràdio, el periodisme imprès va negociar 
estratègies discursives i reajustar paradigmes tradicionals per 
emergir novament com a mitjà comunicatiu necessari a l’home 
modern.

Un altre ensurt li va arribar el 1927 amb les primeres aparicions 
públiques de la televisió. I si la ràdio va atreure en la seva vo-
cació permanent de companyia a despit de gairebé tota circum-
stància, la televisió va ser l’eclosió d’imatges i sons com si es 
percebés la realitat mateixa i sembla viure els fets des del propi 
protagonisme. Però la premsa impresa, savia, veterana colum-
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na del periodisme, va tornar a replantejaments que la van portar 
una altra vegada a ser un dels mitjans marcadament diferents 
en la manera d’oferir els seus missatges.

Darrere de cadascuna d’aquestes aparicions, els endevins van 
parlar de la seva mort per la suposada superació del missatge 
que propiciava la naixent plataforma. I darrere, sempre fantas-
mals, sempre presents, el basament econòmic i el basament 
tecnològic van estar com a barreres recurrents i segons sembla 
infranquejables.

Més desafiaments
Un altre desafiament ha nascut a les acaballes de segle XX i 
l’aparició d’Internet en la dècada dels 90. Internet, que ha es-
combrat paradigmes, posa la informació a l’abast del destinatari 
gratuïtament i gairebé en temps real; i el que és més, el con-
verteix no només en gestor de la informació que necessita, sinó 
també, productor d’ella des de l’espai personal i lliure de lligams 
que des de l’honestedat professional regeixen el comportament 
dels homes i dones de la premsa.

Llavors, cal una altra vegada preguntar-se quin reordenament 
intentarà la premsa impresa per perviure en l’era de la instanta-

neïtat i la gratuïtat, i tornar a la vella convicció que no es tracta 
de desaparèixer, sinó de complementar-se en les propostes co-
municatives, de buscar altres cotes de protagonisme i passar 
de la seducció tecnològica que presumeix la hipermèdia i de la 
crisi econòmica que certament avassalla les estrades escrits, 
a l’adequació dels continguts perquè, perduts el JA i l’ARA de 
la notícia, és el moment d’oferir als públics des de les pàgines 
impreses la consolidació del missatge, la seva valoració, inter-
pretació i reflexió.

És l’escenari on la propietat intel·lectual dels creadors es tor-
narà imprescindible per replantejar i recodificar les seves fers 
perquè de tots els mitjans envestits per Internet, són els diaris 
els més perjudicats. És el moment d’un nou guió.

Hora dels exemples
Anem a alguns exemples de devastació als Estats Units, on la 
premonició parla del 2048 com l’any fatal:

-- Al 2007 van desaparèixer 2.400 llocs de treball; el 2008 la 
xifra va ascendir a 5.900, i el 2009 hi va haver un comportament 
similar. El 2012 es parlava d’una suma general que supera els 
35.000 llocs de treball cancel·lats.
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-- Els diaris van perdre en el 2009 el 10 per cent de difusió. 
S’assegura per l’Audit Bureau of Circulations que va ser la 
cota més baixa des de 1940, quan van disminuir-se 44 milions 
d’exemplars cada dia.

-- The New York Times va enfrontar al 2008 la més aguda crisi 
financera i va haver d’acudir a publicar en les seves primeres 
planes anuncis comercials inusuals a la seva línia editorial.

-- Al 2009, el San Francisco Chronicle, el més important diari 
del nord de Califòrnia, va tancar la versió en paper a punt de 
complir 150 anys de permanència.

-- Aquest mateix any, The Rocky Mountaen News, entre els més 
llegits de Denver i també amb gairebé 150 anys d de vida, va 
tancar arrossegant pèrdues per més de 16 milions de dòlars i 
els seus propietaris van decidir posar-lo en venda; però, ningú 
es va interessar en comprar-lo.

-- Segons estadístiques aportades per Shaping the Future of 
the Mewspaper i World Association of Newspapers and News 
Publishers, des del 2008 a 2012 uns 200 diaris van liquidar a 
causa de la depressió econòmica.

