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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Suports a la premsa: Ginebra llança un fons perquè els mitjans formin als veïns en la importància de la 
informació en una societat democràtica
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COMUNICACIÓ DIGITAL
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Suports a la premsa: Ginebra 
llança un fons perquè els mitjans 
formin als veïns en la importància 
de la informació en una societat 
democràtica
Per Laboratorio de Periodismo

Nombrosos països i ciutats europees han fet un pas endavant 
per ajudar els mitjans de comunicació a afrontar la difícil situació 
que travessen per la caiguda de la publicitat, els efectes del con-
finament i, també, errors propis que arrossega des de fa anys. 
Una de les últimes ciutats europees en anunciar el seu suport als 
mitjans ha estat Ginebra, l’alcalde, Sami Kanaan, acaba de con-
firmar que el municipi disposarà d’un fons econòmic perquè els 
mitjans de comunicació locals formin als veïns en la importància 
de la informació en les societats democràtiques. 

L’ajuntament de la segona ciutat més poblada de Suïssa, des-
prés de Zuric, ha indicat que el paper dels mitjans en les so-
cietats és vital i que cal que puguin enfortir-se. Les mesures 
pretenen, a més de formar els veïns en temes informatius, crear 
també un major vincle entre els mitjans de comunicació i el seu 
públic, perquè les relacions s’enforteixin i perdurin en el temps. 

El consistori, recull Ràdio Lac, ha explicat a més que aquest 
projecte no hauria de ser una cosa puntual ni estar vinculat a 
la crisi estructural de la premsa, sinó quelcom sostingut en el 
temps.  De fet, el projecte es basa en el model existent des de 
2013 d’ajuts per donar suport a les llibreries independents, que 
ara s’amplia als mitjans de comunicació. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Els ajuts han de invertir-se en l’organització de debats, reunions 
temàtiques o qualsevol altre projecte educatiu centrat en el pa-
per de la informació i participació dels mitjans en les societats. 
Segons Sami Kanaan, “és sobretot important recordar el paper 
necessari dels mitjans de comunicació en un debat democràtic 
avui dia molt polaritzat”. Els ajuts, de fins a 15.000 francs suïs-
sos, no són restrictius, i poden accedir-hi, a priori, tots els mi-
tjans professionals que tinguin una oficina editorial a Ginebra.  

El que s’està fent a Europa
A l’igual que Suïssa, altres ciutats a títol particular o països eu-
ropeus han atorgat ajudes especials als mitjans perquè puguin 
fer front a l’impacte de la COVID-19. La Federació Europea 
de Periodistes manté i actualitza regularment una taula en la 
qual es van recollint les principals ajudes dels països europeus 
a la premsa en aquesta pandèmia. Aquestes són les ajudes 
d’alguns dels principals països europeus:   

França.- Ajudes d’emergència per la COVID. Concessió de 106 
milions d’euros per garantir la continuïtat de la distribució de 
premsa i donar suport als elements més afectats (quioscs, etc.). 
Avançament d’ajuts a la premsa. Suport financer a periodistes: 
Tots els treballadors tenen dret a una compensació per treball 

de curta durada (84% de l’ingrés net). Mesures específiques 
per a autònoms: El règim d’ajudes a autònoms també s’aplica 
als «pigistes» (periodistes freelance, a tant per peça). No es 
requereix un llindar d’ingressos ni un carnet de premsa per ser 
elegible. Els “pigistes” han d’aportar al almenys tres nòmines 
en els últims dotze mesos, o demostrar que han col·laborat en 
l’últim número d’una publicació trimestral. Ajudes a llarg termi-
ni:  377 milions d’euros durant els propers dos anys per donar 
suport a la transformació digital (i ecològica) en el sector dels 
mitjans. Ajudes a les professions periodístiques a més risc, com 
fotoperiodistes, dibuixants, freelance, etc.   

Itàlia.- Ajudes d’emergència per la COVID. Els anunciants po-
den deduir dels seus impostos el 30% de tota la inversió per 
a publicitat en diaris i mitjans en línia. Mesures específiques 
per a autònoms: Freelancers amb ingressos anuals menors de 
50.000 € poden acollir-se a una bonificació de 600 €. Més in-
formació italiana.

Portugal.- Ajudes d’emergència per la COVID. Un paquet de 
15 milions d’euros per a publicitat institucional (75% a agències 
nacionals i 25% a agències regionals i locals). Suport financer 
a periodistes: Tots els periodistes van rebre entre el 50 i el 80% 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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del seu salari. Mesures específiques per a autònoms: Els pe-
riodistes autònoms sense ingressos percebien 430 € / mes. Els 
treballadors independents que necessitaven quedar-se a casa 
amb els nens pel tancament de les escoles, van rebre un terç 
del seu ingrés de mitjana, prenent com a referència l’últim tri-
mestre de 2019.   

Alemanya.- Ajudes d’emergència per la COVID. Els mitjans de 
comunicació van ser elegibles per al programa d’ajuda de 25 
mil milions d’euros, sempre que complissin amb les següents 
condicions. Suport financer a periodistes: Els beneficis per tre-
ball de curta durada es van incrementar al 70% dels ingressos 
nets per als empleats sense fills i al 77% per als empleats amb 
fills. Mesures específiques per a autònoms: A nivell nacional, 
els autònoms podrien rebre entre 9.000 i 15.000 € per periodis-
ta durant tres mesos (per cobrir les seves despeses de funcio-
nament). Els autònoms també podrien beneficiar-se d’una as-
signació per fill de 300 € o subvencions per a la electromobilitat.   

Els països escandinaus, entre els més conscienciats Dins el 
continent europeu, els països escandinaus estan entre els que 
més conscienciació han demostrat sobre el paper de la premsa. 
Per exemple, Suècia: Ajudes d’emergència per la COVID. Un 

paquet de més de 47 milions d’euros per ajudar temporalment 
als mitjans de comunicació durant 2020 a enfortir financera-
ment les activitats editorials i compensar (en part) la pèrdua 
d’ingressos publicitaris durant la pandèmia. 15 milions d’euros 
a repartir entre 200 diaris impresos. El govern va cobrir el cost 
total de tota la paga per malaltia entre el 11 de març i el 31 de 
maig. Suport financer a periodistes: La SJF va signar un con-
veni col·lectiu central sobre treball de curta durada, vàlid fins a 
fi d’any. Preveu una reducció del temps de treball dels treba-
lladors mantenint al menys el 92% del salari, amb el suport de 
l’Estat. Cobreix les àrees de premsa diària i revistes i emissores 
comercials (exclou mitjans de servei públic). Mesures específi-
ques per a autònoms: Rebaixa de les taxes (uns 1.800 €) per a 
autònoms capaços de treballar a temps complet. Alguns treba-
lladors autònoms podrien sol·licitar una llicència per compensar 
la seva pèrdua d’ingressos. SJF finançarà 250 beques per valor 
de 1.000 € per a autònoms que ho necessitin. Ajudes a llarg 
termini: Un augment anual permanent de 18 milions d’euros per 
al sector dels mitjans. La major part s’utilitzarà per cobrir els 
costos de distribució i la resta és un subsidi especial perquè els 
mitjans ampliïn la seva cobertura mediàtica.  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Espanya.- Ajudes d’emergència per la COVID. Es van concedir 
15 milions d’euros a canals de televisió. Taxa preferencial d’IVA 
per a continguts digitals fixada en 4% (abans el 21%) així com 
per a diaris. Ajudes específiques als periodistes autònoms. El 
govern va cobrir el 70% de les ajudes per desocupació. Reduc-
ció d’impostos per a autònoms.   

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la taula completa dels 
ajuts a la premsa a tot Europa en aquest link

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://europeanjournalists.org/blog/database/covid-19-what-financial-support-has-the-media-and-journalists-received-in-europe/#tabletitle:~:text=Medidas%20de%20apoyo%20COVID%2D19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Deu grans desafiaments del 
periodisme que ve
Per Raúl Pedone, editor general / Los Andes (Mendoza, Argentina)

 

1 Recuperar el carrer. Les xarxes socials i les eines tecno-
lògiques de comunicació acosten informació i ens connecten 
a l’instant amb les fonts. Han estat imprescindibles i valuosís-
simes durant l’aïllament social i sanitari. Però no reemplacen 
sobretot la presència i la percepció fina del periodista. Els cinc 
sentits en el lloc dels fets. El cara a cara.

2 Sintonitzar amb l’agenda ciutadana. Per diverses raons, 
les noves generacions perden confiança en les institucions 

tradicionals: Estat, partits polítics, escola, família, religió, etc. I 
es mouen amb altres patrons d’interès: ambient, gènere, sos-
tenibilitat, innovació, igualtat, etc. Els mitjans han de reflectir 
aquests focus d’atenció amb major èmfasi.

3 Sobresortir en l’oceà informatiu. El periodisme no és un 
apunt, no és un hobby. És un ofici que, exercit amb honestedat, 
exigeix complir amb regles clares. D’això seguirà depenent la 
credibilitat d’una signatura o una marca. Serà el millor antídot 
contra la contaminació de les notícies falses (fake news) i una 
conclusió perjudicial: “Si molts diuen alguna cosa, deu ser cert”.

4 Aferrar-se a les dades. Un principi tan antic com l’origen 
del periodisme. La matèria primera. Aquest cop, amb el desen-
volupament tecnològic i la informàtica com a punts de suport 
inicials. Números, lletres, càlculs, evidències... a l’abast de la 
mà, que s’analitzen, processen i transformen en servei per al 
públic. Requereix ampliar les capacitats clàssiques del perio-
dista professional.

5 Rescatar la mística. El mesurament d’audiències és impres-
cindible. Com no saber quines notícies es llegeixen, escolten, 
miren i comparteixen més? Però la mètrica serveix per orientar-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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nos i perquè ens trobin millor a la Xarxa, no per decidir què pu-
blicar ni suplir l’esmentat “olfacte periodístic”. Els èxits editorials 
es van gravar a la història per anticipar-se a les necessitats i 
desitjos de la gent. No corrent darrere d’elles. Un bon mitjà és 
també un far.

6 Treballar a distància. La pandèmia va precipitar el teletreball 
a les redaccions i empreses de mitjans. I es va implementar 
amb eficàcia, tot i l’escàs camí recorregut. No obstant això, el 
periodisme és una construcció col·lectiva i és crucial sostenir 
la pertinença i esperit d’equip, adoptant el millor de cada pla-
taforma i modalitat, si no és possible o convenient reprendre la 
presència física. Fins gegants de la virtualitat, com Microsoft, 
reconeixen aquesta necessitat.

7 Exercir el paper ciutadà. Malgrat l’abundància de transfor-
macions, roman el compromís de revelar i involucrar-se en la 
solució dels problemes de la societat. Els destinataris han de 
ser vistos més que com a lectors, oients, televidents o usuaris. 
Són contribuents, pares i mares de família, estudiants, passat-
gers de micro, pacients, productors, jubilats, etc. A aquest perfil 
ha de redirigir el treball.

8 Ampliar el diàleg amb el públic. Incrementar els canals 
d’escolta i interactivitat. El que abans eren només cartes de 
lectors, bústies de queixes i reclams públics, s’han d’ampliar 
a tots els canals digitals disponibles. Animada per la recerca 
del bé comú i el respecte per la divergència, la comunitat ajuda 
així a completar, enriquir i aprofundir la informació. Mereix més 
temps i espai.

9 Donar-li a l’estètica el lloc que es mereix. A més d’informar 
amb serietat i rigor, cal agradar, ser bells, amigables, tot i que 
es tracti de donar la notícia més dura. El disseny, la comoditat, 
el to, la manera d’accedir i navegar per cadascuna de les pla-
taformes han de deixar a l’usuari la millor de les experiències. 
Sembla un factor secundari, però és d’un intangible de valor.

10 Defensar la independència. Un periodista està subjecte a 
múltiples pressions: polítiques, econòmiques, socials, laborals. 
És el pa de cada dia. En bona part del món creixen la tendèn-
cies autoritàries, així com la temptació de controlar i supervisar 
el que pensen, fan i diuen els mitjans de comunicació, cridats 
a ser pilars del debat polític i la democràcia. Un govern és el 
menys indicat per avaluar els missatges que rep la població. 
Són desafiaments que obliguen a posar-se en guàrdia. A rein-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ventar l’ofici. A preguntar-se: què espera la història d’aquesta 
generació? A seguir aprenent i a redissenyar les carreres uni-
versitàries. Segurament, el resultat serà un periodisme millor. 
(Infografia: austral.edu)

El Periódico de Catalunya entra en 
causa de dissolució i deteriora la seva 
marca en 27 milions
  
Si bé la compra de Zeta a mans 
de Premsa Ibèrica no ha por-
tat la paU social esperada, al 
menys ha servit per sanejar els 
comptes d’un grup assolat pels 
números vermells. Començant 
per El Periódico de Catalunya, que amb la seva integració en 
el perímetre de Premsa Ibèrica va cedir tots els drets i obliga-
cions amb entitats financeres a Inverprensa Finances, socie-
tat vinculada a el grup editorial. Segons recull l’última memòria 
econòmica d’El Periódico, al desembre de 2019 Inverprensa 
Finances va acordar procedir a la condonació parcial del deute 

arrossegada per la capçalera catalana, que en aquell moment 
era de 61,1 milions d’euros.

Per a més detall, es va aplicar un quitament de 42,1 milions 
d’euros per recompondre el desequilibri patrimonial de la socie-
tat i deixar el passiu en 9 milions. Operació que va implicar un 
deteriorament de la marca per import de 27, 5 milions d’euros, 
el que va deixar el valor net d’El Periódico de Catalunya en 17,7 
milions.

