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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: Per què donar suport al periodisme local és bo per als negocis?
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Mesurat l’estat mental dels treballadors de la Comunicació: estressats per l’excés de feina 

COMUNICACIÓ DIGITAL
Una nova via d’ingressos per als mitjans

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El contingut “ja no és el rei”: altres factors importants en el posicionament SEO

NOVES EINES
Facebook prova petits nuclis de veïnatge perquè els seus membres comparteixin informació hiperlocal

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Blockchain i Periodisme, o com la cadena de blocs canviarà els mitjans...?

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Amor o malfiança
TRIBUNA: El periodisme que val la pena salvar
ENTREVISTA: Rosa Romà: “Barcelona és sinònim de bona creativitat, on cada marca té una ànima al darrere”
ANÀLISI: Periodisme a Tik Tok: com aprofitar la xarxa social al màxim
DOSSIER: Turbulència mundial al poble: problemes per a les notícies regionals i locals
OPINIÓ: La premsa local i la gola del llop

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per què donar suport al periodisme 
local és bo per als negocis?
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia. 

Necessitem notícies locals més que mai. Ho diu ben clarament 
Vox Media (una empresa de mitjans digitals nord-americana), 
de reconeguda solvència a tot el món. El valor del periodis-
me local de confiança mai no ha estat tan clar: a mesura que 
s’esgota la confiança en el govern –de la nació o de la ciutat-, 
són els informes independents els que proporcionen la super-
visió i la il·luminació necessàries per informar el públic i fer 

responsables als responsables polítics: els periòdics locals són 
responsables d’un tant per cent molt important de les informa-
cions del país que llegim en els grans mitjans de comunicació.

En temps de crisi, confiem en la informació de confiança dels 
punts de venda locals per mantenir-nos segurs i informats. Du-
rant la pandèmia COVID-19, els editors de mitjans de proximitat 
han vist un augment significatiu dels lectors, ja que la informa-
ció sobre la resposta de la comunitat s’ha convertit en essen-
cial; molts fins i tot han perdut diners per proporcionar informa-
ció vital a costa dels guanys per ingressos a curt termini.

Tot i aquest augment de valor i de lectors, moltes editors locals 
es troben a la vora del col·lapse. Aquest any, els ingressos pu-
blicitaris locals podrien baixar en picat, perpetuant i accelerant 
una crisi tot just quan se’n sortia d’una altre, igualment profunda 
i que va durar anys. Per als editors de proximitat vulnerables, 
que ja s’enfronten a una batalla ascendent, això podria suposar 
un desastre.

Per evitar que apareguin deserts de notícies a tot el país, els mi-
tjans de proximitat necessiten el suport dels anunciants locals, 
com sempre, però també els més importants del país. Aquestes 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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grans participacions ofereixen una oportunitat per comprendre 
millor la connexió que les notícies locals fomenten entre el pú-
blic i les seves comunitats, i si aquesta mateixa connexió es pot 
traduir en una oportunitat inexplorada per als anunciants nacio-
nals i estatals. Sabem que donar suport a les notícies locals és 
bo per al nostre món i la nostra societat, però també és millor 
per obtenir resultats empresarials per als anunciants?

Vox Media es va associar amb la firma d’investigació mundial 
Nielsen per provar aquesta teoria. Resumim tot seguit el que en 
resulta d’aquest treball de recerca i què se’n aprèn d’ell:

Les notícies locals ajuden a crear públics incrementals
En aquest estudi, Vox Media va trobar que el 38% dels visitants 
de sites de notícies locals no visiten cap lloc de notícies nacio-
nals, és a dir, les marques que només anuncien en capçaleres 
de notícies nacionals o estatals no arriben a bona part d’un gran 
públic. El que a donar la raó als que creuen que la informació 
nacional és l’escala i la consciència, però el local és on es cons-
trueixen les comunitats.

  

Els tres temes principals llegits pel públic en propietats de notí-
cies nacionals i en capçaleres de mitjans de proximitat són els 
mateixos: Notícies d’última hora i notícies destacades, Notícies 
del país i Política. No obstant això, els lectors de mitjans locals 
es diferencien per temes que probablement són més íntims per 
a l’usuari: els meus esports, els meus esdeveniments i la meva 
cultura, els meus llocs per menjar i les meves cases. 

Això ens indica que els anunciants tenen l’oportunitat d’alinear-
se amb una connexió profunda i un sentit de la rellevància per-
sonal en entorns locals. Comprovaran que el mitjà de proximitat 
és millor proporcionant contingut rellevant, creant una sensació 
de connexió amb els altres i fent que l’experiència sigui personal.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Les notícies locals impulsen l’acció local
El treball que publica Vox Media destaca que és més probable 
que els usuaris hagin dut a terme algun tipus d’acció signifi-
cativa sobre les seves propietats de notícies locals enfront de 
propietats nacionals: accions com inscriure’s a un butlletí, com-
partir una història o publicar un comentari. Els usuaris locals de 
notícies estan especialment motivats per inscriure’s per a co-
municacions addicionals o per aprofitar una promoció, propor-
cionant un avantatge a les marques interessades en la resposta 
directa i la publicitat promocional.

Per tant, segons la investigació de Nielsen, és una oportunitat per 
als professionals del màrqueting. Vox Media volia saber si les mar-
ques podien aprofundir en aquesta connexió més profunda amb 
els editors de mitjans de proximitat per obtenir resultats mesura-
bles de la campanya, així que Nielsen ho va provar i va funcionar.

L’estudi va trobar que una versió localitzada d’un anunci (és a 
dir, un missatge publicitari que inclogués el nom de la ciutat) en 
un entorn localment rellevant té un rendiment significativament 
millor en comparació amb un missatge publicitari no localitzat 
en un lloc de notícies nacional. De fet, gairebé totes les mè-
triques de marca que van mesurar van ser significativament 

més altes entre els lectors que van veure aquesta experiència 
localitzada en comparació amb els lectors d’una capçalera de 
notícies nacional.

Aquests resultats suggereixen que la inclusió de llocs de no-
tícies locals en una campanya publicitària no només ajuda a 
donar suport al periodisme vital, sinó que podria millorar sig-
nificativament el rendiment de la campanya. A mesura que el 
país s’enfronta a una sèrie de reptes sense precedents, la pu-
blicitat local representa una oportunitat per als pressupostos de 
màrqueting de les empreses per reflectir els seus valors com a 
organització, alhora que construeix una equitat de marca real a 
llarg termini amb els clients.

Amb aquesta oportunitat a la vista, Vox Media es va associar 
amb Google News Initiative a principis d’aquest any per llançar 
Concert Local, un mercat publicitari de confiança que centralit-
za l’inventari de marques de mitjans locals de primera qualitat 
als Estats Units, proporcionant una solució única per arribar 
al públic local a nivell nacional. Concert Local es basa en la 
seguretat, el rendiment i l’excel·lència creativa. Obteniu més 
informació sobre Concert Local en aquest link. (Foto: Beteve – 
infografia: Comunicació21)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Mesurat l’estat mental dels 
treballadors de la Comunicació: 
estressats per l’excés de feina 
Per Sophie Holland / The Drum

Per segon any, Opinium es va associar amb l’Associació de Re-
lacions Públiques i Comunicacions britànica (PRCA) per ava-
luar el benestar mental de les persones que treballen a la indús-
tria de les comunicacions i relacions públiques i explorar com 
s’enfronten al context d’una pandèmia i l’entenen. Què cal fer 
més per donar suport als nostres companys, amics i famílies?

Mitjançant l’auditoria del benestar mental en el lloc de tre-
ball, l’estudi d’aquest any es va fer encara més pertinent amb 
l’esclat del coronavirus i el bloqueig posterior. La combinació 
de l’aïllament d’amics i familiars, una important recessió econò-
mica i l’amenaça per a la nostra salut física, va crear –i conti-
nua creant– un entorn que no és propici per a un bon benestar 
mental.

Hem detallat les conclusions fins a tres recomanacions clau per 
als empresaris de la Comunicació:

La importància de compartir històries.- La cultura al voltant 
de la salut mental ha començat a canviar, els que parlen es 
beneficien d’un major suport i, tot i que la Covid-19 ha tingut 
un gran impacte en la indústria, les actituds envers el benestar 
mental han millorat en general. Tot i això, encara n’hi ha molts 
que estan lluitant però que no s’han dedicat a descansar; enca-
ra cal treballar per crear un canvi en la cultura del lloc de treball.