-- El diari de publicació ininterrompuda més antic a Arizona, 
Tucson Citizen, va sortir el 2009 per última vegada en versió 
impresa. En la seva edició final va anunciar que continuaria no-
més com cibersite d’opinió.

- -No obstant això, als Estats Units es venen diàriament gairebé 
56 milions de diaris, i sis de cada 10 persones diuen que llegei-
xen un diari cada dia, afirmen Stanley J. Baran i Jorge Hidalgo 
en el seu text Comunicació massiva a Hispanoamèrica.
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On rau el problema de fons?
Estem, sens dubte, davant un nou iceberg imposat a la premsa 
impresa per l’oceà de la recessió financera que galopa mun-
dialment i l’aparició d’una tecnologia que desplaça fronteres i 
globalitza el coneixement a una velocitat de espasme i amb una 
assequibilitat en el seu ús cada vegada més expedita.

Però, és aquest el problema en tota la seva dimensionalitat? 
És només el model econòmic i el model tecnològic el monstre 
de dos caps que amenaça la premsa impresa? O és que també 
a aquest corrent pervers de mort no s’hi acosten els mateixos 
mitjans, aferrats a un transcendit model de fer periodisme?

John Nichols i Robert Mc Chesney, en el seu llibre Vida i mort 
del periodisme nord-americà: la revolució dels mitjans que farà 
que el món torni a començar, asseguren que abans que la irrup-
ció d’Internet o la recessió global, la principal causa de la crisi 
dels mitjans impresos està en la pèrdua de la qualitat perio-
dística, motivada per la concentració empresarial iniciada a la 
dècada dels anys 70 del passat segle.

Al seu torn, el periodista, politòleg i assagista peruà Álvaro Var-
gas Llosa va escriure a El Economista que el gran error que 

han comès els diaris dels Estats Units, Europa i Amèrica Llatina 
en resposta al nou context és haver encarat aquesta tendèn-
cia com un desafiament financer i tecnològic, en comptes d’un 
fenomen cultural, i que el que ara passa és que la informació, 
que acostumava a fluir de dalt a baix, comença ara a fluir de 
baix a dalt.

És a dir, assistim a un nou-vell dilema de la premsa impresa: 
reptes financers i desafiaments de suports tecnològics, el que 
porta a replantejaments en l’organització del procés periodís-
tic en la concepció de com oferir ara els missatges des dels 
seus atributs profunds i no des de les bastides formar-los d’una 
narratologia distant i hieràtica, i la responsabilitat de continuar 
com a referents de credibilitat per als públics.

La premsa va de transmutació en transmutació
Tot i que no compartim les seves tendències polítiques, és vàli-
da la declaració realitzada el 2006 pel controvertit president de 
News International, Rupert Murdoch: “La premsa té molta vida 
per davant, però ha de saber que serà només un dels canals 
per arribar al públic. El repte per als mitjans tradicionals és com 
atraure a la nova audiència”.
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Els que ens dediquem a la premsa impresa som una espècie 
que va de transmutació en transmutació, de transfiguració a 
transfiguració d’acord amb els reptes que porta cada temps en 
la seva proposta superior i transgressora, temps en l’espai his-
tòric de les societats com a éssers vius i, per tant, demandants 
de satisfacció davant les seves creixents necessitats.

Quedar desfasats i posar resistència a cada canvi que signifiqui un 
esglaó qualitativament superior, és posar traves al mateix procés 
de desenvolupament de la professió, específicament del periodis-
me imprès. Ja ho va dir Fernando del Paso en la seva novel·la 
José Trigo: “És el tren. El tren que ve, que passa, que se’n va”.

El periodisme imprès avui necessita créixer qualitativament i 
quantitativament, posar brida a la barrija-barreja de notes que 
per defecte produeix insuficiència informativa, apartar-se de la 
tendència a escriure registres freds de la vida que només pro-
dueixen visions desobjetivitzants i d’escassa densitat substan-
tiva.

Requereix interpretar la realitat des de postures més estratègi-
ques, que avaluïn els gèneres en les seves pròpies essències i 
tinguin en compte la finalitat i funció de cada un.