Als efectes del que estableix la Llei de societats de capital, El 
Periódico es trobava en causa de dissolució al tenir un import 
menor a la meitat del seu capital social. Situació que l’òrgan 
d’administració plantejava recompondre, però que ha coincidit 
amb la crisi econòmica provocada per la Covid-19. Per l’auditor 
de comptes, “aquestes circumstàncies són factors causants de 
dubte respecte a l’aplicació del principi d’empresa en funciona-
ment en la formulació dels comptes anuals”.

Per tal de reconduir la situació patrimonial d’El Periódico, el 
grup va acordar, d’una banda, atorgar un préstec participatiu 
per un import de 2,2 milions d’euros amb venciment l’1 desem-
bre de 2020 i, de l’altra, ampliar el capital social en 900.000 eu-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ros mitjançant la compensació de crèdits. Respecte al seu ne-
goci, durant l’any passat va registrar un descens del 13,1% en 
la seva xifra de negoci, que va passar de 50,9 milions d’euros 
a 44,2 milions. Malgrat aquesta contracció, la societat va millo-
rar significativament el seu resultat, que es va tancar amb un 
dèficit de 375.293 euros. (Font: Dircomfidencial – il·lustrció: El 
Periódico)

Prensa Ibérica acomiada quatre 
treballadors d’El Periódico

Poc temps després que la plantilla d’El Periódico hagi deixat de 
patir les retallades econòmiques del 30%, derivades de l’ERTO 
executat per l’empresa del Grup Moll, han arribat els primers 
acomiadaments. Tal com ha informat el Comitè d’empresa del 
diari, Prensa Ibèrica ha acomiadat a quatre treballadors de la 
capçalera catalana.

Prensa Ibérica també ha mantingut les rebaixes salarials del 
13% del sou dels seus treballadors. Els treballadors de El Pe-
riódico porten anys de retallades que han minvat la plantilla i 
han empitjorat les relacions amb la directiva. Des dels més de 

150 acomiadaments assumits després de la venda del Grupo 
Zeta, fins les últimes retallades a conseqüència de la manca de 
recursos econòmics que pateix el sector de la premsa. (Font: 
Prnoticias)

El 80% de les principals amenaces a 
la llibertat d’expressió que denuncia 
l’ONU són aplicables a Espanya
El 80% de les amenaces a la llibertat d’expressió són aplica-
bles a Espanya, segons estableix la nova resolució de Consell 
de Drets Humans de Nacions.  En el text, que l’ONU publica 
bianualment, es recullen amenaces com la seguretat o judicis 
estratègics contra periodistes, l’”ús indegut de lleis excessiva-
ment àmplies o vagues per reprimir l’expressió legítima” o “el 
dany que la pandèmia està infligint al subministrament de infor-
mació vital per al públic”.

En concret, el document destaca l’ús de lleis massa “àmplies o 
vagues per reprimir l’expressió legítima, incloses les lleis sobre 
difamació i calúmnia, lleis sobre desinformació i desinformació 
o legislació contra el terrorisme i l’extremisme”. Pel que fa a les 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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querelles infundades, l’ONU alerta sobre la utilització de “judicis 
estratègics per exercir pressió sobre els periodistes i evitar que 
realitzin informes crítics o d’investigació”.

A més, es pronuncia per primera vegada sobre la “denegació 
arbitrària i injustificada de la acreditació” de periodistes i “res-
triccions desproporcionades i indegudes” adoptades per la pan-
dèmia. Pel que fa al dret a la informació, la resolució demana 
que “els periodistes tinguin accés a la informació en poder de 
les autoritats i el dret del públic en general a rebre-ho a través 
dels mitjans de comunicació”. (Font: Público)

Fernández-Galiano: “Com més lluny 
estigui un Govern dels mitjans de 
comunicació, millor”
El president d’Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, 
ha participat aquest dimecres en la segona taula rodona de 
l’cicle Diàlegs sobre la pandèmia en els mitjans, organitzada 
per Servimedia, centrada en el futur del negoci dels mitjans de 
comunicació. “Com més lluny estigui un Govern dels mitjans de 
comunicació d’un país, millor”, ha afirmat Fernández-Galiano. 

Per a Fernández-Galiano, 
els governs “han d’ajudar 
a afavorir un entorn on 
els mitjans es desenvolu-
pin lliure i còmodament”. I 
com? El directiu també ha 
contestat a això: “Actuant 

contra la competència deslleial dels gegants tecnològics”. El 
president d’Unidad Editorial ha criticat les pràctiques que Goo-
gle i Facebook duen a terme. “Més del 80% de la publicitat digi-
tal se l’emporten ells, és un monopoli terrible que va en ascens”. 

El directiu ha dit que “Google ha de creure el paper dels mitjans 
de comunicació en una societat democràtica perquè en cas 
contrari ens portarà a l’extinció”. El president d’Unitat Editorial 
ha assegurat que els mitjans arriben a ser “ostatges tecnolò-
gics”, i que aquests actors “juguen amb moltíssima avantatge”.

Sobre la qüestió que un mitjà ha de ser fiable, el directiu creu 
que “un mitjà ha de ser reconeixible encara que no es coinci-
deixi amb la línia editorial”. “La voluntat general no pot quedar 
en mans de xarxes socials, plataformes i canals d’entreteniment 
que tenen altres objectius diferents als el dels mitjans”, va re-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

matar el seu discurs Fernández-Galiano. (Font: Expansión – 
Foto: Invertia)

Prisa arriba a un acord amb la finesa 
Sanoma per a la venda de Santillana a 
Espanya
El grup de comunicació espanyol Prisa ha arribat a un acord 
amb el grup finlandès Sanoma per a la venda dels actius de 
Santillana a Espanya, segons ha comunicat a la Comissió Na-
cional de l’Mercat de Valors (CNMV). El grup nòrdic compta 
amb una potent divisió de sistemes digitals d’ensenyament, i 
aquest acord li permet avançar en l’expansió d’aquest negoci 
per Europa.

L’operació, en què els actius de Santillana s’han valorat en 465 
milions d’euros, forma part d’una operació de refinançament de 
Prisa consistent en l’amortització d’uns 400 milions d’euros i 
l’allargament dels terminis de devolució de la resta de la deu-
te. L’operació està pendent d’aconseguir les pertinents apro-
vacions reguladores. El negoci de Santillana a  llatinoamérica 
seguirà en mans de Prisa. Apuntem que en 2019 les vendes de 

Santillana es van repartir entre Llatinoamèrica (78%) i Espanya 
(22%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Google News o Cànon Aede?: divisió 
en la patronal de la premsa

Com va recollir El Butlletí de l’AMIC, fa dues setmanes Google 
va anunciar el llançament de News Showcase, l’eina tecnològi-
ca que farà realitat el seu programa de llicències. El gegant tec-
nològic pagarà  perquè els usuaris puguin accedir de forma gra-
tuïta a continguts  dels seus mitjans de comunicació associats. 
Per això, Google tancarà acords amb editors per incorporar a 
aquest agregador en què els mitjans publicaran i destacaran el 
contingut prèmium que ells decideixin.

No obstant això, segons explica el diari El Español,  el projec-
te divideix els mitjans tradicionals a Espanya, especialment als 
que conviuen a la Associació de Mitjans d’Informació (AMI), an-
tiga Aede, on els legacy media discrepen respecte de la forma 
en que aquest programa pot articular a Espanya. Ara bé, en 
principi, News Showcase no pot funcionar a Espanya perquè la 
legislació impedeix que els mitjans decideixin individualment la 
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manera en què gestionen els seus drets d’autor. Fa sis anys es 
va establir el Cànon Aede, o el dret irrenunciable dels editors a 
cobrar per l’ús dels seus continguts en agregadors digitals. Un 
cànon que a més cobra Cedro, una entitat externa als mitjans. 
Ara bé, pel que pugui venir, oficialment, l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI) es va manifestar contrària a l’existència de 
Google News Showcase ja que fa sis anys van ser els impul-
sors de la implantació del polèmic article 32.2 que estableix un 
cànon als agregadors d’internet  per fer servir els continguts 
dels editors espanyols. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Som impulsa la campanya Cuines 
obertes per ajudar bars i restaurants

SomGranollers i SomlesFranqueses ofereixen anuncis gratuïts 
i un mapa interactiu dels establiments que disposen de menjars 
per emportar o a domicili
  
La xarxa de diaris Som, amb el suport tecnològic de RoninEstu-
di, impulsa la campanya Cuines Obertes per potenciar els ser-
veis a domicili i per recollir dels bars i restaurants del conjunt de 
la comarca del Vallès Oriental.

Per donar visibilitat a aquesta oferta culinària, els diaris Som-
Granollers, SomlesFranqueses, SomMollet, SomParets i Som-
Montornès, publicaran una doble pàgina aquesta setmana i la 
vinent, amb un llistat dels establiments dels respectius munici-
pis.

També crearan un minisuite amb mapa interactiu de localització 
dels establiments per facilitar-ne la cerca i el contacte a l’adreça 
web mapa.diarisom.cat, i impulsaran a través del hashtag #cui-
nesobertes que la ciutadania s’aboqui a fer costat als bars i 
restaurants, comparteixin les seves comandes a Instagram, Fa-
cebook i Twitter, i vinculin els negocis beneficiaris i instant altres 
persones a sumar-s’hi. (redacció AMIC)
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Novapress aposta per reflotar el Diari 
de Terrassa amb un projecte 100% local

El conseller delegat de Novapress Edicions, Marc Basté, ha 
explicat a Comunicació 21 el projecte per reflotar el Diari de 
Terrassa, que ha presentat un concurs de creditors amb una 
oferta vinculant de l’editora que el 2018 va adquirir i reimpulsar 
el Diari de Sabadell. Malgrat el digital Món Terrassa assegura 
que la iniciativa compta amb la col·laboració de Cecot –que 
apostaria per “un gran diari del Vallès”–, Basté nega tenir cap 
relació amb la patronal.
“L’únic model de premsa local que té sentit és el que està pro-
fundament arrelat al territori; el Diari de Terrassa ha de ser te-
rrassenc, ha d’estar 100% enfocat a la ciutat i als seus residents, 
tant periodísticament com a nivell de producte i de negoci. La 
clau és que el diari es degui a la comunitat egarenca”, assenyala 
l’advocat i periodista. Segons Marc Basté, el fet que “Terrassa i 
Sabadell uneixin forces, talent i finançament per garantir conti-
nuïtat dels seus diaris locals respectius és inequívocament una 
bona notícia”. El principal, afegeix, “és que al final del procés es 
pugui mantenir la continuïtat del Diari de Terrassa i tants llocs de 
treball com sigui possible”. (Font: Comunicació 21)

La Razón implantarà el teletreball 
després de la pandèmia

El diari que dirigeix Francisco Marhuenda contempla la possi-
bilitat d’instaurar un model de teletreball de forma permanent 
entre els treballadors de la seva redacció. De cara a el futur, La 
Razón contemplaria la instauració d’un model mixt en què gran 
part de la jornada setmanal es pugui realitzar des de casa. Se-
ria un model mixt que permetés una major flexibilitat d’horaris i 
una major comoditat per als seus redactors. No obstant això, la 
plantilla seguiria complint les seves obligacions a la seu central, 
podran realitzar part de la feina des de casa i mantenir horaris 
més flexibles.

No obstant això, en l’última setmana també s’han donat a 
conèixer les pautes i drets que tenen els periodistes que des-
envolupen el teletreball. Així ho ha enumerat la Federació In-
ternacional de periodistes, que ha emès un comunicat amb les 
principals regles que aconseguiran convertir el teletreball en un 
èxit per a empreses i treballadors. (Font: Prnoticias)
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La Catosfera 2020 aborda la conjunció 
entre comunicació i Internet en àmbits 
com el periodisme, l’humor o el SEO
Per Redacció AMIC
 

La Catosfera, el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre 
les novetats tecnològiques i del món d’Internet i la comunicació 
a Catalunya realitzarà la seva dotzena edició els propers 5, 6 
i 7 de novembre, a l’Auditori Josep Irla, com ja és habitual des 
que se celebra a la ciutat de Girona. En el marc de la covid-19, 
aquest any també es podran seguir totes les jornades en línia. 

Les xerrades d’enguany presenten un programa divers que po-
sarà el focus en àmbits com el tractament de l’actualitat en clau 
d’humor i l’ús d’aquest registre a les xarxes socials, youtubers 
en defensa del català a la xarxa, el SEO o l’impacte del co-
vid-19 en el periodisme.

“Amb la pandèmia, les noves tecnologies s’han fet més pre-
sents que mai en el nostre dia a dia. A Girona tenim clar que 
hem de pujar en aquest tren, i que hem d’entrar en la quarta 
revolució industrial, que serà la digital i tecnològica. Ja fa sis 
anys que acollim la Catosfera, un espai de debat i reflexió sobre 
Internet i sobre com encarem els reptes de futur com a societat. 
Aquest any s’hi tornaran a tocar temes molt actuals, com el de 
la revolució entre comunicació i humor, ara que el que ens cal 
és que ens arrenquin un somriure davant aquests moments tan 
durs”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Per la seva banda, el director de la Catosfera, Joan Camp, expli-
ca que “aquesta edició hem volgut tenir un cartell potent i fort que 
ens permeti estar informats de com està l’actualitat en l’àmbit 
dels mitjans i la tecnologia en clau catalana. Volem que les jorna-
des siguin un punt de trobada de la Internet catalana, que aquest 
any serà més virtual que mai, però continuarà sent trobada”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Programació 2020
La inauguració de la Catosfera serà el divendres, 6 de novem-
bre (dos quarts de set) amb una taula rodona sobre comuni-
cació i humor que porta per títol: “Informar des de l’humor. Els 
límits de l’humor a la xarxa”, en la qual intervindran el periodista 
i guionista Jair Domínguez; la periodista i humorista Ana Polo; 
la guionista especialitzada en humor Júlia Cot, actualment al 
programa Polònia, i el director de la revista satírica d’humor El 
Jueves, Guille Martínez-Vela. La moderació de la taula anirà a 
càrrec de la periodista Mariola Dinarès, directora i presentadora 
del programa Popap de Catalunya Ràdio.