Desafiaments:
• Els índexs de benestar de la indústria de les comunicacions i 
relacions públiques han caigut i ara són més baixos que el dels 
treballadors en general.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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• La càrrega de treball continua essent un problema, és la prin-
cipal font d’estrès (55%) i també la principal raó per la qual no 
es prenen temps lliure per a la salut mental (48%, respecte al 
43% del 2019).

• L’”impacte del coronavirus sobre l’empresa” és la segona font 
més gran d’estrès (44%).

• Dos de cada cinc professionals de les relacions públiques en-
cara se sentirien avergonyits si els seus col·legues descobris-
sin que lluitaven amb la seva salut mental (estable amb un 41% 
el 2019).

Progrés, progressar:
• Els que es van treure temps de salut mental estan sent més 
oberts amb els empresaris al respecte. Més de set de cada deu 
persones van dir al seu empresari que prenien temps lliure per 
a la salut mental en lloc de dir que era per una altra cosa (+ 32% 
a partir del 2019).

• Els empresaris es prenen la salut mental més seriosament i 
els professionals de les relacions públiques ho noten amb gai-
rebé dos terços (64%) que afirmen que el seu empresari es 

pren seriosament el tema de la salut mental i el benestar dels 
empleats (enfront del 53% el 2019).

Comportament clau: animar a compartir històries d’una ma-
nera relacionable, especialment per líders superiors, per crear 
una cultura en el lloc de treball on la salut mental es pugui dis-
cutir obertament i sense por a les conseqüències.

Promoure iniciatives existents i introduir-ne de noves
Hi ha hagut un augment significatiu del nombre d’empresaris 
que ofereixen iniciatives de benestar mental als empleats. El 
repte ve ara amb garantir que els empleats entenguin com ac-
cedir a aquestes iniciatives i se sentin còmodes amb elles. Tam-
bé hi ha diverses iniciatives que mostren impactes demostra-
bles sobre el benestar mental, com ara el treball remot i l’horari 
laboral flexible.

Comportament clau: escolteu els empleats per prioritzar les 
iniciatives que més els interessen i que tenen un major im-
pacte en el benestar mental, en lloc de les que són més fàcils 
d’introduir.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Apreneu del bloqueig
Les investigacions d’Opinium van demostrar que treballar des de 
casa durant el tancament proporciona una sèrie de beneficis per 
als empleats; estan més relaxats, gaudeixen d’evitar els desplaça-
ments i tenen més temps per a altres aficions i interessos. Dit això, 
la imatge era perfecta i no tot el relacionat amb el bloqueig era fàcil.

• El bloqueig ha millorat el benestar mental d’alguns de la indús-
tria de les comunicacions i del màrqueting i la ublicitat, amb un 
40% que afirma que ha millorat el seu benestar mental, però el 
41% afirma que ha perjudicat el seu benestar.

• Entre els aspectes positius de treballar des de casa hi ha no 
haver de desplaçar-se (66%), sentir-se més relaxat (55%) i mi-
llorar la conciliació laboral / vida (51%).

• Entre els reptes hi ha la lluita per mantenir-se en contacte amb 
els companys (63%), tenir dificultats per establir límits entre la 
feina i la llar (58%) i treballar més hores (51%).

• En general, un impressionant 96% dels enquestats vol conti-
nuar treballant des de casa amb certa capacitat després de la 
Covid-19.

Comportament clau: per als empresaris, us recomanem que 
exploreu com fer que alguns d’aquests canvis en els patrons de 
treball siguin permanents i oferiu al vostre personal una major 
flexibilitat.

Els darrers dotze mesos han estat sens dubte un repte. Però 
també han destacat l’oportunitat que tenim davant. L’oportunitat 
d’aprofitar aquesta crisi per tornar a examinar les nostres pràc-
tiques laborals i millorar-les. Crear una cultura en què el benes-
tar mental es tracti igual que el benestar físic. Acollir una cultura 
d’obertura que duri molt després de l’acabament de la pandè-
mia. L’oportunitat és nostra, només cal aprofitar-la. (Il·lustració: 
Vuelio). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix obtenir més in-
formació sobre l’informe a eMarketer i què signifiquen les seves 
troballes per a la indústria de la Comunicació, des d’aquest en-
llaç. També podeu consultar l’estudi AQUI

Guia d’Estil sobre salut mental per a 
mitjans de comunicació

Com hem pogut llegir en la informació anterior, en temps de 
pandèmia i en qualsevol moment, els periodistes han de ser ex-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tremadament curosos amb el tractament de la informació sobre 
salut mental. Es calcula que més de 300 milions de persones al 
món pateix depressió, però la xifra podria ser més alta, ja que 
molts no busquen ajuda o no ho saben. Però la depressió no és 
l’únic problema, potser sí el més visible.

La Confederació Salut Mental Espanya publica una guia d’estil 
sobre salut mental per als mitjans de comunicació en la qual 
recorda que els mitjans de comunicació juguen un paper fona-
mental en la percepció que la societat té de la realitat. Tenen la 
capacitat de reforçar prejudicis i estereotips, però en la mateixa 
mesura també poden lluitar contra ells. La guia es pot consultar 
en aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
consaludmental.org)

L’atur es dispara al sector periodístic 
un 12% en el tercer trimestre del l’any

L’EPA corresponent al tercer trimestre del l’any no ha deixat 
dades positives a Espanya. L’augment de l’atur entre els mesos 
de juliol i setembre és el més elevat des del primer trimestre del 
2012, tot i que la creació d’ocupació durant els mesos d’estiu 
ha permès recuperar més de la meitat de l’ocupació que es va 
perdre en el segon trimestre de 2020. 

Al sector del periodisme i la comunicació, les xifres tornen a ser 
alarmants. En el tercer trimestre del l’any, l’atur ha augmentat 
un 12%, arribant als 40.900 aturats. Són xifres que retrocedei-
xen a nivells de l’any 2017, quan la crisi econòmica va deixar 
assolat el sector. Si ho comparem, amb les mateixes dades que 
es manejaven en el tercer trimestre de 2019, l’atur es dispara 
fins a un 15,5% en el sector en l’últim any. En el mateix trimestre 
del l’any passat, els aturats en aquest sector es comptabilitza-
ven en 34.500 persones, augmentant en 6.400 els periodistes i 
professionals de la comunicació que es s’han sumat a les llistes 
d’aturats. (Font: Prnoticias)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons l’ARI, els anunciants i lectors 
volen dades quantitatives, qualitat i 
prescriptors

El Forum de Revistes de l’Associació de Revistes (ARI) ha ce-
lebrat la seva edició IX, la més digital, com a conseqüència de 
la pandèmia. La presidenta d’ARI i CEO de Zinet Media Glo-
bal, Marta Ariño, va destacar la rellevància del sector en ter-
mes de credibilitat, confiança, prescripció i qualitat d’audiència, 
“la inversió pot tenir un ROI més gran que en audiències més 
nombroses, encara que són menys qualitatives. Una persona 
està quatre o cinc minuts en la seva totalitat llegint els nostres 
articles, sense importar el format”. 

Segons Ariño, en aquest període de pandèmia, els editors han cres-
cut en pàgines vistes, sobretot en el confinament, perquè “la gent 
quan està en un entorn altament canviant, complex i, sobretot, amb 
tanta incertesa, acaba informant-se en les capçaleres que porten 
apostant anys per prescripció i continguts de molta qualitat. Durant 
la pandèmia, hem arribat a vendre més revistes en paper, aconse-
guint alts pics en els nostres webs, encara que, lamentablement, el 
mercat publicitari no està a aquest nivell, però ja tornarà”.

La jornada virtual va continuar amb Lars Gudbrandsson, CMO 
i executive vicepresident de màrqueting, vendes i data en 
Bonnier Publications, que va posar de manifest la rellevància 
d’implementar eines i tecnologies adequades per transformar 
el negoci i captar subscriptors, utilitzant “el talent intern”. Fi-
nalment, Marc Westphalen, director global de vendes de socis 
estratègics a Google i convidat del IX Fòrum de Revistes, va 
destacar tres àrees d’oportunitat en aquests moments: “subs-
criptors, continguts i nous formats”. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Prisa surt a el rescat d’El País: 16,2 
milions per treure’l de causa de 
dissolució
Prisa ha hagut de sortir al rescat del diari El País per treure’l 
de causa de dissolució. El grup de mitjans espanyol ha injectat 
16,2 milions d’euros en 2019 a l’empresa editora del diari que 
dirigeix Javier Moreno per equilibrar financerament l’empresa 
i compensar les pèrdues de 2018. Tot i això, els comptes de 
2019 registren patrimoni negatiu de tres milions d’euros, el que 
segons la Llei de societats de capital suposa causa de disso-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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lució de l’empresa. El soci únic s’ha compromès a resoldre de 
nou aquesta situació amb noves aportacions dineràries.