Cal abandonar els límits del reduccionisme
Si la ràdio és la companyia, la televisió l’entreteniment, Internet 
la gratuïtat i la instantaneïtat, la premsa impresa -sense des-
estimar de les seves pàgines aquells esdeveniments de trans-
cendència que requereixen d’un tractament informatiu i imme-
diat-, ha d’abraçar prioritàriament i com mai abans, l’anàlisi, la 
reflexió, la interpretació i l’opinió, tot això tributant a col·laborar 
amb el lector per canalitzar-li el discurs fragmentat que sol re-
bre per altres vies i lliurar-li un corpus en el qual senti reflectit 
un contingut amb el que pugui coincidir o dissentir, però que, 
inqüestionablement, el fa meditar i sentir-se un actor participant 
en tant se’l valora com a ésser pensant i crític.
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S’imposa abandonar els límits del reduccionisme que s’adona 
del blanc i del negre, per submergir-se en la policromia dels 
esdeveniments. Possessionar definitivament dels com i per què 
i presentar-los en la seva tridimensionalitat experencial. Assu-
meixo, doncs, que el periodisme imprès no pot estar condemnat 
al vagareig pels llimbs alighièrics.

Des del molt llunyà 490 abans de Jesucrist, el periodista-gènesi 
ha estat l’avantguarda en el peregrinar del temps. Caldrà ima-
ginar aquella alegria a punt de mort per fatiga del soldat grec 
Filípides, el cronista-atleta que va vèncer la marató de 42 qui-
lòmetres per anunciar el triomf de Melcíades contra els perses 
a la batalla sostinguda en la plana de Marató. Caldrà revisar 
l’examen històric que ens van llegar centenars d’homes aferrats 
a la responsabilitat individual i col·lectiva de comptar el trans-
córrer de la seva època, com monumental tribut de l’esdevenir 
social. Tots ells, aquí romanen en la perpetuïtat del registrador 
del seu temps.

I si els dinosaures van desaparèixer perquè com espècies acli-
matades a un hàbitat no van tenir capacitat de readaptar-se als 
canvis de la natura i els cicles de la vida, aquells dels seus simi-
lars més donats a la metamorfosi han esdevingut avui ferotges 

cocodrils i diminuts llangardaixos. Ara tot just són un referent 
del seu majestàtic passat. Però hi són, ferms i incommovibles, 
renovats, readaptats, formant part del present i sent imprescin-
dibles en la vital diversitat biològica. D’ells, que van poder mu-
tar i sobreviure per seguir sent útils i referencials, aprenguem 
la lliçó. (Infografies: Cuna Periodistas,  Openacces.uoc i USC 
Annenberg)
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El periodisme s’enfronta a una crisi 
de confiança
Per Mark Coddington i Seth Lewis / NiemanLab

El periodisme s’enfronta a una crisi de confiança ben documen-
tada. Aquesta llarga caiguda de la confiança pública a la prem-
sa forma part d’un escepticisme més ampli que s’ha desenvolu-
pat sobre la fiabilitat de les institucions de manera més general, 
que condueix a una recessió global de confiança que preocupa 
als observadors que especulen sobre el final d’aquesta espiral 
descendent.

Però, podríem veure aquests temes de notícies i confiança amb 
una nova llum si reconsideréssim les nostres suposicions sobre 
el que realment porta a la gent a desenvolupar la confiança en 
el periodisme?

Penseu, per exemple, en com els periodistes durant dècades 
han intentat establir confiança centrant-se en la seva responsa-
bilitat democràtica d’oferir informació objectiva, en aquest cas 
la presumpta confiança és un producte d’adherir-se fidelment 
a les normes i la neutralitat. En aquest cas, recuperar la con-
fiança podria ser una qüestió de “tornar als conceptes bàsics”, 
per dir-ho d’alguna manera, i informar dels fets d’una manera 
que comuniqui més clarament el que la gent ha de saber, amb 
la independència i la distància que la gent ha esperat de perio-
distes.