Abans, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el conseller de 
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, Jordi Puigneró i Ferrer,  i el director de la Catos-
fera, Joan Camp, faran la inauguració institucional de la pre-
sent edició marcada pel context de la pandèmia. Dins d’aquest 
marc, aquesta edició ha hagut de suspendre la Catosfera.Edu, 
la proposta de la Catosfera adreçada a públic adolescent dels 
instituts de Girona.

La taula programada la tarda de dijous, dia  5 (dos quarts de 
set) està a càrrec de Canal Malaia, una xarxa de joves creadors 

i creadores a Youtube i Instagram, que fan infoentreteniment en 
català per defensar l’ús i difusió de la llengua a la xarxa. Amb el 
títol “Canal Malaia. Youtubers per la difusió del català a la xar-
xa”, els i les impulsores del projecte Juliana Canet, Bru Esteve, 
Clàudia Rius i Arnau Rius faran reflexions sobre la generació i 
la qualitat dels continguts en català a les xarxes socials. També 
modera la taula la periodista Mariola Dinarès.

El matí de dissabte, 7 de novembre (9 del matí), comptarà amb 
una proposta més especialitzada sobre posicionament web en 
català. L’auditori Josep Irla acollirà el SEODay, un matí de xe-
rrades sobre diferents estratègies de posicionament SEO amb 
professionals de primer nivell com Marcos Herrera, Beatriz 
Guzmán, Ivan García, Noelia Regalado i Marc Cruells.

Per últim, la taula “Periodisme en temps de covid-19. L’impacte 
de la pandèmia als mitjans de comunicació”, del dissabte, dia 7 
(a dos quarts de set) tancarà la dotzena edició de la Catosfera. 
Els periodistes Xavier Graset, director i presentador del progra-
ma Més 324 del canal informatiu 3/24; Francesc Canosa, direc-
tor del magazín La Mira; Nausícaa Hernández, periodista de la 
Televisió de Girona; i Roger Tugas, periodista de Nació Digital, 
reflexionaran sobre els impactes de la pandèmia en l’exercici 
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i l’agenda setting del periodisme. Georgina Ferri, periodista i 
directora gerent del Diari Ara, moderarà la taula.

Què és la Catosfera
La Catosfera està organitzada per una entitat sense ànim de 
lucre, Associació Catosfera i compta amb la col·laboració de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona, amb el 
patrocini de Fundació .Cat, Internet Society, AMIC, Renfe, Co-
Work Nexus, L’Hòstia i TeGust; i amb Catalunya Ràdio, Ara, 
Nació Digital i El Punt Avui com a mitjans oficials.

A partir d’una trobada de bloguers iniciada a Granollers el 2008, 
la Catosfera pren el seu nom definitiu l’any 2012 i evoluciona 
fins a esdevenir el punt de trobada anual dels sectors més em-
prenedors i actius de la Internet catalana. L’any 2015 es traslla-
da de la capital vallesana a Girona, al Centre Cultural La Mercè, 
on es fa una primera edició gironina amb més de 40 ponents, 
una vintena d’activitats i la participació d’unes 500 persones fí-
sicament i prop de 200 per streaming. Des de fa quatre anys se 
celebra a l’Auditori Josep Irla, amb una gran afluència de públic 
tant in situ com virtualment. Enguany la Catosfera commemora 
el seu dotzè aniversari. Trobareu més informació en aquest link. 
(Font: Catosfera 2020 – infografia: Racó Català)

AMI i CEDRO, units contra la pirateria 
digital de diaris en la seva nova 
campanya

L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) i el Centre Espanyol 
de Drets Reprogràfics (CEDRO) s’han associat per al llança-
ment d’una campanya contra la pirateria digital de diaris. Se-
gons la nota de premsa oficial, “l’objectiu d’aquesta iniciativa 
és sensibilitzar la societat espanyola sobre la importància del 
consum legal de la premsa com a mecanisme per garantir el pe-
riodisme de qualitat”. A més, la campanya involucrarà als més 
de 80 diaris associats a AMI.
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Mitjançant diversos canals es projectaran anuncis sota el lema 
“La pirateria destrueix el periodisme de qualitat”. Així mateix, 
s’intentarà penetrar en xarxes socials i l’entorn en línia (on es 
genera i consumeix aquesta tendència il·lícita) a través del has-
tag #creemosenelperiodismo. Aquest projecte coincideix amb 
la recent publicació de l’estudi de l’Observatori de la Pirateria 
2019, que posa sobre la taula xifres preocupants: el 23% dels 
consultats va declarar consumidor diaris en format digital de 
manera il·lícita, i el 13% revistes. A més, 4 de cada 10 consumi-
dors d’accés il·lícits no saben distingir entre plataformes legals 
i il·legals. Segons AMI, “el lucre cessant que aquesta pràctica 
va generar al sector va arribar als 287 milions d’euros”. (Font: 
AMI – il·lustració: Hobby Consolas)

NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi de l’Observatori de la Pira-
teria eferent a l’exercici del 2019. CLICAR AQUÍ 

Els millenials i la Generació Z, la 
nascuda al digital

Segons un informe d’AdColony, la Generació Z és coneguda 
sobretot per la seva connexió global, ja que ha nascut a l’era 
tecnològica i els seus membres estant arrelats al món digital 
des del moment en què van prendre consciència. Són sempre 
presents en línia, des de la missatgeria a les xarxes socials, i el 
seu telèfon intel·ligent és una extensió seva, tot es tant diferent 
que no coincidiran mai amb les generacions anteriors.

Els seus dispositius mòbils són la porta d’accés a informació 
il·limitada, des de l’accés a les tendències globals de moda a la 
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política, i són com es comuniquen amb els amics i també amb 
els desconeguts. Podem dir sense equivocar-nos que es tracta 
fr la primera generació que pot dir que va conèixer el seu millor 
amic en línia.

Els més joves d’aquesta generació que estudien a l’escola 
secundària en aquesta època i, encara que tècnicament són 
adults, molts segueixen pensant en els adolescents i els ado-
lescents que eren fa uns anys, responsables de l’explosió de 
Tik Tok i de “cancel·lar la cultura”. Però com a grup no només 
influeixen en els seus vídeos i tuits, sinó en la seva despesa. 
La generació Z representa prop de 100.000 milions de dòlars 
en poder de despesa com a grup i, a mesura que continuen 
incorporant-se a la força de treball, els seus ingressos disponi-
bles augmentaran cada vegada més.

Segons el mateix estudi i d’altra banda, els Millennials, no van 
néixer en el digital: s’hi van adaptar durant la seva formació, 
de la mateixa manera que es van adaptar al panorama econò-
mic canviant durant la Gran Recessió. Quan vam preguntar als 
Millennials, per exemple, sobre si s’identifiquen o no com a ju-
gadors, 4 de cada 10 van donar un “sí” rotund. Això es deu 
probablement al fet que durant la seva a la infància, els jocs 

de consola eren una forma popular d’entreteniment, de manera 
que, a mesura que els telèfons mòbils es convertien en una for-
ma secundària (i ara per a molts, una forma principal) de jugar, 
aquells que volien jugar van fer el canvi. Van optar per jugar a 
mòbils i, per tant, es dirien jugadors.

La generació Z, en canvi, només ha conegut una economia for-
ta amb un nivell d’atur baix i, com que la COVID-19 ha remo-
delat l’economia mundial i l’entorn sociopolític, també hauran 
d’adaptar-se i acceptar un futur incert. Ja hem observat canvis 
massius en el comportament de tots els grups d’edat com a pre-
sencials les experiències van desaparèixer i vam dependre més 
dels canals digitals com el mòbil per a entreteniment i comuni-
cació. Però quan vam preguntar a Gen Z’ers si s’identifiquen 
com a jugadors, només van dir que sÍ un 32,8%.

La diferència entre la generació Z i la millennial i la resta de 
grups d’edat és el que fan mentre juguen a jocs per a mòbils. A 
tots els grups d’edat, el 60% dels usuaris miren la televisió men-
tre juguen a jocs i, a la demografia de l’edat mitjana, és encara 
més alt. Però la Gen Z té menys interès per la televisió, en can-
vi, les seves activitats principals són escoltar música i menjar 
o cuinar mentre juguen a jocs: Val a dir que els Gen Z’ers són 
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autèntics consumidors de jocs per a mòbils: tenen més jocs al 
telèfon que qualsevol altre grup d’edat i descarreguen jocs nous 
constantment. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
AdColony)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi Gen Z: nascut al 
digital, jugadors per elecció, d’AdColony. CLICAR AQUÍ 

El Mundo recupera el lideratge a 
internet 

Segons informa Laura Bravo a Prnoticias, el mes de setem-
bre ha deixat importants canvis en les audiències dels diaris 
digitals. Mentre que El País torna a patir un important caiguda, 
El Mundo destaca com el diari més llegit en línia, després de 
diversos mesos gaudint d’una millora gradual amb més de 24 
milions i mig d’usuaris únics. Amb aquestes xifres, ha aconse-
guit destronar La Vanguardia, que després de diversos mesos 
liderant l’audiència de la premsa a internet, es conforma amb 
ser el segon diari online més llegit a l’Estat espanyol amb 24,40 
usuaris únics.

20 Minutos es manté fort i aconsegueix en aquesta arrenca-
da de temporada situar-se com el tercer diari digital més llegit 
d’Espanya amb 23.810.000 d’usuaris únics avançant a El Es-
panyol. El diari de Pedro J es manté en la quarta posició i supe-
ra ABC però no aconsegueix batre el diari que dirigeix Encarna 
Samitier amb 23.230.000 d’usuaris únics.  

Setembre també sorprèn deixant a El País en el setè lloc 
d’aquest rànquing -un lloc menys que a l’agost- amb 20.090.000 
d’usuaris únics i superat, un cop més, per El Confidencial,  que 
al setembre s’anota 21.190.000 d’usuaris únics. A més, OK-
Diario, d’Eduardo Inda, es manté com el vuitè digital més llegit 
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amb gairebé 13 milions d’usuaris. També El Huffington Post es 
cola a la llista dels deu digitals espanyols més llegits, fent desa-
parèixer a El Periódico, amb 12,93 -gairebé la mateixa xifra que 
OKDiario- i desplaçant a eldiario.es. El digital d’Ignacio Escolar 
tanca aquesta llista amb 12,90 milions d’usuaris únics. (Font: 
Prnoticias - infografia: comScore)

El Món s’ha situat al setembre en el 
primer lloc en el rànquing de mitjans 
en català d’OJD

El passat mes de setembre El Món, mitjà associat a l’AMIC, ha 
accedit al primer lloc en el rànquing de diaris nacionals, amb 
2.169.102 lectors (navegadors únics, en llenguatge d’internet). 
Seguidament, se situa el diari Ara, El Nacional, El Punt Avui 
i El Periódico de Catalunya. En aquesta dinàmica ascendent 
d’El Món hi conflueixen diversos factors. D’entrada, una línia 
periodística i editorial independent, amb la prioritat en els con-
tinguts, siguin informatius, d’opinió o fotogràfics. Un altre canvi, 
provocat pel motiu anterior, ha sigut la renovació en la direcció 
periodística, que des d’aquest mes recau en Silvia Barroso.

El Món també ha apostat per la diversificació de capçaleres 
territorials i temàtiques, invertint recursos en informació local 
(Tot Barcelona i Món Terrassa són els dos projectes amb més 
audiència) i, també, en la conformació de mitjans especialitzats, 
com Vadevi, Balears Vadevi, Vadegust, Món Planeta o Món 
Esport (aquest últim, líder de la premsa esportiva en català, 
amb un rècord de 145.002 lectors aquest mes de setembre). 
La incorporació de Joan Marc Salvador com a director de l’àrea 
de programació i de Nerea Rodríguez com a responsable de 
l’expansió de xarxes impulsa el creixement global del grup. 
(Font: Redacció AMIC – infografia: El Món)
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IAB Spain presenta la primera guia 
pràctica de vídeo online
  

IAB Spain, l’associació de publicitat, màrqueting i comunicació 
digital a Espanya, ha presentat la 1ª Guia Pràctica de Vídeo 
Online, elaborada en col·laboració amb la Comissió de Vídeo 
Online i patrocinat per l’empresa associada Adtoox.

El vídeo, no per ser ja un veterà de la comunicació, deixa de 
créixer en noves maneres i formes de ser utilitzat, gràcies a 

noves capacitats que cada vegada sorgeixen amb major abast. 
Els espots, pre-rolls, suports interactius, vídeo in-banner, vídeo 
in-text, native, interactiu, etc., ens permetran ser més eficaços 
en la mesura correcta que els utilitzem per cada cap.

La inquietud dels professionals de la comunicació per conèixer 
com poder dominar millor els elements que condicionen els re-
sultats de l’impacte de el vídeo en el públic objectiu, ha estat el 
detonant que ha fet aprofundir a la Comissió de Vídeo Online 
de IAB Spain, mitjançant aquesta Guia Pràctica, per exposar 
els criteris de configuració més importants o més destacats per 
a cada suport, on el vídeo pot ser protagonista i quines solu-
cions ens genera i com ens condiciona a l’hora de decidir què 
planificar i amb quin format.