El diari generalista de Prisa no passa pel seu millor moment. 
En 2019 va registrar unes pèrdues de poc més de vuit milions 
d’euros, segons els comptes de la companyia, el que ha deixat 
malmesa la situació financera de l’empresa editora del diari.

Les aportacions de la matriu i les pèrdues del diari es deuen al 
fet que les vendes d’El País han caigut -com les de la resta de 
competidors- mentre els ingressos per publicitat del negoci en 
línia no serveixen per compensar-ho. El diari està ja per sota 
dels 100.000 exemplars a di d’avui, mentre la publicitat segueix 
caient. (Font: Okdiario)

La inversió a Vocento segueix 
llastrant els comptes d’Henneo

Mentre l’aragonès Grup Henneo busca des de fa temps la fór-
mula més adequada per prendre una participació dins el capital 
de Prisa aprofitant una possible reestructuració de l’accionariat, 
la inversió que manté a Vocento cada vegada perd més valor. 

Des de 2008, 
quan va des-
emborsar 31,3 
milions d’euros 
per fer-se amb 
gairebé un 2% 
del capital de 
l’editora d’ABC, el seu paquet d’accions s’ha depreciat més 
d’un 80%. Cal no oblidar que el 2016 va elevar la seva parti-
cipació en un 0,69% després de pagar uns altres 1,1 milions 
d’euros. Aquest deteriorament en la inversió és conseqüència 
de la caiguda en l’acció de Vocento, companyia en la qual va 
entrar a un preu de gairebé 13 euros per títol quan actualment 
cotitza a 0,60 euros, i de la pèrdua de valor en algunes de les 
societats de el grup basc. Entremig va tenir lloc la gran crisi de 
la premsa en la qual Vocento ha redimensionat el seu perímetre 
i, com la resta de sector, disminuït en gran mesura el seu volum 
de negoci.

Malgrat això, l’impacte econòmic d’aquesta inversió es deixa 
sentir cada any en els comptes de Henneo, que ha realitzat 
successives correccions en llibres de la participació en Vocento 
. La primera va ser el 2009, quan va registrar un deteriorament 
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de 8 milions d’euros, i l’última el 2019, una dècada després, per 
valor d’un milió. Aquest últim apunt de comptabilitat correspon a 
una menor valoració de la marca Taller d’Editors (TESA), com-
panyia que edita les revistes i suplements.

En l’informe de gestió adjunt als comptes anuals relatius a 
2019, exercici en el qual els ingressos de el grup editor de 20 
Minutos i El Heraldo de Aragón van créixer un 9,8%, fins als 
128.800.000 d’euros. La unitat de premsa representa el gruix 
del negoci, amb un pes del 47% sobre el total del negoci, el 
qual va descendir un 1,6%, fins als 62,9 milions d’euros, per la 
caiguda en la venda de exemplars i de distribució. Ara bé, els 
ingressos per publicitat van augmentar un 6% i es van situar 
per sobre dels 30 milions d’euros, empesos per la tracció de 
digital, que va tornar a créixer a doble dígit. (Font i infografia: 
Dircomfidencial)

L’ACN estrena un podcast en anglès 
per explicar la realitat catalana

El portal en anglès de l’Agència Catalana de Notícies, Catalan 
News, aquest dissabte estrena un podcast setmanal en anglès 

per explicar la realitat catalana al públic anglòfon interessat 
en l’actualitat del país. El nou producte porta per títol Filling 
the sink (adaptació de l’expressió catalana ‘De mica en mica, 
s’omple la pica’), estarà presentat per Lorcan Doherty, i comp-
tarà amb l’equip de periodistes de Catalan News. L’espai es-
tarà disponible a les principals plataformes de podcast (Spotify, 
Google i Apple) i el portal catalanews.com.

Els episodis es publicaran cada dissabte i tindran una durada 
màxima de 15 minuts. L’objectiu és explicar la realitat social, 
econòmica, política i cultural catalana en anglès als estran-
gers que viuen a Catalunya i als ciutadans d’arreu del món que 
tinguin interès en el que hi passa. Així doncs, s’abordaran te-
mes d’actualitat com la pandèmia, el debat polític o la situació 
econòmica, i qüestions globals com el canvi climàtic o el model 
turístic, posant el focus en el que s’està fent a Catalunya.

Un dels objectius en aquesta etapa de l’ACN és “la projecció i 
visualització a exterior”, explica el seu director, Marc Colomer. 
“Amb l’estrena del podcast setmanal de Catalan News, l’ACN 
planta una nova llavor com a canal públic d’informació de Cata-
lunya i continguts també en anglès per projectar amb veu i per-
sonalitat pròpies la realitat social, cultural, política i econòmica 
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del país a l’exterior”, assenyala el periodista. I recalca que ho fa 
“sense intermediaris” i “per totes les vies que la tecnologia posa 
a l’abast”. (Font: Comunicació 21)

I Jornada de Mitjans de Comunicació i 
Llengua a Menorca

 
La Plataforma 
per la Llengua, 
amb el suport 
del Consell In-
sular de Menor-
ca, organitza la 
primera Jornada 
de Mitjans de Comunicació i Llengua a Menorca. D’acord amb 
l’Enquesta d’Usos Lingüístics de les Illes Balears 2014, Menor-
ca és l’illa on més sovint les converses comencen en català 
entre la població que el sap parlar. D’acord amb els resultats 
d’aquesta mateixa enquesta, Menorca té un 85,6% de la pobla-
ció que sap llegir català i un 80,2% que el parla, a més d’ésser 
la llengua majoritària a la llar (51,9%).

Aquest acte té com a objectiu fer una anàlisi rigorosa de la 
presència del català als mitjans de comunicació orals i escrits 
de l’illa, debatre si aquesta situació és un reflex de la realitat 
sociolingüística insular, i conèixer, amb el testimoni de diferents 
experts, diversos exemples d’arreu del domini lingüístic aplica-
bles al cas menorquí. La Jornada es farà demà, dissabte, dia 31 
d’octubre, a Ciutadella, i es concreta en dues ponències i diver-
ses taules redones amb presència d’experts, com ara l’editor 
del Diari Menorca, Josep Pons Fraga; la periodista menorquina 
Carme Rocamora; Enric Borràs, director de l’Ara Balears; Edu 
Cendán, cap d’informatius de la SER Menorca; Jordi Ribera, 
director del diari digital Menorcaaldia; Juan Cal, director del llei-
datà Segre, o Marc Marcè, director de Regió 7, de Manresa. 
(Font: Plataforma per la Llengua – infografia: Ara Balears)

Maldita arriba al paper de la mà de 20 
Minutos

Els lectors de l’edició impresa de 20 Minutos es trobaran una o 
dues vegades a la setmana amb  una secció de verificacions i 
desmentits elaborada per Maldita. Aquests continguts s’hauran 
publicat el dia anterior al web del tercer mitjà digital més llegit 
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d’Espanya segons Comscore, en un acord de cessió de con-
tinguts que augmentarà l’abast del projecte fundat per  juliol 
Montes  i  Clara Jiménez Cruz.

Aquesta última explica aquesta col·laboració com una oportu-
nitat de sortir de l’àmbit digital i  arribar a un públic diferent que 
pugui no ser consumidor habitual d’informació a internet, però 
sí que està exposat a rebre desinformació a través de missat-
geria. 20 Minutos és l’únic diari gratuït en paper d’abast estatal 
que queda en actiu i la seva difusió està condicionada en part 
per l’ús del transport públic, que la crisi del coronavirus ha re-
duït especialment a aquelles persones que no poden teletreba-
llar i no tenen transport privat.