Però si, de fet, els periodistes canviessin la seva mentalitat i 
entenguessin el seu paper principal de manera diferent com 
a facilitació de la deliberació pública, la connexió comunitària 
i la participació democràtica, de treballar amb la societat civil 
en lloc de separar-la, què significaria això per a la l’orientació 
general del periodisme i com funciona?
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Un nou estudi de Periodisme i Comunicació de Masses Trimes-
tral (de Megan L. Zahay, Kelly Jensen, Yiping Xia i Sue Ro-
binson, tots de la Universitat de Wisconsin-Madison) ofereix 
algunes idees essencials sobre aquesta qüestió. L’equip, dirigit 
per Robinson i que va aplicar la formació de retòric de Zahay, 
va entrevistar 42 periodistes, aproximadament la meitat d’ells 
designats com a “orientats al compromís” i els altres “orientats 
tradicionalment”. Basat en una anàlisi retòrica del que van dir 
aquests periodistes (a través de les entrevistes) i del que van 
fer (a través de centenars de pàgines de materials del lloc web i 
fils de converses a les xarxes socials), els autors van desenvo-
lupar una imatge de dos camps de periodistes, tots dos profun-
dament preocupats per la crisi de confiança en el periodisme, 
però cadascun amb idees molt divergents sobre el que s’hauria 
de fer al respecte. 

Per als periodistes d’orientació tradicional, la confiança 
s’aconsegueix transmetent fets i ajudant a la gent a complir 
els seus deures democràtics, sense que hi hagi cap participa-
ció pública particular implicada en aquest procés. En aquest 
punt, solucionar el problema de confiança significa doblar 
l’objectivitat, la transparència i la precisió, però d’una manera 
que ajudi els ciutadans a reconèixer més fàcilment el valor que 

aquestes coses proporcionen. Per contra, en lloc de centrar-se 
en les normes institucionalitzades com a elements definidors 
del periodisme, “els periodistes orientats al compromís consi-
deren [el periodisme] com un conjunt de relacions, propenses a 
la complexitat i a la desordenació, i ho esperen en els contextos 
en què treballen”.

El que crida l’atenció de la visió del compromís, segons argu-
menten Zahay i els seus col·legues, és que implica no només 
una mentalitat diferent sobre el paper d’un mateix, sinó també 
una transformació en el treball propi, les coses del treball quoti-
dià o el que ells anomenen “el treball de confiança”. Un enfoca-
ment a la construcció i el manteniment de relacions suggereix, 
doncs, “tipus de treball periodístic completament nous que reo-
rienten l’atenció dels periodistes cap a la col·laboració i la facili-
tació”. Des d’aquesta perspectiva, la confiança del públic en les 
notícies surt dels esforços que emfatitzen la comprensió mútua 
i l’empatia amb les comunitats, i que poden ser intrínsecament 
lents, graduals i a llarg termini per naturalesa. En paraules d’un 
cofundador d’una organització de compromís que va ser entre-
vistat, “[no] és ineficaç doblar” Confieu en mi, sóc periodista”... 
Si no tens cap relació amb algú, si no has demostrat el teu valor 
per a ells... llavors no tens confiança”.
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A hores d’ara, hi ha un ampli i creixent grup d’investigacions 
sobre les possibilitats i els reptes del periodisme compromès. 
Aquests enfocaments, de fet, tenen una llarga història, que es 
remunta als moviments de periodisme públic i ciutadà dels anys 
noranta. Però el que diferencia aquest darrer estudi és en la 
forma en què traça acuradament el que sembla ser un punt 
d’inflexió clau en la professió, que fins i tot sembla, en la con-
clusió dels autors, “paradigmàtic”. De fet, aquesta peça és la 
primera publicada a partir del projecte de llibres en múltiples fa-
ses i en curs de Robinson sobre com els periodistes confien en 
les “persones habituals” segons les seves diferents identitats.