Aquesta Guia Pràctica de Vídeo Online ha estat elaborada pel 
grup de treball de la Comissió de Vídeo Online, formada per 
les empreses associades: Adtoox, Agile TV, Google, Smartclip i 
Tappx. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia Pràctica de Vídeo Online. 
CLICAR AQUÍ  
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Creix el temps de navegació a internet 
al setembre a 125 minuts persona/dia

  

El temps de navegació a internet al setembre 2020 va ser de 
125 minuts per persona al dia, 5 minuts més que en el passat 
mes d’agost (augment del + 5%), segons el nou estudi de Barlo-
vento Comunicación. Per edats, el grup de 25 a 44 anys són els 
que més temps dediquen a navegar per Internet, per sobre de 
les tres hores diàries de mitjana. Els dominis amb més nombre 
de visitants únics al setembre 2020 són Youtube.com (33,3 mi-
lions), Google.com (32.300.000) i Facebook.com (29,9 milions).

Al mes de setembre de 2020 el nombre de visitants únics a In-
ternet és de 34,6 milions, fet que suposa 1 milions de visitants 
més que el mateix mes de l’any passat, un 1% més. Pel que fa 
al temps de navegació, la mitjana diària de consum per persona 
és de 125* minuts, -3 minuts menys que durant el mes de set-
embre del 2019. (Font i gràfic: Programa Publicidad)

NOTA: Us oferim l’estudi de Barlovento Comunicación. CLICAR 
AQUÍ  
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La inversió publicitària va caure el 
27,2% en els nou primers mesos, 
segons l’estudi i2p
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons l’estudi i2p, que realitza la consultora Media Hotline, 
que dirigeix Enric Yarza, amb les dadests d’Arce Media, la In-
versió publicitària va caure un 27,2% en els nou primers mesos 

de l’any. Entre els mesos de gener i setembre la Inversió publi-
citària a l’Estat espanyol va ascendir a 2.323,9 milions d’euros 
enfront dels 3.193,4 milions d’un any enrere, el que representa 
una caiguda del 27,2% segons ens informe des de Media Hot-
line.

La Inversió va retrocedir en tots els mitjans. En el cas de la tele-
visió, aquesta baixa un 24,5%, arribant a la quantitat de 1.061,9 
milions d’euros, representant el 45,7% del mercat. Un augment 
de gairebé dos punts de participació. Els dos principals grups 
privats de televisió representen el 83,6% de la inversió en te-
levisió, així Mediaset aconsegueix 454.700.000 d’euros davant 
els 606,0 milions del mateix període del l’any anterior, repor-
tant una caiguda del 25,0%. Atresmedia, arriba als 432.900.000 
d’euros enfront dels 582.900.000 del mateix període del l’any 
anterior, el que equival a un descens del 25,8%. Segons 
l’i2p, entre Mediaset (-25,0% fFins 454.700.000) i Atresmedia 
(-25,8% fins 432.900.000) reuneixen el 83,6% de la Inversió en 
televisió.

Els mitjans digitals consolidin la seva posició com a segon re-
ceptor d’Inversió publicitària, tot i retrocedir un 15,4%, aconse-
guint 428.800.000 d’euros i un 18,5% de participació de mercat, 
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el que significa un augment de 2,6 punts de participació. Ràdio, 
és el tercer mitjà en inversió publicitària, retrocedeix un 29,2% 
i aconsegueix els 217.300.000 d’euros enfront dels 306,9 del 
mateix període del l’any anterior.

Premsa, retrocedeix un 36,8% fins a arribar als 192.600.000 
d’euros, mentre que Revistes arriba als a 61,6 milions d’euros, 
cosa que representa un retrocés del 41,6%- Dominicals retro-
cedeixen un 51,8%, mentre el cinema decreix un 61,6%. Per la 
seva banda en les xarxes socials disminueix la inversió publici-
tària un 14,6%, fins a arribar als 219.500.000. Ara bé, entre tele-
visió, mitjans digitals i Xarxes socials concentren pràcticament 
les tres quartes parts de la Inversió.

Resumint, doncs, de gener a setembre del 2020 decreixen tots 
els mitjans i augmenten participació de mercat els mitjans digi-
tals, les xarxes socials i la televisió. (Gràfic: Media Hotline)

NOTA: El Butlletí us ofereix el PDF de l’Índex Inversió Publici-
tària, gener setembre 2020. CLICAR AQUÍ   

Els anunciants moderen la seva 
previsió de caiguda de la inversió

L’informe de Scopen i 
AEA destaca que els 
anunciants anticipen 
ara una menor caigu-
da de la inversió pu-
blicitària el 2020 que 
la prevista el passat 
mes de maig: si fa uns 
mesos s’estimava en 
el 25,4%, ara se situa 

en el 20,6%. Com sembla obvi, assenyalen com a principal mo-
tiu d’aquest descens l’impacte derivat de la pandèmia sanitària, 
però incrementen el seu optimisme, especialment pel que fa al 
mitjà digital es refereix.

D’acord amb la informació facilitada per l’informe d’Scopen de 
l’Associació Espanyola d’Anunciants, si en els primers mesos 
de l’impacte de la COVID-19 el sector publicitari va veure reduï-
des les seves inversions en més de set de cada deu anunciants, 
en aquest segon el nombre de professionals del màrqueting 
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que assenyalen desinversió s’ha reduït a 5,7. A més, s’ha in-
crementat de forma notable el nombre d’aquells que informen 
d’una situació d’estabilitat en les seves inversions de cara a el 
tancament de l’any.

Tot i la millora relativa de la situació global, aquest any la caigu-
da de la inversió en comunicació prevista se situarà al voltant 
del -21%. La disciplina més afectada continua sent la de mitjans 
massius (ATL), on les inversions es tancaran en un -26,3% 
(dada molt similar a la què es veia al maig on els anunciants 
indicaven una variació del -26,9%).

Per la seva banda, les disciplines digitals són el motor de 
l’evolució positiva de les inversions, ja que mostren millors 
ràtios de recuperació, amb un tancament previst per al 2020 
de -10%, millorant en sis punts l’escenari anterior, segons 
l’informe. L’àrea de BTL també recupera cinc punts de variació 
de la inversió, amb un -20,2% per a aquest segon semestre.

De cara a 2021, les expectatives són sensiblement més positi-
ves, amb una millora esperada de més de setze punts en el cas 
d’ATL, d’entre vuit i nou punts per BTL, i digital que se situaria 
com a única disciplina amb valors positius en la seva variació 

(+ 0,2% en continguts i + 3,5% en mitjans digitals). (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: AEA)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us aporta complet l’informe Scopen-
AEA Especial Covid-19 d’aquest mes d’octubre. CLICAR AQUÍ  

El futur de les agències: més petites, 
més digitals i més intel·ligents

La necessitat de ser molt més ràpids gestionant els missatges 
publicitaris i de màrqueting, la recerca d’un major control sobre 
el que es fa i com i també el retallar la despesa han portat al 
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fet que moltes empreses de grans dimensions hagin creat les 
seves pròpies agències. Les agències de màrqueting i publicitat 
s’han convertit així en serveis in-house, que han anat assumint 
cada vegada més pes.

En alguns dels canvis d’imatge corporativa o en les campan-
yes publicitàries de la crisi del coronavirus, el treball ha estat 
ja en mans de les agències in-house. Tots aquests canvis han 
sotmès a les agències tradicionals a una elevada pressió. Han 
reinventar-se si no volen morir. Els analistes i els canvis de mer-
cat han anat marcant ja una certa senda.

L’últim dels anàlisis sobre el futur de les agències arriba de 
mans de Forrester. La consultora apunta dues trets clau que 
hauran de implementar les agències per sobreviure als can-
vis i per adaptar-se a al futur. Han de ser més petites i més 
intel·ligents. “El futur de l’agència està marcat per la tecnolo-
gia”, deixen clar en l’estudi. No es tracta, això sí, que la tecno-
logia ho faci tot o substitueixi per complet al talent humà. Més 
aviat, ha de donar-li suport i exalçar-lo. Així i tot, la tecnologia sí 
eliminarà llocs de treball i sí ocuparà funcions que ara realitzen 
professionals. Es podria dir que canviarà l’epicentre del que és 
important per a uns i per a altres.

Forrester preveu que les agències eliminin una de cada deu po-
sicions ocupades pels seus empleats, com a mínim. En percen-
tatges, tant les agències creatives com les de mitjans perdran 
cap 2023 el 11% dels seus treballadors. Això és el que calcula 
l’anàlisi de Forrester. (Font: Puro Marketing – il·lustració: SEC)

La planificació a curt termini, la mitja 
taronja dels anunciants en temps de 
COVID
Quins canvis ha obrat el coronavirus en els anunciants? Com 
estan les marques encarant la crisi en els últims mesos, quan el 
més cru de la crisi sembla haver estat deixat enrere? Al voltant 
d’aquestes i altres preguntes pivota un recent estudi de Raku-
ten Advertising, que va fixar la mirada en el seu xarxa global de 
publishers per obtenir respostes a tan apressants qüestions. 
De cara a la cambra i últim trimestre del l’any els anunciants 
semblen estar planificant les seves campanyes sobretot i abans 
de res a curt termini (entre un i tres mesos). Així ho constata al 
menys 70% dels publishers consultats en el seu informe per 
Rakuten Advertising.
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Amb la temporada nadalenca ja en ment, el 72% dels publishers 
dóna compte de l’ànim dels anunciants a l’hora de bolcar pres-
supostos en tan importantíssim moment de l’any, si bé el 37% 
no espera un creixement notable de la inversió durant aquesta 
època de l’any. Gairebé la meitat dels publishers reconeix que 
el seu trànsit web ha enganxat l’estirada des que es declarés la 
pandèmia, i el 44% profetitza que els nivells de trànsit supera-
ran aquest Nadal als nivells collits en l’era precovid.

Més de la meitat dels publishers diu haver-se enfocat als des-
comptes i les ofertes per donar manxa a l’engagement per part 
dels que tenen a bé visitar les seves pàgines des de l’entrada 
en escena del coronavirus. Molts publishers han donat, d’altra 
banda, un pas més enllà a les seves operacions quotidianes. El 
34% està complimentant als anunciants amb oportunitats extra 
pel mateix preu o amb millors comissions, i el 27% diu haver 
donat forma a un nou inventari de campanyes. El 72% decla-
ren així mateix que no hi ha hagut canvis en el preu dels seus 
emplaçaments publicitaris i del seu inventari des de l’inici de la 
pandèmia. (Font: Marketing Directo i View.ceros)

Havas Media guanya el concurs de 
Loteria de Nadal i del Nen

Media Planning Group (Havas Media)  ha estat l’agència de 
mitjans guanyadora en el concurs públic organitzat per la So-
cietat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) per als 
seus sortejos de Nadal i Reis. A més, l’agència adjudicatària 
gestionarà la compra d’espais i difusió en mitjans comunicació 
de altres accions de caràcter institucional de l’organisme públic. 
L’any passat l’agència de mitjans guanyadora d’aquest mateix 
contracte de Loteries va ser Mediacom (WPP), el valor estimat 
va ser de  35.520.000 euros i un pressupost base de licitació de 
17.908.000 euros. La part creativa va recaure en Leo Burnett  
adjudicat per un import de 3,6 milions d’euros per un contracte 
valorat en 7,2 milions d’euros.

El pressupost màxim de contractació és igual que el de l’any 
anterior: 17.900.000 d’euros , import en el qual s’inclou la re-
tribució d’Havas Media. Per la seva banda, el importa d’el con-
tracte ascendeix als 35.520.000 euros i la seva vigència és d’un 
any, prorrogable 12 mesos més. (Font: Dicomfidencial)
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Google llança noves eines per a 
periodistes
Per Trecebits

  
Google ha llançat Journalist Studio, un conjunt d’eines basades 
en la Intel·ligència Artificial per ajudar els periodistes a realitzar 
el seu treball d’investigació i recerca d’informació d’una manera 
més eficient, segura i creativa.

La suite s’estrena amb dues primeres eines, encara que Google 
ha anunciat que en el futur n’inclourà més per ajudar els infor-

madors en la seva tasca. Aquestes dues primeres eines són les 
següents:

- Pinpoint:  Es tracta d’una aplicació dissenyada per ajudar els 
periodistes a navegar entre una gran quantitat de documents. 
L’eina, que dóna feina mecanismes d’Intel·ligència Artificial, 
permet identificar de forma ràpida i senzilla a persones, organit-
zacions i ubicacions que siguin esmentades en els textos. Per 
a això, Google fa servir tècniques de reconeixement òptic dels 
caràcters, així com tecnologies de cerca per veu per trobar la 
informació en tot tipus d’arxius, des de PDF fins notes escrites 
a mà o notes d’àudio.

Pinpoint ha estat utilitzada ja en projectes d’investigació, com 
un informe del diari nord-americà USA Today sobre les 40.600 
morts per COVID-19 en residències d’ancians. L’eina està dis-
ponible i qualsevol periodista que vulgui accedir-hi s’ha de re-
gistrar a la seva pàgina web per a sol·licitar accés. Per ara, 
l’eina permet treballar amb documents en anglès, francès, es-
panyol, polonès, italià i portuguès.

- The Common Knowledge Project:  La segona eina és The 
Common Knowledge Project, una nova forma d’explorar i ana-

NOVES EINES

https://chrome.google.com/webstore/detail/pinpoint/khcfpddiephakfkdhfnbbdihopbdopam
https://commonknowledge.appspot.com/
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litzar dades sobre temes importants en comunitats locals. Amb 
aquesta eina els periodistes poden crear gràfics interactius a 
partir de milers de dades i integrar-los en històries o compartir-
los a les xarxes socials.

Les dades que utilitza aquesta eina provenen de Data Com-
mons, un projecte que compila i emmagatzema conjunts de 
dades públiques d’organitzacions com el Cens dels EUA o el 
CDC. Per ara, només conté informació sobre demografia, habi-
tatge, educació i delinqüència als EUA i, encara no hi ha infor-
mació sobre quan s’han d’incloure dades d’altres països.

Journalist Studio s’uneix a altres funcionalitats que Google ha 
desenvolupat en els últims mesos per a, per exemple, ajudar 
els periodistes a identificar fake news. Aquests no són més que 
les últimes iniciatives de Google per ajudar els informadors a 
realitzar el seu treball, però la companyia ve llançant beques i 
eines específiques per a periodistes des de 2013 .