La presència en paper reforça l’orientació multiplataforma del 
projecte, que ja realitza aparicions regulars en mitjans audiovi-
suals com Onda Cero, Ràdio Nacional, Onda Madrid o Telema-
drid, i en digital col·labora amb eldiario.es. La idea és adaptar els 
continguts a cada suport i possibilitar així el seu consum ajustat 
a condicions específiques. Els lectors de l’edició impresa de 20 
Minutos es trobaran doncs, una o dues vegades a la setmana, 
amb una secció de verificacions i desmentits elaborada per Mal-
dita. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 20 Minutos)

L’Ara crea un equip dedicat al 
periodisme d’investigació

El diari Ara ha creat un equip de periodistes que se centrarà en 
el periodisme d’investigació i els grans reportatges de fons, for-
mat per firmes conegudes de la casa: Mònica Bernabé, Albert 
Llimós, Àlex Font Manté i Toni Padilla. “Avui més que mai fem 
una aposta pel periodisme útil, el de proximitat, que alhora té 
una mirada global”, destaca la directora de l’Ara, Esther Vera. 
“El nostre equip d’investigació compta ara amb quatre repor-
ters de primer nivell, que tenen en una magnífica redacció els 
col·laboradors imprescindibles”, afegeix.
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Així doncs, més enllà dels quatre periodistes assignats a l’equip, 
la direcció del diari vol “trenar” tota la redacció en el projecte, 
de manera que aquesta àrea d’investigació treballi de forma 
coordinada amb les diferents seccions de l’Ara. Aquest reforç 
de la redacció es produeix l’any en què l’Ara celebra el desè 
aniversari, i anirà acompanyat de millores als canals digitals i 
algunes novetats més que es presentaran les properes setma-
nes. (Font: Comunicació 21)

Mèdia.cat engega el nou 
micromecenatge de l’Anuari 2020 

En moments de crisi com els que vivim, l’Anuari Mèdia.cat vol ser 
una eina per sobreviure a la desinformació, reflexionar sobre el 
paper dels mitjans de comunicació i contribuir a la defensa de la 
llibertat d’expressió. L’Anuari Mèdia.cat és una iniciativa que en-
guany arriba a la seva desena edició i posa el focus en la “cura” 
informativa per no centrar l’atenció en el circ de les declaracions, 
dades i l’efectisme. Serà possible novament gràcies a un verkami.

L’Anuari 2020 proposa la #VacunaPeriodisme com una “cura” 
informativa i aposta per no centrar l’atenció en el circ de decla-

racions, dades i l’efectisme. És per això que, enguany, el Grup 
de Periodistes Ramon Barnils reforça l’anàlisi crítica a la publi-
cació, explicant la Covid-19 des d’una perspectiva transversal i 
anant a buscar el per què de les coses, deixar enrere els grans 
altaveus i parlar d’allò que afecta la vida de totes i tots.

Però la pandèmia no és l’única protagonista d’aquesta edició 
de l’Anuari que, enguany, també incideix en el debat sobre quin 
tractament mediàtic ha de tenir l’extrema dreta en un moment 
en el qual hi ha qui defensa silenciar-la. Val a dir que l’Anuari 
arriba a la 10a edició com Mèdia.cat ha arribat als 10 anys des 
de la seva creació. Mèdia.cat és lObservatori Crític dels Mitjans 
impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. (Font: Grup 
Barnils)

Mònica Terribas s’incorpora a 
Mediapro per dirigir documentals

La periodista Mònica Terribas ha fitxat per la productora Me-
diapro, per dirigir documentals de l’àrea de continguts de no-
ficció, segons han confirmat fonts del grup audiovisual a l’ACN. 
D’aquesta manera, la periodista s’incorporarà a l’empresa de 
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Jaume Roures i Tatxo Benet després de deixar El matí de Ca-
talunya Ràdio de manera inesperada el juliol passat perquè 
“l’engranatge grinyolava”, en referència a les seves desavinen-
ces amb la direcció. La periodista havia liderat el programa du-
rant set anys. 

Terribas compaginarà el projecte amb la docència al departa-
ment de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, a més 
de ser una de les presentadores de La Marató de TV3, que 
aquest any es dedicarà al covid-19. I, a més, prepara un progra-
ma de caràcter social amb qui va ser un gran rival a les ones, 
Jordi Basté. (Font: Ara)
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Una nova via d’ingressos per als 
mitjans
Per Javier Celaya, responsable dels mercats en espanyol de 
Podimo / CTRL

 
La pandèmia de la Covid-19 ha accelerat un nou escenari me-
diàtic en què es fa necessari identificar noves fonts d’ingressos 
que serveixin per pal·liar la caiguda de la publicitat.

En els últims mesos estem veient com els mitjans de comu-
nicació han optat per implementar murs de pagament  per fer 
front a la caiguda de la publicitat, especialment accentuada per 
la Covid-19, per tal de crear noves vies d’ingressos. En aquest 

context de transformació del model de negoci, els mitjans de 
comunicació hauran de fer un gran esforç d’”evangelització” per 
crear una cultura de pagament de continguts digitals. Afortu-
nadament diverses plataformes d’streaming de sèries de TV, 
ebooks, audiollibres o podcasts estan ajudant amb els seus 
respectius serveis a crear una cultura de pagament per contin-
guts digitals de qualitat.

Els podcasts porten entre nosaltres gairebé dues dècades, però 
fins ara no havien generat molts ingressos als creadors, ni als 
mitjans de comunicació. Gràcies a la irrupció de plataformes de 
podcasting, els creadors poden ara també monetitzar els seus 
continguts en nous models de comercialització, independen-
tment que es distribueixin en obert o en exclusiva.

Els mitjans de comunicació també han de crear nous productes 
per atendre les singularitats d’aquestes noves formes de con-
sum de continguts digital. És així com neixen els Daily, progra-
mes diaris en format podcast que ofereixen una anàlisi de les 
notícies del dia per a ser gaudits des de qualsevol lloc i a qual-
sevol hora. El pioner en implantar Daily ha estat el New York 
Times, amb més de mil milions de descàrregues en els gairebé 
tres anys que es porta emetent, mostrant l’èxit d’aquest format.
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I és que, durant l’últim mes, el 41% dels espanyols ha escoltat 
continguts en format podcast, així que, per què no llançar-se a 
la piscina i començar a crear i comercialitzar els teus continguts 
d’una forma diferent a l’una que rendible? (Il·lustració: Temmpo)

L’estudi AMES avança una caiguda de 
la inversió en màrqueting per al 2020 

S’ha presentat la desena edició de l’estudi AMES (Anàlisi de 
la Inversió de Màrqueting a Espanya), el primer informe a ni-
vell mundial que quantifica l’impacte econòmic del màrqueting 
en un país concret. L’informe preveu una desacceleració més 
gran que l’esperada, per quan els directors de Màrqueting es-
timen les greus conseqüències que la COVID-19 va tenir per 
a la indústria, amb una caiguda estimada del PIB de l’11% i 
del 17,3% per a la inversió total en màrqueting, deixant-la en 
els 27 800 milions d’euros. Els majors descensos es aniran a 
la inversió en compra de mitjans, seguit d’inversió en publici-
tat digital i d’investigació de mercats i consultoria. Pel que fa 
a 2019, l’estudi AMES revela que la inversió en màrqueting va 
créixer un 0,97% enfront de 2018, fins a arribar als 33 627 mi-
lions d’euros.

L’estudi confirma que, encara que per sisè any consecutiu, 
la inversió en màrqueting va continuar creixent, ho va fer en 
menys grau que en els exercicis precedents. La publicitat, la 
comunicació i la promoció van ser els suports que més influents 
en aquest creixement amb una inversió de el 60,8% sobre el 
total. D’altra banda, l’informe revela que, el 2019, el 9,4% de 
la inversió en Màrqueting va ser digital, el que equival a 3.168 
milions d’euros. La publicitat a internet va representar el 73% 
de tota la inversió digital, una partida que ha crescut en totes les 
seves variants des 2014.

Per sectors, la indústria de Consum Durador i Gran Consum 
van continuar acaparant la major inversió amb un increment 
d’un 23,5% i un 17,7% respectivament enfront de 2018, se-
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guida de Telecomunicacions amb un augment de l’11,3% res-
pecte a l’ exercici precedent. Cal ressaltar que el sector de 
l’Entreteniment va ser el de major creixement (9,0%).

Pel que fa a l’ocupació, el AMES revela un augment d’un 0,2% 
respecte a l’exercici anterior en el nombre de persones que 
treballen en Màrqueting, representant 113.131 llocs de treball 
directe. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

NOTA: El Butlletí us ofereix la Anàlisis de la Inversión de Marke-
ting en España. CLICAR AQUÍ  

La comunicació, catalitzador de la 
transició sostenible

L’Anuari 2020 de l’Associació de Directius de Comunicació (Dir-
com), que es va presentar ahir, dijous, centra el seu discurs en la 
sostenibilitat, la tecnologia i en el reflex d’ambdues en la comunica-
ció. Una edició 100% digital, accessible i disponible per a tothom. 
La XXIV edició de l’Anuari de la Comunicació de l’Associació de 
Directius de Comunicació (Dircom) es va presentar, per primera 
vegada en la seva història, en una plataforma 100% digital.