En la mesura que comencem a veure una divisió decisiva en la 
forma en què els periodistes defineixen i adopten el seu paper 
democràtic, i en la mesura que les organitzacions informatives 
donin als periodistes la llibertat i l’ànim d’actuar d’aquesta ma-
nera i d’experimentar experiències de creació de confiança, és 
possible que ser testimoni d’un moviment significatiu allunyat 
del model institucional de distància crítica i cap a un model de 
compromís que faciliti la discussió, la construcció de comunitat 
i l’associació amb el públic. (Fotografia: Ron Chapple Photogra-
phy, Inc. / The Guardian)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Periodisme local atractiu i 
col·laboratiu per mantenir l’interès 
dels lectors
Per Laure Delmoly, France Télévisions, MediaLab

Participa en el teu territori, escolta la teva comunitat i col·labora. 
Aquí teniu els trets clau de la segona edició del festival 
d’informació local celebrat recentment a Nantes (Loira Atlàn-
tic, França). Tot i les dificultats econòmiques, l’interès per la 
informació local és real. Aquesta és una bona notícia per als 
professionals que estan ajustant la seva estratègia per intentar 
desenvolupar models de negoci més sostenibles.

Mantingueu interès i confiança en les notícies locals.- El 
periodisme local enforteix el sentiment de pertinença del lector 
a una comunitat. Li proporciona informació útil per a la seva 
vida diària. L’ajuda a pensar en l’evolució de la seva ciutat i de 
la societat. “El periodisme de les grans ciutats no és suficient. 
En absència d’investigacions locals, el risc és tenir una mala 
percepció de la societat. Hi ha molts exemples: els armilles gro-
gues a França, el Brexit a Gran Bretanya, l’elecció de Trump 
als Estats Units”,  recorda Rasmus Kleis Nielsen, director de 
l’Institut Reuters.

En una economia d’atenció cada cop més fragmentada i com-
petitiva, els mitjans de comunicació locals continuen sent els 
més ben posicionats per atendre. Segons un estudi recent de 
l’Institut Reuters, el 47% dels enquestats estan interessats en 
les notícies locals.

Tot i que la vida política està molt polaritzada i el periodisme a 
les grans ciutats en pateix, no és el cas del periodisme local. 
Això reuneix totes les classes socials i tots els nivells educatius 
l’interès dels quals convergeix en el mateix tipus d’informació.  
“La proximitat és potser el que més uneix en aquests temps de 
polarització”. Rasmus Kleis diu: Una troballa encoratjadora per 
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al futur sempre que els mitjans locals escoltin la seva comuni-
tat: què volen els lectors, quins valors tenen, què els podem 
aportar?

Participa amb la teva comunitat i el seu territori.- La PQR 
(Presse Quotidenne Régionale) està cada vegada més com-
promesa amb la seva comunitat. Sandrine Thomas, redactora 
en cap de La Montagne, ha estat la portaveu d’un moviment 
a les xarxes socials per millorar la qualitat de la línia SNCF 
París-Clermont. L’objectiu? Millorar la vida quotidiana dels seus 
lectors que pateixen incessants retards i degradació de la línia. 
El compromís del diari La Montagne amb els seus lectors ha 
contribuït a mantenir el diàleg amb el govern.

  

Un altre exemple: obtenir un segon helicòpter de rescat per a la 
regió per poder transportar les víctimes per carretera i muntan-
ya als hospitals universitaris més propers. Els mitjans locals ja 
no només mostren continguts per cobrir la informació, sinó que 
es comprometen a millorar les coses.

Ser la veu de la vostra comunitat i involucrar-vos a la comarca 
i als seus ciutadans també és la línia de conducta de Voix du 
Nord. “Hi ha una expectativa de gent al voltant d’aquesta noció 
d’utilitat, especialment de les noves generacions: els “impac-
tes natius”. Els mitjans de comunicació locals són especialment 
adequats per a aquesta missió”, explica Gabriel d’Arcourt, di-
rector general.