Altres eines disponibles:
A més de les dues noves eines, Journalist Studio agrupa altres 
que ja estaven disponibles. Aquestes són algunes de les més 
destacades.

• Flourish. Per realitzar representació de dades i que posseeix 
una versió gratuïta, sempre que les dades siguin públics

• Data Gif Maker. Permet realitzar gifs de dades (de pastís, de 
quadres ...), basats en percentatges o xifres.

• Advanced Protection. Seguretat per a periodistes que mane-
gen dades sensibles. Aquest servei de Google, que és gratuït, 
els protegeix.

• Factcheck Explorer. Permet buscar un tema o persona, i re-
torna resultats de notícies falses que s’han detectat per evitar 
caure en errors informatius.

• Dataset Search. Permet obtenir informació estructurada de 
fonts oficials.

• Outline, la VPN per redaccions. Outline permet que els mitjans 
de comunicació configuren fàcilment una xarxa privada virtual 
(VPN) empresarial en els seus propis servidors per tal de con-
nectar-se a Internet amb més seguretat i conservar la privacitat 
de les seves comunicacions.

NOVES EINES

https://flourish.studio/
https://datagifmaker.withgoogle.com/
https://landing.google.com/advancedprotection/
https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://datasetsearch.research.google.com/
https://getoutline.org/es-419/home
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• Tilegrams. Permet crear mapes en mosaic on les regions te-
nen una mida proporcional a un conjunt de dades, però encara 
no hi ha mapes base dels països de Llatinoamèrica ni tampoc 
d’Espanya. (Infografia: Social Barrel)

LinkedIn incorpora l’eina Històries al 
mercat espanyol

LinkedIn anuncia el llançament de Històries de LinkedIn, una 
nova eina que permetrà als usuaris compartir fotos i vídeos de 
fins a 20 segons al seu perfil. A més, podran inserir text i stic-
kers. “A partir d’ara, els més de 13 milions d’usuaris de Linke-
dIn a Espanya podran comunicar-se amb la seva comunitat i 
compartir contingut relacionat amb la seva vida professional a 
través de les històries. Una manera nova de crear contingut: 
més original, personal i senzilla. 

Històries de LinkedIn és una nova forma de compartir notí-
cies i contingut en un entorn professional, convertint-se així en 
una altra opció perquè els usuaris es comuniquin amb altres 
membres de la plataforma, ampliïn la seva xarxa de contactes 
professionals i puguin crear contingut de qualitat sobre la seva 

carrera i professió. L’eina està disponible en l’aplicació mòbil de 
LinkedIn a App Store i Google Play, i el contingut publicat serà 
visible durant 24 hores.

Des del moment en què es publiqui contingut en el format His-
tòries, els contactes de primer grau i els seguidors de l’usuari 
podran enviar missatges directes, que s’integraran a la bústia 
de missatges de LinkedIn, també a la versió d’escriptori. Les 
històries també permeten saber qui ha vist el contingut. Les ca-
racterístiques més importants d’Històries de LinkedIn són, entre 
d’altres, que tant els usuaris com les empreses poden compartir 
una història; les històries estaran disponibles durant 24 hores; 
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els usuaris podran fer una fotografia o enregistrar un vídeo de 
fins a 20 segons des de l’aplicació, així com compartir imatges i 
vídeos des de la galeria; es pot afegir stickers i text.

Les organitzacions i les empreses també poden crear con-
tingut i millorar la seva interacció amb clients i consumidors, 
empleats, socis i clients potencials amb Històries de LinkedIn. 
Aquesta nova eina ofereix una forma més autèntica perquè les 
companyies comparteixin les novetats i el dia a dia de la seva 
activitat. (Font: LinkedIn Notícies Espanya – infografia: razon.
com)

Google llança la nova versió 
“intel·ligent” d’Analytics

Els mitjans que utilitzen Google Analytics tindran en breu al seu 
abast noves funcionalitats rellevants de cara a la conversió de 
subscriptors en la seva nova versió. El gegant tecnològic in-
corpora-hi un conjunt de models d’aprenentatge automàtic amb 
l’objectiu d’oferir informació útil als analistes sobre  diferents 
exercicis de captació, retenció o optimització que han adquirit 
plena vigència per a projectes informatius de pagament .

Aquesta actualització inclou una integració més profunda amb 
Google Ads o YouTube, amb el que  augmenta la potència 
combinada de l’ecosistema d’aplicacions del conglomerat per 
afavorir la inversió en aquests entorns. La novetat és la rein-
terpretació del mesurament, des d’un esquema fragmentat per 
dispositiu o plataforma a un altre basat en l’usuari que recull 
identificadors i senyals acumulades per la plataforma des dels 
seus serveis publicitaris.

Google recomana als analistes que creïn una nova propietat en 
l’apartat Analytics abril (antigament anomenat App+web)  per 
començar a recollir informació dels seus usuaris alhora que 
mantenen les seves configuracions prèvies intactes. D’aquesta 
manera podran realitzar una transició adequada en la qual no es 
perdin les personalitzacions acumulades durant anys. Google 
Analytics és l’eina utilitzada per gran part dels mitjans espan-
yols per analitzar i estudiar la seva audiència, tant l’acumulada 
com la que generen en temps real. (Font: Marketing Digital)
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Learn, la nova web de Google per 
aprendre a desenvolupar aplicacions

Google ha presentat oficialment Learn, l’actualització de la seva 
pàgina web amb recursos i material de aprenentatge per a des-
envolupadors, que ara compta amb un major enfocament en 
el coneixement de les habilitats necessàries per al desenvolu-
pament de programari i de pàgines web utilitzant la tecnologia 
de Google. La pàgina, https://developers.google.com/learn, ha 
estat reorganitzada i ara mostra el contingut educatiu separat 
de la resta. Dins de la secció dedicada a 

A Learn, els desenvolupadors d’aplicacions disposen d’una àm-
plia biblioteca amb la qual començar a programar per Android 

o amb la qual aprendre com utilitzar les eines de Google per 
millorar les seves pròpies aplicacions. El web està dividida en 
tres seccions: 

- Pathways, on l’usuari trobarà vídeos, publicacions, cursos, 
articles de bloc, amb els quals es creen diversos cursos. A 
Pathways es pot aprendre a crear una llista per a una aplicació 
o aprendre a utilitzar Compose, un set d’eines d’Android per 
a la creació d’aplicacions. A la fi de cada Pahtway, trobarà un 
examen i, a l’acabar-lo, rebrà una insígnia.

- Topics.  Aquesta secció és ideal per a usuaris més avançats, 
que trobarà fils sobre temes més concrets i tècnics com utilitzar 
Java per desenvolupar aplicacions per a Google Cloud o com 
programar amb Python.

- Codelabs. Es tracta d’un sistema que ensenya a programar, 
mitjançant la creació d’aplicacions senzilles i de noves funcions 
per a aplicacions existents. Per a això, utilitza aplicacions de la 
pròpia Google, com podria ser Google Compute cerca, Tango 
o Android Wear. (Font: Trecebits – infografia: Search Engine 
Land)
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Un editor de gènere no ha d’imposar 
sinó impulsar
Per Fiona Moghaddam / France Cultura

Es tracta del primer a França. La creació d’un lloc de “editor 
de gènere” en un diari. Mediapart ha decidit nomenar la seva 
ex-cap del servei polític, Lénaïg Bredoux, com a gerent edito-
rial de temes de gènere. Segons el lloc, un mitjà per “garantir 
que el diari sigui inclusiu en el seu tractament editorial i en les 
seves operacions internes. En relació amb tots els serveis i en 
consulta amb periodistes, es tracta dels temes tractats al diari 

“no oblidin” la meitat de la població, tractin temes específics per 
a les dones i no les facin invisibles en tota la cobertura”. Recen-
tment s’ha pogut demostrar que durant el període de confina-
ment es va reduir significativament la presència de dones. Per 
exemple, només hi havia un 16,6% de personalitats femenines 
als titulars. 

Ara, Mediapart té, doncs, un “editor de gènere” per remeiar 
aquest tipus de biaix. Segons el periodista i primer responsa-
ble editorial de temes de gènere a França, Lénaïg Bredoux, es 
va respondre a una pregunta: Quina ha de ser aquesta posi-
ció d’editor de gènere o de gerent editorial per a qüestions de 
gènere? “Vam partir d’una observació bastant senzilla que ha 
estat recolzada per diversos estudis durant molt de temps: els 
mitjans de comunicació presenten biaixos, en particular el de la 
representació insuficient de les dones, les qüestions de gènere, 
les qüestions feministes, així com la violència de gènere i se-
xual. per descomptat per a adults i menors. Aleshores ens vam 
preguntar sobre les eines a adoptar per continuar rectificant i 
corregint aquests biaixos col·lectius. Aquest treball s’ha prepa-
rat durant molt de temps a Mediapart i, si puc dir-ho, des del 
principi, perquè forma part dels nostres objectius editorials des 
de la creació del diari, el 2008.”
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La idea de l’editor de gènere és enfortir-se, anar encara més 
enllà, fer un pas addicional per evitar la subrepresentació 
d’aquestes qüestions i d’aquests temes. Això implica coordinar 
la feina de periodistes de diferents serveis. També significa ga-
rantir que, de manera transversal, el diari sigui inclusiu en el 
seu tractament editorial i en el seu funcionament intern. Per a 
això, aquest editor forma part de la direcció editorial ampliada, 
de la mateixa manera que els altres gerents de departament.

No es tracta d’imposar, censurar, fer de policia editorial o de 
controlador de totes les gestes i gestos dels periodistes, això 
no tindria cap sentit. Però augmentar les portades, ajudar a 
crear-les discutint amb periodistes, pensar en els títols de les 
ponències... Si hi ha algun problema en un tros de paper, s’ha 
de discutir col·lectivament, com passa amb la resta de temes. 
La idea és realment tenir discussions i impulsos editorials, crear 
grups, coordinar iniciatives que de vegades es poden escampar 
al diari i no dir a tothom que ha de fer això o allò.

Durant el confinament, es van fer evidents dues coses: que les 
dones estaven molt sovint a primera línia i que es parlava molt 
poc sobre aquests empleats, per importants que fossin per a 
l’economia, que són les persones que treballen als supermer-

cats, infermeres, personal de residències, cuidadors, etc. i on 
les dones són la majoria. 

A més, als platós i als mitjans de comunicació en general, era 
evident el contrast. Per parlar de l’epidèmia, de les mesures de 
salut contra el Covid-19, les safates eren aclaparadores per a 
homes. Aquest contrast il·lustra força bé els problemes en què 
ens trobem els periodistes al diari. Per tant, la idea d’aquesta 
postura és prendre nota d’aquesta contradicció i continuar par-
lant de les condicions de vida i de treball de les dones, les fa-
mílies monoparentals que són aclaparadorament dones, la pre-
carietat... 

En realitat, la idea de crear l’”editor de gènere” va sorgir en veu-
re el que es feia a l’estranger, en particular al New York Times, 
on Jessica Bennett, l’”editora de gènere”, té avui tot un servei 
amb el qual treballar. Aquesta eina també apareix en informes 
sobre el lloc de les dones als mitjans de comunicació.

Segons Bredoux, a Mediapart, el projecte ha estat objecte 
d’entusiasme i suport col·lectiu. No ha estat una batalla en un 
entorn hostil. “És una mena de conclusió lògica, aquesta ne-
cessitat de coordinació i reforç, en la coherència del que es pro-
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dueix, va sorgir amb tota naturalitat. Aquesta publicació només 
pot funcionar i ser útil si es tracta d’un objectiu compartit per la 
redacció i l’empresa. Per tant, això s’acompanya d’una inversió 
global. Si és una publicació de pretext, no pot funcionar”.

En una entrevista a France Culture es va preguntar a Bredoux 
si incloure millor les dones, és també una manera d’atraure més 
lectors al. El flamant gerent editorial de temes de gènere va 
respondre amb fermesa tot dient que no es tracta en absolut 
una estratègia de contractació de negocis ni de subscriptors. 
Bredoux diu que és una qüestió editorial. “La nostra feina és 
produir informació i, per tant, informar de fets. I avui, la poca 
representació de temes relacionats amb la vida quotidiana de 
les dones distorsiona la nostra presentació dels fets. Això és 
realment el que intentem continuar canviant en el nostre trac-
tament editorial”. 

Certament, com sabem, la premsa d’informació general és lle-
gida amb més freqüència per homes i per homes de classes 
socials altes, més que per aquells dels cercles de la classe 
treballadora. I sovint hi ha un vincle establert entre el lector i 
la composició editorial. A parer de Bredoux, és important tenir 
una redacció conjunta, direccions conjuntes que garanteixen la 

diversitat de la seva contractació, tant ètnica com social. “No hi 
ha mitjans perfectes –diu-, però és un objectiu assumit i com-
partit garantir que tinguem una redacció i un negoci en gene-
ral més proper a la societat. La paritat és un objectiu que s’ha 
aconseguit en gran part a Mediapart, però sobre diversitat, és 
una qüestió sobre la qual estem avançant i continuarem pro-
gressant.”   (Infografia: Le Club de Mediapart)

Els mitjans locals que van rebre 
consultoria de Google als EUA van 
duplicar increment d’ingressos per 
subscriptors
 

El programa impulsat 
per Google, FTI Con-
sulting i Local Media 
Association per llançar 
i optimitzar esquemes 
de subscripció en mitjans locals dels EUA està proporcionant 
als participants taxes de creixement que gairebé multipliquen 
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per dos la mitjana de la indústria. El programa també s’estendrà 
a altres països del món. Segons el gegant tecnològic, els edi-
tors involucrats van registrar a l’agost un valor mitjà (xifra cen-
tral de la sèrie analitzada en conjunt imparell o la mitjana entre 
les dues centrals si la sèrie és parell)  del 86%, enfront de l’45% 
del sector.