“La digitalització afavoreix l’arribada de l’anuari a tothom. La 
generositat i el compartir, ara, és més important, tenir un avan-
tatge competitiu. És un discurs que arriba d’Europa, d’una so-
cietat que hem de seguir connectant, i ho veiem com una gran 
oportunitat”, ha indicat el president de Dircom, Miguel López-
Quesada. En aquesta pandèmia, “la comunicació ha estat pro-
tagonista i important per no deixar de banda a ningú quan la 
distància social s’imposava. Crec que ens en sortirem i ho fa-
rem amb aprenentatges. I, hem observat, que aquesta discipli-
na està guanyant confiança en empreses i institucions. Aquest 
Anuari 2020 és molt especial, inclou ensenyaments de la crisi 
sanitària, amb exemples en què aquesta àrea ha brillat per ge-
nerar aquesta seguretat”, ha afegit Miquel López-Quesada.

L’Anuari Dircom 2020 més digitalitzat, enriqueix el seu contin-
gut amb nous formats més visuals, d’acord amb les noves ne-
cessitats, com vídeos i imatges, “una publicació més complexa 
que aprofita les oportunitats de la tecnologia”, ha explicat el 
director general de Dircom, José Fernández-Àlaba, en la roda 
de premsa virtual. Aquesta edició es divideix en cinc principals 
capítols: escenaris, en el qual es parla de comunicació sosteni-
ble i el paper dels mitjans de comunicació en aquesta conscien-
ciació ciutadana; persones; tecnologia, que ha permès posar 
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als ciutadans en el centre; canals, amb casos d’èxits i també 
amb entrevistes a directors de diaris nacionals, que han ex-
plicat la seva experiència durant la crisi sanitària i, també, de 
l’altra pandèmia, les notícies falses, i l’últim, valors, que s’han 
vist reforçats en aquests últims mesos (confiança, capacitat 
d’innovació, solidaritat i flexibilitat per adaptar-se a un entorn 
canviant). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els francesos són reticents a pagar 
informació

Segons l’estudi Ipsos global advisor realitzat en línia del 22 
de maig al 5 de juny entre 18.998 persones (incloent 1.000 a 
França), només el 7% dels francesos paguen per informació, 
mentre que la mitjana mundial és del 17%. El 15% de les per-
sones interrogades a França estarien disposades a pagar per 
informació fiable, contra el 27% de la resta del món. “Els france-
sos són els que diuen que són els menys inclinats a pagar per 
la informació dels russos i dels japonesos. Per contra, els indis, 
els turcs i els xinesos són els més nombrosos a declarar-se 
preparats per pagar informació”, detalla a l’AFP Yves Bardon, 
director del programa Flair d’Ipsos.

L’estudi també creua dades d’opinió i hàbits de consum. “Els 
més sensibles a les teories populistes són aquells que consu-
meixen més informació gratuïta amb el risc d’estar més expo-
sats a les notícies falses”, subratlla Yves Bardon. Poc menys de 
la meitat dels enquestats (40%) vol garantir que la informació 
provingui de fonts fiables. I poc més d’un de cada dos (52%) 
creu que pot detectar notícies falses (58% a nivell mundial).

Per obtenir informació, a tots els països es prefereixen la tele-
visió (74%) i les xarxes socials (72%) davant dels llocs de notí-
cies (62%) i les aplicacions mòbils dedicades (61%). A França, 
la televisió també surt al capdavant, però les xarxes socials són 
utilitzades per menys d’una de cada dues persones (48%) com 
a mitjà d’informació diari. En línia, són un dels bloquejadors 
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d’anuncis més ràpids (42%), igual que els xinesos (50%). Els 
francesos també es troben entre els que menys llegeixen la 
premsa impresa cada dia: el 28% d’ells admet no obrir mai cada 
dia i només el 8% hi és fidel cada dia (contra el 14% a tot el 
món). (Font: Stratégies – infografia: Ipsos)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi IPSOS Essentials. CLICAR 
AQUÍ

El País acumula 71.000 subscriptors 
digitals a un preu proper als 9 euros

El mur de pagament d’El País ha generat una mica més de 
71.000 subscripcions en els nou primers mesos de l’any, 
que abasten cinc mesos de vigència d’aquest esquema. El 
28% d’elles són anuals i el 22% s’han formalitzat des de fora 
d’Espanya. Cadascun dels lectors de pagament exclusivament 
digitals suposa de mitjana  un ingrés de gairebé 9 euros men-
suals i tots ells consoliden en conjunt un 60% del total de subs-
criptors de la capçalera, que supera els 117.000. Aquestes xi-
fres no afecten especialment a la facturació comercial d’El País 
perquè, segons l’editora, el percentatge de publicitat afectat per 

aquest model està per sota del 5% del total. Les majors partides 
d’aquests ingressos vénen de la mà de contingut patrocinat i 
publicitat directa, que són el resultat de la força de la marca, 
de manera que aquest negoci és majoritàriament resilient als 
eventuals efectes de el límit de continguts per a no subscriptors.

La captació de lectors de pagament depèn en gran mesura 
d’aconseguir registres que consolidin navegació sota login. En 
el cas d’El País s’ha duplicat el nombre de lectors registrats, 
fins als 3,1 milions, i els que llegeixen el diari amb la sessió ini-
ciada han augmentat fins als 2,4 milions. Això suposa gairebé 8 
vegades més que l’any anterior i explica el salt  fins al 14% de 
consum total sota login respecte a l’1,2% que l’editora reflectia 
el 2019. (Font: Dircomfidencial)

ABC oferirà el seu mur de pagament 
per 9,99 euros al mes

Ha estat l’últim gran diari a imposar la seva mur de pagament, 
però finalment, al final del mes d’octubre ha estat el moment 
idoni perquè ABC estreni els seus continguts Premium a inter-
net. Dirigit per un nou director, Julián Quirós i amb les germanes 
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Luca de Tena fora del consell d’administració d’ABC, ha arribat 
el moment d’apostar per continguts de pagament que aportin 
un nou font d’ingressos a el diari de Vocento. Segons les úl-
times informacions, ABC ha estipulat que el llançament de la 
seva última aposta fos aquesta setmana. La mateixa informació 
apunta que el cost mensual per als usuaris serà de 9,99 euros 
al mes o de 99,99 euros, si prefereixen una subscripció anual.

Si finalment, ABC aposta per aquest preu de llançament, seria 
una de les opcions més cares, si comparem la resta de subs-
cripcions de la resta de sector. El diari de Vocento es posa a 
l’altura de El País, que ha apostat per una subscripció mensual 
de 10 euros. (Font: El Confidencial Digital)
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El contingut “ja no és el rei”: 
altres factors importants en el 
posicionament SEO
Per Jaume Vicent, redactor i especialista en SEO i màrqueting 
de continguts / Trecebits

 
Diuen que el contingut és el rei, però, és cert? “El contingut és el 
rei” és una frase que es repeteix molt en el món del posicionament 
SEO i en el món del màrqueting en general. És cert que, segons 
les normes de qualitat de Google, la millor manera de posicionar 
una pàgina web és creant articles de gran valor i qualitat, que ofe-
reixi una resposta el més completa possible a les diferents pregun-

tes que realitzen els usuaris. No obstant això, aquest factor no ho 
és tot, és només una peça més entre les més de 250 normes de 
qualitat de Google que utilitzen els seus avaluadors.

El contingut és només una peça més, però, és cert que sense 
ell cap estratègia SEO tindria èxit. El bon contingut posiciona 
una pàgina de forma ràpida, per exemple, si un usuari busca a 
Google “com crear una pàgina web” i aquest punxa en un resul-
tat concret, Google s’entendrà que aquesta pàgina web ofereix 
resposta a una pregunta. Si 200 usuaris realitzen la mateixa 
acció, Google sabrà que aquesta pàgina web és de qualitat i, 
per tant, pujarà en el rànquing fins a les primeres posicions.

El contingut és important, però per convertir-se en rei necessita:

- Audiència: En els últims anys, el SEO s’ha anat semblant 
cada vegada al màrqueting de continguts. Això significa que els 
articles són només una part, una altra part important d’aquest 
puzle és trobar l’audiència correcta, perquè sense ells, no té 
sentit fer bon contingut. Atraure l’audiència és fonamental.

- Enllaços: El contingut és el rei, però els enllaços segueixen 
sent una de les peces més importants del SEO. Perquè una 
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pàgina de contingut es posicioni entre les primeres posicions de 
Google, es necessita crear un perfil d’enllaços. Una manera de 
fer-ho és escriure en altres pàgines i crear enllaços a través de 
guestposting, també s’ha de fer arribar el contingut als influen-
cers del sector, perquè ells comparteixin el contingut.