Voix s’ha mobilitzat recentment sobre l’assetjament escolar 
mitjançant reunions, enquestes i testimonis per presentar vuit 
propostes de solucions al rector, tres de les quals s’han imple-
mentat. Una altra iniciativa de Voix du Nord és una associació 
amb Croisons le Faire, un col·lectiu d’empresaris que té com 
a objectiu identificar iniciatives positives per a la comunitat i 
replicar-les a tota la regió. La Voix du Nord recull casos d’èxit 
però també ajuda a identificar-los. 
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Els periodistes de notícies locals es posen al servei dels seus 
lectors per ajudar a trobar solucions. D’aquesta manera, Rue89 
Strasbourg ha dut a terme diverses operacions sobre el terreny 
als barris obrers per escoltar els residents i plantejar proble-
mes. Una mostra: un barri recentment renovat havia desapare-
gut completament de totes les plataformes de serveis (basades 
en coordenades GPS) a causa d’un canvi de nom del carrer. 
Després de la publicació de l’article al diari, el problema es va 
resoldre molt ràpidament. 

Col·labora amb altres actors.- Col·laborar amb mitjans na-
cionals també és una manera perquè els mitjans locals mostrin 
el seu saber fer. La BBC col·labora així amb els mitjans de co-
municació locals britànics. Es van reclutar 150 periodistes dels 
mitjans locals “per ser periodistes de democràcia local”. Cobrei-
xen notícies a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord i 
proporcionen contingut utilitzat per 900 mitjans de comunicació 
locals.

“La BBC cobreix els sous dels periodistes assignats a redac-
cions locals. Això ens permet tenir una bona cobertura de 
la política local i intercanviar bones pràctiques. Els mitjans 
col·laboradors tenen accés al contingut de la BBC, produeixen 

contingut local i compartim conjunts de dades”, explica Matthew 
Baraclough, cap de les associacions de notícies locals.

Es produeixen 1.500 articles a la setmana, el 99% dels quals 
són utilitzats per almenys dos socis. El pressupost és de 8 mi-
lions de lliures, dels quals 5 són pagats per la BBC.

“LNP (taula de notícies locals) és una gran contribució a 
l’ecosistema de la informació a Anglaterra i aquesta organització 
és reproduïble. Aquest ja és el cas a Nova Zelanda (12 periodis-
tes) i Canadà (105 periodistes)”, afegeix Matthew Baraclough.
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Un altre exemple de col·laboració a nivell local: l’associació 
de Nantes Métropole amb Ouest France durant la pandèmia 
per imprimir dues edicions especials amb les dades següents: 
alimentació i ajuda social de la ciutat, dates de reobertura 
d’escoles i mercats, dades de contacte per a associacions que 
proporcionen màscares. L’interès d’aquesta associació era do-
nar a conèixer informació important de la ciutat gràcies al PQR.

Penseu en models de negoci híbrids.- Si els mitjans de co-
municació locals experimenten una crisi del seu model econò-
mic amb la caiguda de les vendes impreses i la competència 
de GAFAS amb els anunciants, l’interès dels lectors els permet 
innovar en el seu model econòmic i considerar models híbrids. 

A França, Maïté Torres va crear Made In Perpignan el 2016, Flo 
Laval va crear Far Ouest -una ressenya que explica la regió entre 
el periodisme i les sèries documentals- i Pierre-Olivier Bobo va 
fundar els mitjans associatius Sparse. Aquests tres mitjans locals 
tenen un model econòmic basat en diverses activitats: formació en 
mitjans, creació de continguts per a tercers i finançament col·lectiu. 

D’aquesta manera, han aparegut diferents models de negoci 
als mitjans de comunicació locals: Lincolnite, a Gran Bretanya, 

mitjançant un model basat en la publicitat; Bristol Cable, amb 
un model basat en subscripcions; Our Media, a Noruega, en 
una estructura col·laborativa i associativa,  i Texas Tribune , a 
nord-Amèrica. Units a partir de les donacions dels lectors.

Però la innovació també pot ser “gerencial” per concentrar tots 
els esforços en el model d’ingressos. Al Canadà, el grup Vi-
llage Media, que té 14 llocs web de notícies locals i 22 llocs 
associats, s’inspira en el mètode Lean. Els equips del Quartier 
General ocupen diverses funcions: estratègia, back office, su-
port informàtic i fins i tot determinades tasques d’edició. El grup 
agrupa els costos operatius i, per tant, pot concentrar la seva 
inversió en l’adquisició de nous lectors i anunciants.