Google atribueix aquesta diferència a les capacitats desenvo-
lupades per les redaccions participants, que a més s’haurien 
beneficiat dels coneixements i l’experiència d’altres mitjans en 
l’àmbit de GNI Suscriptions Lab. Explica que  a l’inici del pro-
grama, que ha abastat un any, els mitjans enrolats ja van acon-
seguir gairebé duplicar les seves taxes de conversió de subs-
criptors en base a diferents estratègies de resultat comprovat. 
Entre elles, simplificar el procés de subscripció, incentivar el 
registre per rebre butlletins o augmentar la velocitat de càrrega 
de les seves webs. Tot això sota la premissa de col·locar als 
lectors de pagament com una prioritat real en l’organització.

A més, Google concreta que els bons resultats s’han obtingut 
sense necessitat de recórrer a preus d’enderrocament d’inici o 
d’ofertes agressives promocionals, fins al punt que alguns dels 
participants han pogut pujar el preu de les seves subscripcions 

durant la pandèmia. L’ingrés mitjà per usuari del col·lectiu de 
mitjans formats s’ha incrementat en un 24%, segons l’empresa.

Sortir amb un preu raonable és  un dels aspectes clau  que 
va guiar la primera gran incursió del sector en el pagament a 
Espanya, la d’El Mundo. A més aquest mitjà  també ha rebut 
formació  en els últims mesos de l’GNI Suscriptions Lab, en 
aquest cas  amb la col·laboració de l’Associació Internacional 
de Mitjans de Comunicació (INMA) i FT Strategies, la firma de 
consultoria de Financial Times. (Font: Dircomfidencial – infogra-
fia: Local Media Association)

Conclusions del Fòrum de Màrqueting 
i Comunicació
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El Fòrum de Màrqueting i Comunicació  que es va realitzar 
aquest estiu en la seva desena edició, ha fet públiques les se-
ves conclusions.  Mitjançant el suport estratègic de Reason Why 
i la co-creació de Mac Guffin, l’esdeveniment que va néixer com 
una iniciativa personal de José Luis Arbeo, va viure un salt qua-
litatiu i quantitatiu sense perdre l’essència i la personalitat del 
Fòrum. Una de les grans preguntes del Fòrum és “Com pot la 
indústria del màrqueting impulsar la recuperació dels negocis?”.

I per donar continuïtat i ampliar el valor del que es va viure en 
el Fòrum, s’ha creat un document on es recullen les principals 
conclusions estratègiques que s’hi van presentar. La seva fi-
nalitat és la d’ajudar en la presa de decisions tant a nivell de 
negoci com a nivell de comunicació. El paper dels professionals 
del màrqueting, la innovació i la importància del propòsit són els 
tres grans territoris que recorren les seves pàgines. S’analitzen 
les debilitats i fortaleses trobades en la indústria de la comuni-
cació així com els reptes i oportunitats que es presenten no no-
més en els departaments de màrqueting sinó, a nivell general, 
en l’entramat empresarial espanyol.

Es tracta d’un treball editorial rigorós on a més s’inclouen diver-
ses pàgines de bibliografia perquè es pugui ampliar el context i 

el coneixement de cadascú. (Font: Mediuàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el Paper de Conclusions 
del Fòrum de Màrqueting i Comunicació. CLICAR AQUÍ  

El CAC alerta sobre l’àmplia difusió 
del discurs negacionista de la 
Covid-19 a les xarxes
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha alertat en una nota 
de premsa sobre l’àmplia difusió que té a internet el discurs ne-
gacionista sobre la Covid-19 malgrat les mesures de control es-
tablertes per les plataformes d’intercanvi de vídeos i les xarxes 
socials. El CAC així ho constata en un informe on s’analitzen 35 
vídeos de YouTube, Facebook, Instagram i Twitter, i que mos-
tra la facilitat amb què la desinformació es dissemina entre les 
diferents xarxes.

El document –revisat pel Col·legi de Metges de Barcelona– in-
dica que les plataformes i xarxes socials analitzades duen a 
terme diverses actuacions per combatre la desinformació vin-
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culada al coronavirus, com ara la inclusió de missatges que re-
dirigeixen a informació provinent de fonts oficials, o la retirada o 
l’etiquetatge de continguts.

Però tot i així, continua havent-hi vídeos que qüestionen la utili-
tat de les mesures de contenció recomanades per l’Organització 
Mundial de la Salut (com l’ús de mascareta), rebutgen la vali-
desa de les proves PCR i les vacunes, i neguen l’origen víric 
de la pandèmia, que consideren que està causada pel 5G o pel 
rastre químic (chemtrail) dels avions. La majoria estan protago-
nitzats per persones que es presenten com a professionals de 
la medicina o de la ciència i recorren a la descontextualització 
de dades i fets per atorgar credibilitat a les tesis exposades, 
assenyala el CAC.

L’ens regulador ja ha posat en coneixement de YouTube, Face-
book, Instagram i Twitter aquesta mena de continguts negacio-
nistes sobre el coronavirus. El president del CAC, Roger Loppa-
cher, considera “especialment greu que encara es puguin trobar 
tan fàcilment continguts de desinformació sobre la Covid-19 i 
que això pugui crear confusió i comprometre la salut de les per-
sones, especialment davant la segona onada de la pandèmia”.

Per a l’informe s’han considerat negacionistes les teories que 
contradiuen el consens científic i que han estat qualificades 
com a falses per part de l’OMS o per les plataformes de verifi-
cació de dades de l’Estat espanyol que han signat el Codi de 
principis de l’International Fact Checking Network. (Font: CAC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el document El CAC aler-
ta sobre l’amplia difusió del discurs negacionista sobre la Covid 
19 a internet. CLICAR AQUÍ  

El Nou de L’Empordà de Palafrugell 
presenta Bravaway.com
  
La revista El Nou de l’Empordà ha presentat la seva nova plata-
forma, en la qual col·labora Bravaway.com, un Marketplace on 
es posa en contacte venedor i comprador del petit comerç local 
de l’Empordà. Una plataforma on els botiguers, tindran un tràfic 
molt més gran de visibilitat i serà un nou canal de venda a més 
de la seva pròpia botiga.

Aquest nou projecte sorgeix per les conseqüències que van 
tenir l’aturada del mitjà El Nou i per la problemàtica que han 
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tingut els comerciants per vendre els productes que tenien en 
estoc en les seves botigues després de dos mesos tancats per 
la Covid19. I ara durant el tancament d’aquests quinze dies a 
l’octubre, El Nou vol donar una empenta a la plataforma per 
conscienciar a la gent que la venda digital està molt més a prop 
del que sembla. “Serà un punt de partida complicat per a molts 
però a la llarga serà una part important de venda pels negocis”, 
afirmen des del mitjà. (Font: Redacció AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Claus per elaborar un pla de negoci d’un diari digital.- On 
line. Dilluns i dimecres 26 i 28 d’octubre, 2 i 4 de novembre 
(de 15.30h a 17.30h) - En un escenari de descens continu dels 
ingressos publicitaris i de crisi econòmica global, els diaris digi-
tals han de reinventar-se per poder sobreviure en un futur. Mal-
grat que no existeix cap fórmula màgica, perquè cada projecte 
és un món, sí que és rellevant que els periodistes o editors de 
diaris digitals coneguin les claus de negoci en l’escenari actual, 
amb l’objectiu de que les puguin aplicar en el seu dia a dia. 
Enrique Canovaca explicarà com millorar el seu funcionament i 
estratègies per rendibilitzar-lo.

Com fer un reportatge multimèdia de principi a fi.- On line. 
Del 28 d’octubre al 30 de novembre (12 hores) - El curs, dirigit 
per Nereida Carrillo, pretén que els participants puguin apren-
dre d’una manera molt pràctica com elaborar un reportatge mul-
timèdia. Coneixerem i aplicarem instruments que podem utilit-
zar, com ara eines per elaborar imatges interactives, mapes per 
a internet o cronologies interactives. Els participants elaboraran 
un reportatge multimèdia amb l’orientació i el seguiment de la 
professora.

Zoom per a periodistes.- On line. Divendres 30 d’octubre (de 
10.00h a 12.00h) - Les comunicacions digitals en aquests mo-
ments transcorren a Zoom de manera preferent per a molts ti-
pus de connexions: particulars, de treball, equips, formació i 
grans audiències. Amb Enrique San Juan descobriràs quines 
possibilitats ens ofereix Zoom en l’espai de la comunicació pro-
fessional i corporativa.

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-
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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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Quant guanya un professional de la 
comunicació a Espanya?
Per PR / Dircomfidencial

 

Els departaments de Comunicació de les companyies i institu-
cions solen ser destinacions apreciats pels periodistes. La pos-
sibilitat d’acabar amb els horaris intempestius de les redaccions 
i augmentar el sou són dos dels factors principals que fan que 
un periodista del salt a l’altre costat de la trinxera.

Perquè, quant guanya un professional de la comunicació a Es-
panya? A Dircomfidencial hem consultat a Adecco i a Randstad, 
dues de les empreses de recursos humans més importants del 
món. Lògicament, la remuneració varia en funció de múltiples 
factors: anys d’experiència, categoria professional o ciutat en la 
qual s’ubiqui la companyia.

Segons les dades proporcionades per Spring Professional, la 
consultora de selecció del Grup Adecco; 1 tècnic de comuni-
cació, amb entre un i tres anys d’experiència, té un sou mitjà 
que va dels 22.000 euros als 26.000 euros bruts anuals; a partir 
de tres anys d’experiència, els emoluments d’aquesta categoria 
professional ja pugen a entre 27.000 euros i 32.000 euros . 

Un esglaó per sobre hi ha els caps de premsa. Si és el cas, el sou 
mitjà estaria en la forquilla que parteix dels 45.000 euros i arriba 
als 60.000 euros; en funció de la mida de l’empresa i el seu sector.
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A la cúspide es troba el director de comunicació -el dircom-, 
que no baixaria dels 50.000 euros anuals i podria arribar als 
75.000 euros. Encara que en les grans multinacionals aquest 
lloc pot arribar als 100.000 euros bruts anuals, i en aquelles en 
què té presència al Comitè de Direcció la xifra pot situar-se en 
els 150.000 euros.

Les bandes salarials que aporta Randstad són molt similars. 
Encara que aquesta multinacional també diferencia els sous en 
funció de la ciutat en la que treballi el professional de la comu-
nicació. A Madrid i Barcelona s’ofereixen els salaris més alts 
per als professionals de la comunicació (75.000 euros per a un 
dircom). Bilbao estaria en un segon esglaó, amb una remune-
ració màxima per al director de comunicació de 69.000 euros. 
Per sota hi hauria els directius que tinguin el seu lloc de treball a 
València: 64.000 euros. Xifra que es redueix una mica, a 61.500 
euros, si la companyia està ubicada a Sevilla.

Un dels perfils cada vegada més demandats pels departaments 
de comunicació són els digitals. En aquest aspecte, el social me-
dia manager estaria en una banda salarial d’entre 30.000 euros i 
55.000 euros tant a Madrid com a Barcelona. El community ma-
nager, per la seva banda, entre els 25.000 i els 36.000 euros.

Les diferències de sous dels professionals de la comunicació 
entre Espanya i els països del nostre entorn són notables. Se-
gons l’European Communication Monitor 2020, la meitat dels 
treballadors de sector enquestats cobren 30.000 euros i 60.000 
euros anuals a casa nostra. El 22% estaria entre els 60.000 eu-
ros i els 100.000 euros; i el 11%, en la franja dels 100.000 euros 
als 150.000 euros. Només el 9% té una remuneració superior 
als 150.000 euros al nostre país, d’acord amb l’estudi.

Segons aquest informe, és a Suïssa on es paguen millors sous. 
Gairebé el 80% dels professionals d’aquest país està per sobre 
dels 100.000 euros anuals; enfront del 20% d’Espanya. En el 
cas de Dinamarca, és el 55%: mentre que a Alemanya és gaire-
bé el 40%, al Regne Unit, el 30% i a França, el 28%.
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L’impacte de la pandèmia en el 
model de negoci dels mitjans de 
comunicació
Per Silvia Martínez Martínez, professora de la UOC / Revista 
Comein

La pandèmia per la COVID-19, a més de l’emergència sanitària 
ocasionada, ha tingut efectes en diferents sectors. Els mitjans de 
comunicació també s’han vist afectats tant per l’increment de la 
demanda informativa com per l’impacte en un model de negoci 
afectat pel descens de la inversió publicitària. Un moment que a 
més era clau pel canvi d’estratègia en el qual alguns d’aquests 
mitjans es trobaven immersos, en un procés de transformació 
cap al pagament per continguts en la seva edició digital.

La ràpida expansió del coronavirus i els seus efectes en la salut 
van generar una situació d’emergència que portaria a decretar 
l’estat d’alarma i el confinament de la població a Espanya. Una 
realitat que porta al fet que la ciutadania demanen un volum 
més gran d’informació i que aquesta estigui contrastada i actua-
litzada. A la presentació dels resultats de l’enquesta “El consum 
d’informació durant el confinament pel coronavirus: mitjans, 
desinformació i memes”, de Digilab, s’apuntava que aquest in-
crement d’interès es traduïa en el fet que fins al 78% reconeixia 
informar-se més. Aquest augment de consum de notícies també 
s’ha vist reflectit en altres estudis, com el que ha desenvolu-
pat Reuters Institute, Science, Oxford Internet Institute i Oxford 
Martin School, “Navegando la “infodemia”: así consume y cali-
fica las noticias y la información sobre el coronavirus la gente 
en seis paises”, entre els quals s’inclou Espanya. No obstant 
aquest increment, s’aprecia una diferenciació clara per mitjans 
i destaquen com a canal d’accés la televisió i les plataformes 
digitals.