- Actualitzar el contingut: Seguint l’exemple anterior, crear 
una pàgina web avui en dia és molt diferent a com es feia fa 
cinc anys. Per aquest motiu és molt important que les pàgines 
com articles, guies i tutorials estiguin sempre actualitzades i 
que el contingut segueixi sent actual. En pàgines de notícies, 
Google es fixa sempre en les últimes publicacions, de manera 
que el seu algoritme no sol tenir en compte les notícies anti-
gues. No obstant això, el contingut evergreen, com guies i tuto-
rials, sí que ha d’estar sempre actualitzat.

- Mantenir la pàgina indexada: Cal que els usuaris tinguin 
cura de la indexació del web. Si la pàgina web es manté sem-
pre indexada i lliure de problemes d’indexació, es posicionarà 
millor i més ràpid. Per a això, els usuaris disposen d’eines com 
Google Search Console, en la qual poden veure qualsevol pro-
blema d’indexació que pateixi la pàgina i també solucionar-ho. 
(Infografia: Blogpros)

Infoadex: La inversió publicitària cau 
un -22,2% en els nou primers mesos 
de 2020
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En els nou primers mesos de l’any, la inversió publicitària ha 
decrescut un -22,2% enfront de el període equivalent de l’any 
anterior, mostrant una xifra de 3.308,8 milions d’euros, en-
front dels 4.251,1 de gener-setembre del 2019, segons l’estudi 
d’Infoadex presentat aquesta setmana. En el cas concret del 
mes de setembre, la inversió hauria baixat un -10,7% passant 
de 528.500.000 d’euros de 2019 als 471.900.000 del mes de 
setembre de 2020.

Com recordatori incidir en què s’inclouen en les dades de 
l’estudi aquells mitjans i suports no controlats directament per 
InfoAdex sobre la base de dades declarativa del mercat pu-
blicitari. Per això, les dades podran no coincidir amb aquelles 
que s’extreguin de les eines que InfoAdex posa a disposició 
dels usuaris de la seva informació. Els mitjans més afectats per 
aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest últim per la 
inclusió de dades de motor i Xarxes Socials.
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Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per 
volum d’inversió publicitària, ha experimentat un decrement 
del -9,1%, obtenint 1.532,4 milions d’euros en els primers nou 
mesos de l’any. Dins de Digital, un cop més, el millor comporta-
ment el té Xarxes Socials, amb un descens de l’-1,2%, passant 
de 463.800.000 d’euros el gener-setembre de 2019-458.300.000 
del període analitzat. Search, cau un -11,3% amb una inversió 
de 552.700.000 enfront dels 622.900.000 d’euros que va obtenir 
en el mateix període de 2019. Websites, abans denominat Inter-
net, que inclou Display i Video, tindria un descens una mica més 
gran, de l’-12,9%, passant d’una xifra de 598.100.000 d’euros a 
521.300.000 en els nou primers mesos de l’exercici actual.

El segon mitjà per inversió seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 1.067,1 milions d’euros, amb un -24,4% 
menys que els 1.411,8 milions d’euros del mateix període del 
2019. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
247.500.000, per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra descen-
deix en els nou primers mesos d’aquest any a 220.900.000 
d’euros. En el cas d’Exterior la seva xifra suposa una caiguda 
del -50,6% sobre la xifra corresponent a l’any anterior i el mitjà 
Revistes decreix un -45,5% el seu volum d’inversió publicitària. 
Dominicals obté una xifra d’inversió de 6,5 milions d’euros, en 
el període gener-setembre del 2020, que es tradueix en un de-
crement de l’-59,1% i Cinema, últim mitjà per volum d’inversió, 
mostra una baixada de l’- 65.9% sobre el període corresponent 
de l’any anterior, el que el situa en els 6,0 milions d’euros.

Evolució setembre 2019 vs. setembre 2020
Durant el mes de setembre de 2020, la inversió publicitària ha 
arribat als 471.900.000 d’euros, un 10,7% menys que en el pe-
ríode equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser 
de 528.500.000 d’euros.
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Digital, que ocupa la primera posició, presenta un increment 
del 3,4% enfront de el mes de setembre de l’any anterior obte-
nint 228.500.000 d’euros. El segon lloc és per al mitjà Televisió, 
que arriba als 151.900.000 d’euros, un -7,3% menys que en el 
mateix període de l’any anterior. Ràdio se situa en tercer lloc 
amb un descens del -19,8% i el mitjà Diaris, la xifra ascendeix 
a 29,3 milions d’euros durant el mes de setembre de 2020, dis-
minueix en un -38,5%. En el cas d’Exterior la seva xifra suposa 
un decrement del -44,1% sobre la xifra corresponent a el mes 

de setembre de 2019 i el mitjà Revistes decreix un -40,8% el 
seu volum d’inversió publicitària. Dominicals, registra 0,7 mi-
lions d’euros durant el mes de setembre amb un descens del 
-61,4%. Finalment, el mitjà Cinema, no arriba al milió d’euros 
amb una caiguda del -69,6 davant el mateix període de l’any 
anterior. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfics: Infoadex)

Informe de tendències a les xarxes 
socials: dades clau des del tercer 
trimestre 

L’Informe de tendències de les xarxes socials del tercer trimes-
tre de 2020 de Socialbakers és una anàlisi detallada de les 
tres quartes parts turbulentes que han estat més dures per als 
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professionals del màrqueting digital que els anys anteriors. Els 
punts clau d’aquest informe destaquen els forts augments de la 
despesa en publicitat en xarxes socials durant el tercer trimes-
tre del 2020, cosa que demostra una bona confiança entre els 
venedors en l’eficàcia dels canals digitals malgrat els esdeve-
niments mundials.

Aquest any, el públic ha canviat encara més la seva atenció cap 
als canals digitals. Això ha suposat un repte per a les marques, 
però també per a molts una oportunitat. Els professionals del 
màrqueting que estaven vigilant, mesurant i millorant les seves 
experiències de públic digital van tenir èxit. Les dades d’aquest 
informe mostren el paper que van jugar les xarxes socials en 
aquest canvi monumental. A més, per donar una llum comple-
ta sobre el comportament dels usuaris en aquest trimestre, 
l’informe posa de manifest el temps dedicat als canals socials i 
la implicació dels usuaris en general, seguit de les tendències 
més àmplies en el màrqueting d’influències.

Aquests són alguns dels aspectes més destacats:

• La despesa global en publicitat augmenta al tercer trimestre 
en un 56,4%

• Segons les dades de Socialbakers, l’abast d’anuncis de Face-
book a tot el món ha augmentat un 12,3% el tercer trimestre del 
2020 en comparació amb el tercer trimestre del 2019.

• Els vídeos més llargs funcionen millor a Facebook (Font: So-
cialbakers  - infografia: Mirall Digital)

Podeu consultar l’informe AQUÍ

La banda ampla fixa, la telefonia fixa 
i la televisió de pagament, els serveis 
pitjor valorats per les llars espanyoles
La banda ampla fixa i la televisió de pagament van tornar a 
situar-se com dos dels serveis més mal valorats per les llars 
espanyoles, juntament amb la telefonia fixa, segons els resul-
tats del Panell de Llars  de la CNMC  corresponents al segon 
trimestre del 2020. No obstant això, el descontentament va ser 
menor que el del mateix període del l’any anterior: un 14,5% de 
les llars van manifestar estar poc o gens satisfets amb la banda 
ampla fixa, en comparació del 17,2% de 2019. En el cas de la 
telefonia fixa i la televisió de pagament, les llars insatisfets van 
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ser un 12,7% i un 12,6% respectivament, mentre que el 2019 
van representar un 15,5% i un 17,9%. Els serveis de telecomu-
nicacions mòbils van ser els que van ostentar millors valora-
cions dels usuaris: el percentatge de consumidors insatisfets 
va rondar el 9%.