Els nous usuaris al mercat local de la informació són nombro-
sos i els models de negoci cada vegada són més diversificats. 
“L’època daurada dels anys noranta ha quedat enrere. Si el 
periodisme produït és de qualitat i l’estructura aconsegueix 
vireu-ne, ja és un èxit”, comenta Rasmus Kleis. El periodisme 
de proximitat s’ha de centrar en el que fa millor: produir notícies 
útils, proporcionar un sentiment de pertinença a la comunitat i 
ajudar a donar vida als debats socials a nivell local. I Gabriel 
d’Arcourt conclou: “Els mitjans de comunicació locals han de 
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servir de catalitzador per estimular moviments que van més en-
llà de si mateixos”. (Infografies: BDM, Meta-Media i BBC Local 
Partnerships)
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Els fact-checkers han de treballar 
junts per generar millors verificacions 
en línia
Per Clara Jiménez Cruz (Maldita.es) i altres periodistes de di-
ferents països

Les associacions amb plataformes d’internet són vitals per a 
aquells verificadors que volen arribar a audiències més grans 
i abordar la desinformació en la mateixa escala en què s’està 
produint. La intel·ligència artificial ajuda a les companyies 
d’internet a detectar potencial desinformació i connectar-la amb 
les verificacions, mentre que les tecnologies de distribució mas-

siva ajuden a exposar les verificacions davant aquelles perso-
nes que potser mai hagin sentit parlar de nosaltres. 

El trànsit i l’abast on-line de la feina de les organitzacions de 
fact-checking rep un gran impuls de Facebook i Google segons 
les xifres que aquestes empreses han citat sobre l’impacte de 
les nostres verificacions:

“Les verificacions de dades apareixen més de 11 milions de vegades 
al dia combinant els resultats de cerca a nivell mundial i a Google 
News en cinc països (Brasil, França, Índia, Regne Unit i EE. UU.). 
Això suma aproximadament 4 mil milions d’impressions a l’any”.

Google bloc post, dec 2019.- “Durant el mes de març, vam 
mostrar advertències en aproximadament 40 milions de publi-
cacions relacionades amb la COVID-19 a Facebook, basades 
en al voltant de 4.000 articles dels nostres socis del progra-
ma de verificació independent. Quan les persones van veure 
aquestes etiquetes d’advertència, el 95% de les vegades van 
decidir no veure el contingut original “.

Facebook Newsroom update, april 2020.- La Xarxa 
d’Internacional de Verificació (IFCN per les seves sigles en an-
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glès) va organitzar un panell durant el Global Fact de 2020 (el 
congrés anual de verificadors) i va facilitar un panell amb Full 
Fact per explorar com els fact-checkers voldrien associar-se 
amb les plataformes en el futur, i com hem de reconfigurar el 
valor de les dades que distribuïm en línia.

Permetre l’accés al nostre dades per a la seva reutilització
En els últims mesos, diverses organitzacions sense ànim de 
lucre així com comercials s’han acostat a la comunitat de veri-
ficadors -algunes vegades via la IFCN, algunes vegades a tra-
vés de petits grups que sorgeixen de les sessions del Global 
Fact-  per sol·licitar l’ús de certes dades. Un exemple d’això 
seria una organització que sol·licita scrapear els resultats de 
les verificacions que apareixen a través de ClaimReview per 
mostrar-les en un altre context (l’esquema ClaimReview és un 
sistema d’etiquetatge que permet que els motors de cerca i les 
plataformes de xarxes socials mostrin les nostres verificacions 
en altres llocs, per exemple, notícies o resultats de cerca).

És emocionant veure propostes de noves formes d’utilitzar el 
nostre treball en línia, però aquestes situacions plantegen al-
gunes preguntes sobre com de preparada està la comunitat de 
verificadors per respondre a aquest tipus de propostes. Quins 

acords ètics i legals haurien d’existir per als tercers que vul-
guin utilitzar aquestes dades per tal de garantir que l’ús que 
es fa d’elles és correcte? Si bé molts verificadors poden estar 
d’acord amb donar aquestes dades a organitzacions per gene-
rar un benefici públic, què passa si algunes organitzacions de 
fact-checking no volen? Ens arrisquem a crear un precedent 
que ens dificulti cobrar més endavant a les organitzacions co-
mercials per aquestes mateixes dades? 