En un context de confinament, en què la ciutadania es manté 
aïllada a casa i amb prou feines surt al carrer, és lògic pensar 
que l’accés a mitjans impresos resulta més limitat. La primera 
onada de l’Estudi general de mitjans de 2020 recull el descens 
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constant experimentat pels diaris en paper en els últims anys. 
Cal assenyalar que el treball de camp d’aquest informe finalitza 
coincidint just amb l’inici de l’estat d’alarma (de manera que les 
respostes no recullen aquest impacte) i que la segona onada 
de l’estudi ha quedat suspesa. En paral·lel l’AIMC s’ha centrat 
a publicar un Cuaderno de Bitácora des de la setmana quarta 
de confinament, amb el qual ofereix setmanalment la relació 
dels usuaris amb els mitjans i en què destaca el protagonisme 
no només de la informació sinó també dels continguts lúdics i 
d’entreteniment i l’increment de serveis d’OTT (de lliure trans-
missió via internet). 

Per la seva banda l’OJD ha anat publicant dades de la difu-
sió dels llocs auditats en el període de confinament per veure 
les variacions registrades. Els gràfics oferts permeten observar 
l’increment de pàgines vistes coincidint amb l’inici de les pri-
meres informacions respecte al confinament i com evoluciona 
aquest pic, que s’ha vist seguit pel descens més pronunciat de 
les últimes setmanes.

Des del punt de vista del model de negoci, un consum informa-
tiu més alt es podria interpretar de manera positiva. No obstant 
això, l’impacte que la COVID-19 ha tingut en l’economia tam-

bé ha afectat els mitjans de diferents maneres. D’una banda, 
marques i anunciants han disminuït dràsticament la inversió 
publicitària. Així, al Flash mensual de inversión en medios di-
gitales (mayo 2020), estudi que ha anat oferint periòdicament 
IAB Spain juntament amb PwC durant aquest període de pan-
dèmia, es pot observar aquesta evolució negativa en els mesos 
de març i abril. Tot i que al maig sembla que es comença a 
apuntar una certa recuperació, els percentatges encara sumen 
un 34,5% menys que les xifres registrades al febrer. Aquesta 
reducció dels ingressos lògicament ha tingut efectes en els mi-
tjans. 

Grups mediàtics i empreses de comunicació s’han vist en la 
necessitat de dur a terme ERTO en un moment en què, tot i 
la reducció de les plantilles, s’observa aquesta demanda més 
alta de continguts i informació. A aquesta situació s’hi suma el 
fet que el sector encara està incorporant ajustos i mesures per 
pal·liar els efectes d’uns anys durs marcats pel descens del 
paper però també per la manca d’un model clar en l’entorn di-
gital. I és que, en un context en què els usuaris poden accedir 
a continguts gratuïts, implantar sistemes de pagament i subs-
cripció per consultar la informació xoca amb aquests hàbits de 
consum més estesos. Malgrat això, segons el DigitalNewsRe-
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port.es 2020 les dades de l’any passat, amb un lleuger incre-
ment respecte a l’any anterior, situen en un 12% el percentatge 
d’enquestats que van pagar per accedir a notícies.

En aquests mesos són diversos els mitjans que han anat expe-
rimentant amb diferents fórmules per atreure la subscripció de 
nous usuaris, des d’un accés gratuït fins a ofertes inicials per 
poder mostrar, així, la qualitat i diferenciació d’aquest servei 
més restringit. Entre les principals capçaleres generalistes, El 
Mundo, alçaria el mur de pagament en la seva edició digital ja 
el 2019. Per la seva banda, El País ho havia previst per al mes 
de març d’aquest 2020, però la situació els va portar a ajornar 
la implantació d’aquest model al mes de maig prioritzant la ne-
cessitat de seguir servint informació als usuaris en un moment 
de crisi sanitària.

En aquest context complex no es pot oblidar la competència 
que representen les mateixes xarxes socials no només per 
captar l’atenció del públic sinó també com a via d’accés a les 
notícies. Així mateix s’han de tenir en compte els efectes que 
les campanyes de desinformació i les fake news tenen en la 
confiança dels usuaris. Un entorn complicat en què trobar una 
fórmula o model de negoci que permeti proporcionar una esta-

bilitat als mitjans de comunicació informatius resulta clau per 
poder garantir un producte periodístic de qualitat. (Infografia: 
educat)

 NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe El consum 
d’informació durant el confinament pel coronavirus: mitjans, 
desinformació i memes, de Digilab. CLICAR AQUÍ  
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5G i l’audiovisual europeu: la seva 
estratègia de futur?
Per Camina Crusafon, professora de Periodisme a la UAB i 
col·laboradora de l’AMIC / Crític

El desplegament de la xarxa 5G és una de les apostes tecnolò-
giques de la UE per completar el funcionament del Mercat Únic 
Digital (MUD) durant els pròxims cinc anys (2020 – 2025). La 
posada en marxa tindrà un impacte directe sobre l’audiovisual 
europeu, sobre tot perquè veurà transformada la forma de re-
lacionar-se amb l’usuari. Per entendre perquè és clau per al 
seu futur, és necessari fer un repàs de l’estratègia europea en 

aquest àmbit i analitzar de quina manera es tradueix en la in-
dústria de continguts i de l’entreteniment.

L’aposta europea per desenvolupar el 5G: el partenariat pu-
blicoprivat (5GPPP)
L’aposta de la UE pel desplegament de la 5G s’ha basat a dis-
senyar una estratègia conjunta específica entre la indústria, 
l’acadèmia i les institucions europees. S’ha constituït el con-
sorci, el 5G Public Private Partnership (5G PPP) [Col·laboració 
publicoprivada pel 5G], que s’encarrega d’analitzar les diferents 
possibilitats i com implementar-les en territori europeu. L’elecció 
d’aquesta forma d’actuació respon a les necessitats que impo-
sa la nova governança a l’hora de plantejar les polítiques públi-
ques i les actuacions governamentals. Cal una col·laboració de 
tots els actors que participen en l’ecosistema.

Aquesta acció s’emmarca dins l’estratègia EU Horizon 2020, 
una iniciativa de suport a la recerca i desenvolupament, que 
ha d’ajudar a la consecució del MUD. La primera acció que va 
desenvolupar el consorci va ser el Llibre blanc sobre el 5G, un 
seguit de propostes per avaluar els sectors econòmics verticals 
sobre els quals podria tenir més impacte. A partir de l’anàlisi i 
del recull d’aquest treball, es va seleccionar cinc àmbits priorita-
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ris de desplegament de la 5G: les fàbriques del futur; l’energia; 
l’automòbil; la salut; i el sector dels mitjans de comunicació i de 
l’entreteniment.

En relació amb la indústria audiovisual, es va realitzar el 2016 
la presentació de les capacitats que tindria la tecnologia del 5G 
i es va assenyalar un conjunt d’elements com a necessaris per 
a un desenvolupament complet. A grans trets, s’integrarà a les 
diferents tecnologies de xarxa —incloent l’unicast, el multicast 
i broadcast— i oferirà totes les capacitats d’emmagatzematge 
en memòria cau necessàries per proporcionar serveis de segui-
ment i avaluació de tots els casos d’ús.

Del conjunt d’iniciatives que està desenvolupant el consorci 
5G-PPP, dues tenen com a eix central el desplegament de la 
nova tecnologia dins de l’àmbit dels mitjans de comunicació, 
amb especial impacte en el sector audiovisual. Aquestes són la 
5G MEDIA i la 5G-Xcast. Els avantatges de la perspectiva de 
l’ecosistema del 5G identifica els mitjans de comunicació com 
un dels sectors centrals en el desenvolupament tecnològic, no 
com un actor subsidiari, sinó com un dels sectors econòmics 
centrals en l’aposta europea pel desenvolupament d’aquesta 
tecnologia.

Els mitjans són un dels sectors econòmics centrals en l’aposta 
europea pel desenvolupament del 5G. En concret, les aplica-
cions que es preveuen oferir amb el 5G en l’àmbit mediàtic i de 
l’entreteniment es classifiquen en les següents categories: l’ús 
de l’Ultra-Alta fidelitat; els mitjans immersius i interactius amb 
adaptació intel·ligent a l’ambient visual, que inclou la transmis-
sió de vídeo en 3D; oferir contingut capturat i compartit imme-
diatament; i dissenyar experiències completes multisensorials 
d’immersió en l’àmbit dels jocs —gaming—, passant d’una ex-
periència basada, fins ara, a casa a gaudir-la en qualsevol lloc.

L’impacte del 5G en el sector audiovisual europeu

El desplegament complet de la infraestructura 5G està planifi-
cat entre el 2020 i el 2025. De fet, es parla del 2025 com la data 
per a la consolidació del que es denomina com la Gigabit Socie-
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ty [Societat del Gigabit], on el 5G estigui disponible a les princi-
pals ciutats i en les rutes de transport més importants. De fet, el 
2020 estava previst que fos una data clau per ensenyar el món 
els primers resultats i s’havia escollit un esdeveniment esportiu, 
l’Eurocopa de futbol organitzada per la UEFA, per mostrar les 
aplicacions del 5G a les retransmissions televisives. És a dir, el 
futbol s’havia de convertir en l’ambaixador i el banc de proves 
d’aquesta nova tecnologia. A més, normalment aquest tipus de 
retransmissions esportives s’inclouen en el llistat de continguts 
d’interès general que estableix la Directiva de Serveis de Co-
municació Audiovisual. En definitiva, l’Eurocopa 2020 s’havia 
de convertir en l’esdeveniment de “llançament” per 5G a la UE. 
Un fet que ha quedat ajornat arran de la cancel·lació de la com-
petició a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

Al mateix temps, els dos projectes principals en l’àmbit de 
l’audiovisual, el 5G MEDIA i el 5G-Xcast, tenen previstos els 
seus primers resultats pel 2021 i la fase de desplegament 
completa i de comercialització s’allargarà fins al 2024. A partir 
d’aquesta data fins al 2030 sembla que l’impacte més signifi-
catiu es podria produir en l’àmbit de les emissions de TDT. La 
raó és que les grans empreses de telecomunicacions desitgen 
les freqüències per les quals s’emet la televisió digital. S’haurà 

de veure si la TDT podrà sobreviure en aquest escenari tan 
competitiu.

El futur de la indústria audiovisual implica oferir experiències 
de caràcter immersiu i interactiu des de qualsevol dispositiu, en 
qualsevol moment i lloc. Aquest desenvolupament depèn del 
desplegament complet de la tecnologia 5G. És a dir, no és pos-
sible pensar en l’avanç d’aquest sector sense tenir en compte 
aquesta tecnologia. D’aquí la importància no només dels as-
pectes tecnològics i de la seva implantació, sinó també de la 
posada en marxa d’accions concretes pel seu desplegament en 
el marc de la política de gestió de l’espectre radioelèctric.

De fet, els estudis sobre l’aplicació del 5G expliquen que els 
mitjans en general podran adoptar-lo per l’aplicació massiva 
de Realitat Augmentada i Realitat Virtual, és a dir, per crear 
hologrames o oferir entreteniment interactiu avançat. Totes 
aquestes aplicacions posaran a l’espectador al centre de tota 
experiència audiovisual. Alhora, l’ús de la xarxa segmentada 
i de càmeres ubiqües permetrà la transformació digital de la 
televisió en directe. De fet, ja s’han fet diverses proves pilot en 
aquests diferents àmbits i els resultats han estat òptims.
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El que és evident, és que el sector audiovisual ha d’incloure 
entre els seus objectius a curt i mitjà termini com aprofitar al 
màxim les possibilitats del 5G. El seu futur passa per un es-
cenari dominat per un consum de continguts de forma ubiqua i 
constant. El repte es troba en si amb aquesta nova tecnologia 
les empreses audiovisuals tradicionals podran mantenir una 
posició rellevant en la cadena de valor o, per contra, el seu 
protagonisme es diluirà en favor dels gegants tecnològics i/o les 
empreses de telecomunicacions.

Els tres reptes europeus

L’arribada de la 5G planteja principalment reptes a la UE. El 
primer és el de preservar espai en l’espectre radioelèctric per 
mantenir les emissions televisives com a part del mandat de 
servei públic i garantir el seu accés al conjunt de la ciutadania 

europea. Si bé està garantit fins al 2030, podria haver-hi una 
revisió al 2023. És important assenyalar aquest aspecte que 
té a veure amb els objectius del benestar polític i social de les 
polítiques públiques, així com en els elements bàsics per a la 
garantia d’una alta qualitat democràtica.

El segon s’associa amb la fórmula europea de donar resposta. 
És a dir, si el consorci 5G-PPP serà la plataforma que perme-
ti a aquesta tecnologia despagar i tenir impacte en el conjunt 
de l’economia. En el cas dels dos projectes centrats en la part 
audiovisual —5G MEDIA i 5G-Xcast—, l’enfocament és bàsica-
ment tècnic amb una preocupació central: oferir una bona quali-
tat de l’experiència, basada en connexions sòlides, permanents 
i de baixa latència, element fonamental en tot el plantejament 
del desplegament del 5G. Aquestes dues iniciatives obliguen 
els mitjans a establir estratègies amb operadors i empreses tec-
nològiques. Obre la perspectiva dels mitjans audiovisuals cap 
a altres àrees d’aplicació que ara mateix estan desenvolupant 
principalment les empreses tecnològiques. Aquesta opció situa 
l’audiovisual en el sector més punter de la tecnologia, però re-
quereix sobretot a les empreses mediàtiques més tradicionals 
un canvi de perspectiva que els faci mirar cap a un escenari de 
futur, però molt proper, sense oblidar l’essència de les seves 
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activitats. Aquest repte té com a factor de risc que la dimensió 
de les empreses i la seva capacitat financera poden convertir-
se en obstacles per a un ple desenvolupament de la tecnologia 
5G.