Evolució del percentatge de llars / individus poc o gens satisfets 
amb els serveis:

Com ja ha passat en altres onades del Panell, les dades indi-
quen que el motiu principal d’insatisfacció de les llars amb els 

serveis va ser el seu elevat preu, sobretot en el cas dels serveis 
de llum i gas: va ser la raó que van argumentar el 92 % de les 
llars insatisfets amb el servei elèctric, i el 82% de les llars des-
contents amb el servei de gas. En els serveis de banda ampla 
fixa i Internet mòbil, el segon motiu de queixa va ser la falta de 
qualitat del servei (per exemple, per les interrupcions del sub-
ministrament). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Programa Publicidad)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el resum de 
l’estudi de la CNMC corresponent al segon trimestre de 2020. 
CLICAR AQUÍ  

Informe de confiança digital 2020

Acaba de fer-se públic el quart informe anual sobre confiança 
digital, el qual avalua la percepció dels consumidors sobre nou 
xarxes socials principals: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pin-
terest, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter i YouTube, a través de 
cinc pilars diferents: seguretat, legitimitat, comunitat, experièn-
cia publicitària i publicitat. Pertinença.
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Obtenir una visió més profunda de les percepcions dels usuaris en 
aquestes cinc àrees pot ajudar a les plataformes socials a guanyar 
dòlars publicitaris i als anunciants a prendre decisions més infor-
mades sobre on i com assignen els pressupostos dels mitjans. El 
rànquing de confiança digital que apareix a l’informe es basa en 
una enquesta en línia de 1.865 usuaris de xarxes socials. Els en-
questats havien utilitzat almenys una de les plataformes de xarxes 
socials de l’estudi en els darrers 12 mesos. (Font: eMarketer)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet sobre confiança 
digital 2020. CLICAR AQUÍ 

El Govern espanyol encarrega a 
Media Sapiens tres noves campanyes 
publicitàries 
Media Sapiens torna a ser l’agència de mitjans triada pel go-
vern Espanyol per a la gestió dels seus tres pròximes campan-
yes publicitàries, valorades en un total de 11,5 milions d’euros. 
Aquesta agència espanyola és una de les deu homologades 
per l’Administració General de l’Estat per poder gestionar les 
campanyes institucionals dels ministeris de Govern central. 

Media Sapiens es responsabilitza en aquest cas, de les seves 
tres pròximes campanyes: una per a promocionar els aliments 
d’Espanya i que està valorada en 7 milions d’euros, una altra 
sobre pesca que té un pressupost per a compra de mitjans de 
2 milions d’euros i una més sobre conscienciació en cibersegu-
retat, dotada amb 2,5 milions d’euros. En total, Mitja Sapiens 
gestionarà un pressupost públic de 11,5 milions d’euros per 
aquestes tres accions publicitàries. (Font: El Publicista)

El BBVA presenta la seva targeta 
sense numeració

BBVA acaba de llançar una família de targetes pioneres a Es-
panya, que no tenen imprès el número de la targeta (PA) ni la 
data de caducitat. A més, el CVV és dinàmic, el que permet dis-
posar de major seguretat en totes les operacions en línia. Cada 
vegada que el client vulgui realitzar una compra haurà d’accedir 
a l’app i consultar el número de la targeta, el CVV i la data de 
caducitat. Aquesta funcionalitat està basada en tecnologia de 
cloud i en algoritmes criptogràfics avançats per assegurar la 
inviolabilitat de el codi generat per l’usuari final.
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Per donar suport al llançament d’Aqua, així es diuen aquestes 
targetes, i l’anunciant ha estrenat  una campanya que es difon 
en televisió, ràdio, vídeo, online, display, xarxes socials, exte-
rior convencional i digital, premsa, vinils d’oficina, canals propis 
de BBVA i accions especials. Es tracta del primer treball que 
signa PS21 després de guanyar el concurs per liderar la crea-
tivitat de l’entitat financera durant els propers tres anys. (Font: 
Marketing News)

Bankia Asset Management, nova 
ensenya comercial de Bankia amb CLV

Bankia Asset Management, és l’ensenya comercial del grup 
Bankia per englobar totes les activitats de gestió col·lectiva, en-
tre les que s’inclou la gestió de carteres i la d’actius, destinada 
tant a clients minoristes com a institucionals. La campanya part 
de l’agència CLV, amb la producció gràfica de The Mushroom 
Company. Una campanya convertida en art que es podrà veure 
en gràfica, exterior, social media i digital.8

Una gestora que ofereix molt bones solucions d’inversió amb un 
gran equip capaç de portar els estalvis dels seus clients al més 

alt i que ha estat guardonada com a Millor Gestora Nacional 
2019 i Millor Gestora de Asset Allocation 2019. (Font: Programa 
Publicitat)

Richard Wakefield rep el Premi de 
Creativitat José María Ricarte

L’Associació Empresarial de Publicitat ha distingit el creatiu Ri-
chard Wakefield amb la novena edició del Premi de Creativitat 
José María Ricarte en reconeixement a la seva “extraordinària” 
trajectòria. L’acte de lliurament va tenir lloc dissabte a la sala 
Transforma de Barcelona.

Amb aquest guardó, el Gremi ha volgut reconèixer “ la implica-
ció creativa i humanista” de Wakefield, fundador de l’associació 
Publicitarios Implicados, CEO d’Storytelling Works, i professor 
de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blan-
querna. (Font: Comunicació 21)
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Facebook prova petits nuclis de 
veïnatge perquè els seus membres 
comparteixin informació hiperlocal
Per Bloomberg

 
L’aposta de Facebook pels grups i la informació més propera 
augmenta amb una nova funcionalitat experimental. La platafor-
ma va habilitar la creació de petites xarxes socials basades en 
proximitat, amb l’objectiu que els veïns comparteixin i comentin 
entre si els assumptes que els afecten. Aquest projecte ha estat 
batejat com Neighborhoods (veïnats) i obre igualment l’opció de 
publicitat més segmentada. L’eina arriba inspirada en l’èxit de 
Nextdoor, una reeixida startup basada en connexions hiperlo-
cals que prepara la seva sortida a borsa.

De moment només està en proves a Calgary (Canadà), a 
l’espera d’ampliar els escenaris si els resultats del test són ade-
quats. Un portaveu de la companyia va confirmar l’experiment 
a  Bloomberg: “Més que mai, la gent està utilitzant Facebook 
per participar en les seves comunitats locals. Per fer més sen-
zill això, estem llancem un assaig limitat de Neighborhoods, un 
espai dedicat al fet que les persones connectin amb els seus 
veïns”.

Han transcendit alguns pantallades del seu funcionament a tra-
vés de persones que viuen a la zona, com l’estrateg digital Leon 
Grigg. Segons es veu en ells, Facebook sol·licita més permisos 
i a més requereix confirmar la localització per poder accedir al 
grup corresponent,  la qual cosa serveix perquè la xarxa social 
pugui enriquir la informació per la qual segmenta la publicitat i 
servir-la de forma encara més refinada en aquests espais.

Aquesta última possibilitat va d’acord amb com la plataforma 
està obrint possibilitats de monetització publicitària als adminis-
tradors de grups. L’utosegmentación dels membres al voltant 
de localització, activitats o gustos suposa una capa extra útil 
per als anunciants i permet una explotació menys controvertida 
per a Facebook. Això explica en part que la xarxa social hagi 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

potenciat la visibilitat dels grups públics, de manera que puguin 
guanyar més membres i resultar més útils en aquest aspecte.

En tot cas Facebook pot afrontar igualment problemes derivats 
de la gestió de grups en aquesta nova funcionalitat. L’aposta 
per entorns privats de discussió suposa que en ells pugui circu-
lar desinformació autoafirmativa per als seus membres  o qual-
sevol altra conducta que podria escapar a l’escrutini general de 
la plataforma o dels verificadors amb els quals treballa. De fet 
una de les opcions lògiques per a un espai reduït de veïnatge 
és compartir informació sobre qüestions que afectin els seus 
membres, el que al seu torn podria suposar un impuls per als 
mitjans hiperlocals. 

Milers de gràfics vectorials gratis 
per utilitzar en projectes personals o 
comercials
Vecteezy és una enorme llibreria de recursos de disseny que 
conté vectors, fotos i vídeos. I si el que t’interessa són els vec-
tors gratis, la pàgina compta amb més de 30.000 gràfics vecto-
rials i clipart lliures de regalies. La pàgina d’inici és un cercador 

en el qual pots buscar a tot el web o per categories. Pots perso-
nalitzar la teva cerca en els resultats perquè només es mostrin 
els que ofereixen llicència gratis. En qualsevol cas podràs des-
carregar els arxius font en SVG i EPS.

La selecció de gràfics és enorme, i trobaràs imatges sobre gai-
rebé qualsevol cosa i amb etiquetes molt detallades. Pots crear 
un compte per guardar favorits o crear col·leccions amb els 
teus recursos favorits. 

La llicència gratuïta et permet usar aquests vectors tant en pro-
jectes comercials com personals, sempre que esmentis Vec-
teezy. Si fas servir algun recurs d’aquests a la web, cada vec-
tor inclou directament el codi HTML a inserir per donar crèdit. 
(Font: Genbeta)

El truc de WhatsApp per recuperar 
fotos i vídeos esborrats

És un dels fets més comuns entre els usuaris de WhatsApp, 
juntament amb Instagram la xarxa social que més utilitzem: es-
borrar les fotos i vídeos que enviem o ens envien, voluntària-
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ment o per error, en les xerrades que mantenim amb els nostres 
amics o contactes. Imatges que de vegades volem recuperar 
però no sabem com. Amb aquests trucs les podràs rescatar.