Expandir la nostra verificació a altres plataformes sota 
principis col·lectius
Durant les entrevistes per a l’informe de Full Fact sobre els desafia-
ments de la verificació en línia, els investigadors van trobar que els 
verificadors veuen un valor profund en el programa de verificació de 
dades independent de Facebook més enllà de diners. El programa 
atorga una capacitat de monitorització enormement millorada, una 
major visibilitat pública i la capacitat d’influir en els editors d’altres 
webs i mitjans per corregir la informació errònia. No és estrany, per 
tant, que molts estiguin a favor que s’introdueixin programes estruc-
turats de pagament similars en altres plataformes.

Alguns fact-checkers a Global Fact van plantejar la possibilitat 
d’un sindicat o plataforma de propietat col·lectiva per distribuir 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

verificacions i negociar el pagament de qualificacions i dades 
amb tercers, com a plataformes o altres organitzacions comer-
cials.

En base a les discussions a Global Fact, creiem que els verifi-
cadors es beneficiarien de mantenir discussions privades sobre 
el disseny de nous programes. Els fact-checkers també han de 
considerar quins requeriments col·lectius, si n’hi ha, hauríem 
de fer com a indústria. Per exemple, sobre estàndards, com-
promisos de transparència o informes d’impacte, abans que 
els socis potencials s’acostin a nosaltres de forma individual 
en virtut d’acords de confidencialitat. Les empreses d’Internet 
poques vegades comparteixen dades disponibles públicament 
sobre la propagació de desinformació en les seves plataformes. 
La investigació acadèmica ha de tenir accés a informació signi-
ficativa i actualitzada.

Els verificadors han de tenir aquestes converses col·lectivament, 
perquè puguem tenir millors relacions amb les plataformes 
d’Internet i altres en el futur. Les associacions amb platafor-
mes, els sistemes de distribució i els models de finançament 
existents actualment no són infinits, i en alguns casos tampoc 
ho haurien de ser. Els verificadors de fets mantenen els estàn-

dards d’integritat i veritat en les societats, en un moment en què 
no podem donar-los per fet en cap país del món. Podem i hem 
de prendre decisions ara per assegurar la nostra efectivitat i 
existència a llarg termini.

L’IFCN s’ha acostat a una mostra representativa de verificadors 
d’arreu del món per estructurar aquestes converses i compartir 
idees i suggeriments amb la comunitat en general. En les pro-
peres setmanes i mesos, es convidarà als fact-checkers a parti-
cipar en discussions individuals i col·lectives sobre alguns dels 
temes i preguntes fonamentals relacionats amb la sostenibilitat 
i escalabilitat dels nostres esforços com a comunitat.

Considerem que aquest és un esforç complementari que ja fan 
les organitzacions de fact-checking de manera individual per 
construir camins més sòlids i sostenibles capa una informació 
precisa i fiable en els seus respectius països. (infografia: Co-
lumbia Journalism Review)

NOTA: Aquest article està signat per per Angie Drobnic Holan 
(PolitiFact) | Amèrica de Nord, Baybars Orsek (IFCN), Cla-
ra Jiménez Cruz, (Maldita.es) | Europa, Cristina Tardaguila 
(IFCN), David Schraven (Correctiv) | Europa, Gemma Mendoza 
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(Rappler) | Àsia, Glenn Kessler (Washington Post) | Amèrica 
de Nord, Govindraj Ethiraj (Factchecker.in) | Àsia, Gulin Ca-
vus (Teyit) | MENA, Laura Zommer (Reconèixer) | Amèrica de 
Sud, Noko Makgato (Àfrica Check) | Àfrica, Phoebe Arnold (Full 
Fact) | Europa, Tai Nalon (Aos Fatos) | Amèrica de Sud, Tijana 
Cvjeticanin (Zašto ne) | Europa, Will Moy (Full Fact) | Europa.
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