Tercer, el cas europeu ens mostra la connexió que existeix en-
tre governs, indústria i tecnologia. L’aposta pel 5G s’ha convertit 
en un àmbit de competició geopolítica entre la Xina i els EUA. 
En aquesta concurrència la UE ja partia de la tercera posició; 
caldrà veure i analitzar si l’impacte de la pandèmia de la Co-
vid-19, allunya Europa de les primeres posicions o pel contrari, 
es reafirma l’aposta decidida per seguir liderant la digitalització 
i portar a terme el desplegament del 5G amb un impacte real 
sobre la ciutadania. (Il·lustració: cineytele.com, as.com i DPL 
News)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el llibre 
blanc de Huawei Colaborando con la Industria para garantizar 
la seguridad en las redes 5G. CLICAR AQUÍ 
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Una investigació considera que els 
anuncis de la publicitat programàtica 
són les noves hipoteques subprime
Per Puro Marketing

La publicitat en línia ha protagonitzat no poques crítiques i ha 
estat analitzada sota diversos prismes que han posat en evi-
dència les seves febleses. La publicitat programàtica està plena 
de llums i ombres, tot i que la inversió no ha parat de créixer 
en els últims anys. Al cap i a la fi, malgrat tots els problemes 
que els marketeros s’han identificat, segueix sent -o seguei-
xen veient-així- una manera ràpida i efectiva en termes de cost 
d’arribar a un públic nínxol per posicionar un producte concret.

No obstant això, hi ha qui es plantegen si realment això funcio-
na, si l’essència de la publicitat programàtica està basada en 
una realitat o si és bàsicament una acumulació de fum. Aquesta 
crítica tampoc és nova.

Ja fa un any un estudi concloïa que el behavioral advertising, la 
publicitat segmentada partint del comportament de consumidor 
i que és la base de la publicitat programàtica, no obtenia millors 
resultats que la publicitat tradicional. Segons aquestes dades, 
els mitjans només aconsegueixen un 4% més d’ingressos amb 
aquests anuncis que els que aconsegueixen amb la publicitat 
en línia tradicional, sent a la fi molt menys rendible tenint en 
compte que, a més, la major part del benefici es queda a les 
comissions i percentatges que retenen els intermediaris tecno-
lògics. A poc a poc, aquest horitzó va deixant cada dia més 
clar que una gestió directa i eficaç de les campanyes és el que 
realment es necessita perquè la publicitat en línia pugui ser 
realment rendible, eliminant una cadena cada dia més llarga 
d’intermediaris que van reduint el benefici de suports i mitjans 
infravalorant el preu i impacte real dels anuncis en línia.

Als consumidors no els interessaven més els anuncis que es-
taven segmentats d’aquesta manera que els que feien servir 
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els criteris que tradicionalment han fet servir els mitjans. “El 
behavioral targeting ha estat completament sobrevalorat en el 
seu valor per als editors de mitjans des del primer dia en què 
inventat”, alertava llavors un executiu de la indústria.

Aquesta idea és el punt de partida de les teories de Tim Hwang, 
que defensa l’assaig Subprime Attention Crisi i que avancen els 
mitjans nord-americans. Hwang, antic treballador de Google, 
assenyala la publicitat behavioral no funciona. El microtargeting 
és menys ajustat i resulta menys persuasiu del que es diu i, en-
cara que estigui a la base del desenvolupament de la publicitat 
en línia i de com la xarxa se sosté econòmicament, té molt de 
fum, es conclou partint de les seves observacions.

La punxada de la bombolla portarà el col·lapse
Però l’investigador no només apunta que en realitat l’essència 
de la publicitat a internet és un fiasco, sinó que, com assenyalen 
a Wired, adverteix de la imminència del col·lapse del sistema.

La publicitat digital deixarà un dia de moure diners perquè la 
bombolla punxarà i això suposarà una caiguda en cadena dels 
grans players. El 80% dels ingressos de Google vénen de la 
publicitat i el 99% dels de Facebook ho fan. No oblidem, també, 

que els anuncis són cada vegada més importants en els comp-
tes d’Amazon.

Tot això passa més en un entorn cada vegada més opac i 
menys transparent, en el qual hi ha cada vegada més interme-
diaris entre qui compra publicitat i qui la serveix.

Són els anuncis online les noves subprime?
Per l’investigador, l’estat de les coses ara mateix en publicitat 
en línia és, per culpa de la programàtica, similar a l’estat de 
les coses amb les subprime abans de la crisi econòmica del 
2008. S’està apostant molts diners per una cosa que, en re-
alitat, defensa, té peus de fang (i això no és només important 
en termes del què passa en publicitat en línia, sinó també en 
termes econòmics: Alphabet i Facebook són gegants en borsa).

Quan es vegi de manera clara que tot és fum, una cosa que 
l’investigador apunta que els estudis en universitats i d’experts 
ja estan assenyalant, aquesta indústria també col·lapsarà, com 
ho van fer els bancs d’ara fa una dècada.

Són massa grans per caure els gegants de la publicitat en línia? 
O en realitat aquest ha estat el problema de la publicitat des del 
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principi dels temps, el de no saber realment quant funcionen les 
coses? El temps ho dirà. (Fotografia: Nació Digital)
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Quin és l’impacte del coronavirus en 
la comunitat periodística?
Per Laure Delmoly / MediaLab de France Télévisions

 
Els periodistes i professionals dels mitjans de comunicació van 
patir molta pressió durant la primera onada del covid-19: psi-
cològic, econòmic i sanitari. La infodèmia ha fet que la seva 
informació funcioni cada vegada més complexa.

Però més enllà d’aquestes dificultats sorgeix una oportunitat im-
portant, la de reinventar una professió en crisi de significat durant 
molts anys. Esgotats, els periodistes també afirmen estar més 
implicats en la seva feina i estar més atents al seu públic.

Una enquesta global (1.406 enquestats a 125 països) realitza-
da per l’ICFJ i el Centre de Servei de Periodisme Digital de la 
Universitat de Columbia informa sobre aquests desenvolupa-
ments.

Condicions de treball cada vegada més difícils

1. L’impacte psicològic de la crisi sanitària.- Els periodistes es-
tan exposats diàriament a persones amb sofriment, mort i ser-
veis hospitalaris massificats. Assumeixen riscos en un context 
on no sempre és possible el compliment del protocol sanitari.

• El 70% dels enquestats creu que cobrir els 6 mesos de pandè-
mia ha tingut un impacte en la seva salut mental. 

• El 30% dels enquestats afirma que el seu empresari no els ha 
dotat de la protecció suficient per entrar al camp informatiu de 
la Covid-19.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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2. Un sector en pressió econòmica.- El sector periodístic ha 
estat durament afectat per la crisi. Els acomiadaments han 
augmentat des del començament de la pandèmia, així com els 
plans d’austeritat.

El 67% afirma que la pandèmia ha augmentat la seva insegu-
retat financera.

• El 17% dels enquestats afirma que el seu empresari ha expe-
rimentat una caiguda dels ingressos del 75% (i un 43% més de 
la meitat dels seus ingressos)

• El 18% dels enquestats afirma que el seu empresari ha 
sol·licitat ajuda d’emergència.

• Un 7% afirma que els seus mitjans han deixat de publicar-se 
en paper i un 11% han reduït la seva activitat impresa.

3. Periodistes cada vegada més assetjats.- Els periodistes han 
enfrontat més amenaces en cobrir la pandèmia. Aquestes ame-
naces incloïen ciberassetjament mitjançant atacs de seguretat, 
robatori de dades i vigilància en línia.

• El 20% dels periodistes creu haver patit més amenaces que 
abans.
 
Un tsunami de desinformació

1. Poca transparència de les fonts.- En un context de crisi on 
les apostes polítiques són elevades, les fonts dels periodistes 
no són necessàriament fiables. 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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• El 46% dels enquestats identifica els polítics i els càrrecs elec-
tes com les principals fonts de desinformació.

• El 48% dels enquestats afirma que les seves fonts temien les 
represàlies confiant a la premsa.

2. Un context d’infodèmia.- Els periodistes s’enfronten a una ex-
plosió de desinformació. Aquesta infodèmia augmenta la seva 
càrrega de treball. Han de comprovar sistemàticament totes les 
notícies falses per obtenir-les i corregir-les.

• Més d’un terç dels enquestats (35%) afirmen haver trobat 
desinformació diverses vegades a la setmana i un 28% creuen 
haver-s’hi enfrontat diverses vegades al dia.

• Dos terços dels enquestats (66%) afirmen haver trobat desin-
formació a Facebook i gairebé la meitat a Twitter (42%).

• Més d’un terç (35%) va mencionar que rebia informació falsa 
a través de WhatsApp

• El 22% va identificar notícies falses a YouTube.
 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

3. Col·laboració difícil amb plataformes socials.- El treball de 
verificació no s’acaba aquí. Els periodistes informen de notí-
cies falses a les plataformes socials, els principals propagadors   
d’aquesta desinformació. Una obra considerada força inútil ja 
que en general aquestes plataformes no reaccionen.

• El 82% dels enquestats afirma que va informar d’informació falsa 
pel cap baix una de les plataformes socials durant la pandèmia.

• El 46% dels enquestats no està satisfet amb la resposta de les 
plataformes en cas d’informe.

Una professió periodística que recupera sentit

4. Contribuir a una major transparència i democràcia.- Però 
aquesta crisi, per difícil que sigui, ha contribuït a donar un nou 
significat a la professió de periodista. Els periodistes se senten 
més implicats en la seva professió amb dues missions princi-
pals: combatre la desinformació i popularitzar informació cientí-
fica complexa en un context de pànic general.

• El 67% expressa la necessitat de formar-se en la verificació 
de la informació.

• El 66% vol formar-se en el camp de la salut i la medicina.

2. Co-construeix els temes amb el públic.- Els periodistes, sota 
arrest domiciliari per confinament, han fet una crida més al pú-
blic i als ciutadans perquè s’adonin de les seves històries. 

• El 67% dels enquestats afirma que utilitza més les eines digi-
tals per fer enquestes
 
• El 31% utilitza més comunitats en línia per crear temes

• El 23% utilitza contingut generat per l’usuari

• Ara l’11% confia en l’experiència del públic i dels ciutadans.

3. Escolta més.- Colpejats durament per la crisi, els periodistes 
han estat més atents al seu públic.

• El 24% dels enquestats afirma haver treballat més per identi-
ficar les necessitats dels lectors.

• Una quarta part dels enquestats diuen que han obtingut més 
comentaris positius sobre el seu treball

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els resultats d’aquest estudi?

Els periodistes surten d’aquesta pandèmia sense sang però 
valorats. La confiança del públic en la seva feina ha augmen-
tat. Una troballa encoratjadora que permetrà als professionals 
moure les línies d’un sector que mai no ha estat tan amenaçat. 
(Fotografia: Infobae – gràfics: meta-media.fr)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Jornalism ant he Pademic 
Report 2020. CLICAR AQUÍ 
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La cursa pels subscriptors
Per Eduardo Madinaveitia / Revista Ipmark

No és la primera vegada. Però aquesta sembla que va de debò. 
Aquest any una bona part dels diaris estan apostant pels murs 
de pagament. Amb modalitats diferents, tots semblen dispo-
sats, per fi, a posar en valor els seus continguts i, d’alguna ma-
nera, cobrar per ells. Després d’un primer intent frenat per la 
pandèmia, sembla que el tot gratis a Internet s’acaba també 
per la premsa.

Pot ser un bon moment. Si Spotify ja ens va acostumar a pagar 
per l’àudio (primer la música, ara també els podcast) i Netflix i 
els seus competidors per pagar per l’audiovisual, pot haver arri-
bat l’hora que paguem també pel contingut escrit i per les idees.

Vist des de l’altre costat, justament ara, en plena crisi econò-
mica, quan tindrem menys diners per pagar per aquests contin-
guts? Fins i tot, no serà ja tard quan la premsa ha perdut una 
gran part de la seva credibilitat a força de notícies sensaciona-
listes i titulars enganyosos a la recerca del  clickbait?

I des del primer moment en què es van posar en funcionament 
aquests nous murs de pagament ens hem trobat amb la tradi-
cional guerra de xifres. Cada pocs dies un diari mostra la seva 
xifra de subscriptors, més gran que la d’uns dies abans (lògic 
al principi del procés) i major que la dels seus competidors (in-
necessari, excepte per alimentar la clàssica guerra dels egos, a 
veure qui la té més gran).

El pitjor és que aquestes xifres no serveixen per a res més que 
per alimentar aquests egos si, com passa fins ara, són xifres 
de part, que ningú audita i, segurament, mesures amb un criteri 
diferent en cada cas.
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Si, com espero, aquest moviment cap al pagament i les subs-
cripcions es consolida, el mitjà haurà de fer un esforç per acon-
seguir credibilitat per a aquestes xifres. I si el mercat publicitari 
valora més, com hauria, a un subscriptor fidelitzat que a un 
lector casual arribat en paracaigudes des d’un enllaç qualse-
vol, hauria d’exigir la validació de les xifres de subscriptors; 
el sector té des de fa molts anys organismes com OJD que 
s’encarreguen d’aquest tipus de tasques. Pot ser una bona oca-
sió per revitalitzar a un clàssic.

Caldria tenir clar què és el que es vol mesurar, definir els con-
ceptes (a partir de quina quantitat es considera subscriptor 
de pagament, quin és el període de referència, quina relació 
s’estableix, o no, amb el nombre de subscriptors o lectors en 
paper o en la versió digital duplicada del paper...). Però just 
aquest tipus de coses són les que domina l’OJD.

Seria una bona notícia que el mercat decidís caminar en aques-
ta direcció. (Fotografia: Lapanxita)
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