Com recuperar fotos i vídeos de WhatsApp.- El recurs més fàcil i 
senzill per recuperar fotos i vídeos és fent ús de WhatsApp Web. La 
versió de l’aplicació de missatgeria per a ordinadors ens permetrà 
descarregar totes les imatges de qualsevol conversa simplement 
buscant-la i descarregant-la. És sabut que WhatsApp emmagatze-
ma una còpia de totes les xerrades que mantenim a través de la 
xarxa als seus servidors. Malgrat que les converses estan xifrades 
de principi a final, a través de la versió per a PC es poden recuperar 
tots els missatges malgrat no disposar dels arxius.

Accedir a WhatsApp Web és senzill. Primer, i lògic, pas és ac-
cedir a l’adreça web.whatsApp.com, on apareixerà un codi QR 
que s’ha d’escanejar. Una vegada estiguis dins de WhatsApp 
Web en tindràs prou amb anar al missatge que conté la imatge 
buscant-la entre les teves converses. Si prems sobre ell podràs 
descarregar el vídeo o la foto. 

També es poden recuperar des del mòbil.- També es poden 
recuperar les imatges directament des del mòbil. Hi ha dues 

maneres. Amb la primera, simplement haurem de desinstal·lar 
i reinstal·lar WhatsApp restaurant la nostra còpia de seguretat 
de Google Drive o iCloud. Això provocarà que, potencialment, 
perdem multitud de missatges i arxius actualitzats en el procés. 
Has de pensar si realitzar aquest procés compensa la recupera-
ció de les teves fotos. L’altre és més pràctic i senzill: tan sols fa 
falta connectar el telèfon, sempre que sigui Android, al PC a tra-
vés d’un cable. Una vegada connectat, cal accedir a la carpeta 
‘WhatsApp’. Arribats aquí cal redirigir-se a la carpeta ‘DataBa-
ses’, que conté les còpies de seguretat locals, els ‘mgstore.db’.

Cadascun d’aquests backups té una data determinada: només 
hem de triar una còpia en la qual estiguem segurs que les fotos 
que volem recuperar estiguin disponibles i restaurem la còpia 
reinstal·lant WhatsApp sense el WiFi ni les dades enceses per 
evitar que restauri la còpia de Google Drive. Atenció: els missat-
ges posteriors a aquesta còpia desapareixeran. (Font: El Caso/
El Nacional – infografia: PxHere)
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WhatsApp permetrà comprar 
directament des de l’app

 
WhatsApp és una app de missatgeria que a poc a poc està ex-
pandint les seves funcions més enllà dels missatges personals 
entre usuaris. Al llarg dels últims anys i mitjançant WhatsApp 
Business desde Facebook han buscat formes de connectar a 
empresa amb clients mitjançant la seva app i, sobretot, mone-
tizarla. L’últim pas en aquest aspecte és la implementació de 
botigues i compres directes dins de la pròpia app.

Des WhatsApp han explicat com pensen brindar als usuaris la 
possibilitat de comprar productes des dels xats de missatges. 
Per a això les noves funcions arribaran més en la part de les 
empreses que en la de consumidor. Aquestes podran enviar-li a 
l’usuari el catàleg de productes que tenen a la venda i directa-
ment des d’aquí l’usuari afegir a la cistella i pagar el que desitgi 
comprar.

Per tal de diferenciar-se de la resta de botigues en línia que ja 
existeixen en apps i Internet, WhatsApp buscarà utilitzar el xat 
com a mitjà de comunicació entre comprador i venedor. És a dir, 
no es busca que tot estigui automatitzat sinó que puguin parlar 
entre ells de forma directe. Com a afegit s’ofereixen facilitats 
per veure el catàleg de productes, escollir el desitjat i pagar-lo. 
també es pot seguir l’estat de la comanda directament des de 
l’app. Tot això es realitzarà en la part del venedor mitjançant 
l’app WhatsApp Business, que està especialment dissenyada 
per gestionar atenció a client i aspectes relacionats com pot ser 
la venda de productes. (Font: Cristian Rus/Xataca – infografia: 
El Grupo Informático)
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Els termes de les criptomonedes, en un 
nou producte interactiu del TERMCAT

El TERMCAT i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya pu-
bliquen la infografia interactiva Criptomonedes: termes clau, 
que presenta els agents i les activitats principals a l’entorn de 
les transaccions amb criptomonedes. La infografia inclou 25 
termes i explica com funciona el flux d’intercanvi en monedes 
criptogràfiques. S’hi il·lustren termes com ara criptomoneder, 
minar, mineria furtiva, bloc, cadena de blocs, plataforma de 
canvi descentralitzada, prova de treball, balena, bitcoin, mone-
ro, altcoin o oferta inicial de moneda/ICO.

Si es fa clic sobre cadascun dels termes, es troba un enllaç a 
la fitxa corresponent del diccionari en línia Terminologia de la 
ciberseguretat, amb la definició del terme i els equivalents en 
castellà, francès i anglès. Aquesta infografia s’afegeix al con-
junt de materials i recursos gràfics i interactius que ofereix el 
TERMCAT des de la seva pàgina web. Actualment s’hi recullen 
prop de noranta pòsters, infografies i altres recursos dels diver-
sos àmbits d’especialitat. Es pot accedir-hi des d’aquest enllaç. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Blockchain i Periodisme, o com 
la cadena de blocs canviarà els 
mitjans...?
Per Espacio Dircom

 
Acaba de presentar-se la edició en espanyol del llibre “Block-
chain i Periodisme: Com la cadena de blocs canviarà els me-
dia”, una idea que va sorgir de diversos investigadors, la major 
part d’ells de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacio-
nals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, de Barcelona, 
que va sorgir després d’un temps estudiant i investigant sobre 

les possibilitats que blockchain pot oferir al periodisme i a la 
comunicació en general. 

Els autors són Joaquín Marquès-Pascual, Marçal Sintes-Olive-
lla, Antoni Maria Piqué i Fernández, Albert Sáez Casas, Elena 
Yeste Piquer i Enric Xicoy i Comas; i els  coordinadors del volum 
van ser Marquès-Pascual i Marçal Sintes Olivella.

El llibre, que ha estat publicat en castellà a la col·lecció Dircom 
de la Universitat Oberta de Catalunya, analitza aquesta meto-
dologia tenint en compte que, segons ha explicat un dels seus 
coordinadors, Sintes Olivella,  “Blockchain, indubtablement, ha 
estat de moda i encara ho està. La meva opinió personal és que 
no suposarà la solució màgica a tots els problemes als que en 
l’actualitat s’enfronten el periodisme i els mitjans de comunica-
ció en el seu conjunt. No obstant això sí que ofereix funcions 
que poden facilitar el canvi cap a la millora del periodisme i 
també a evolucionar cap a models de negoci diferents dels que 
s’han vingut implementant tradicionalment”.

Vivim temps en què l’ecosistema dels mitjans està manejat o 
influït fortament per grans corporacions com Google, Facebook 
o Amazon, i en aquest context es podria qüestionar si el Block-
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chain podria ajudar a canviar les coses. En aquest sentit, Sintes 
Olivella creu que de moment la resposta és negativa, encara 
que aquest sigui el somni d’alguns dels que amb més força han 
apostat pel binomi blockchain-periodisme. “Es tractaria, en el 
fons, d’establir vincles que siguin directes entre els periodistes 
i els mitjans i, d’altra banda, el públic i els anunciants”, ha as-
senyalat.

L’autor considera que la tecnologia blockchain pot ajudar en di-
ferents àrees. D’aquesta manera, serviria per combatre la des-
informació i les trucades mentida news, per protegir i garantir 
els drets de propietat intel·lectual d’autors i mitjans, per facilitar 
eludir la censura a través de l’anonimat i gràcies a l’estructura 
descentralitzada de blockchain, per fer possible que el públic 
pugui remunerar directament i de forma segura, mitjançant els 
anomenats smart-contracts, a autors i mitjans, o per possibili-
tar l’ocupació d’una moneda digital perquè el medi pugui rela-
cionar-se, mitjançant aquesta, amb els autors de contingut, el 
públic i anunciants.

Al voltant de la pregunta de si Blockchain pot canviar el mo-
del publicitari dels mitjans de comunicació, el coordinador de la 
publicació ha afirmat que “pot solucionar diferents ineficiències 

presents en el mercat publicitari, al menys així ho creuen alguns 
autors. La clau, de nou, són els contractes intel·ligents i, possi-
blement, les moneda digital”.

Per concloure, que el periodisme ha de millorar la seva qua-
litat, i que “ha d’oferir un valor que el públic apreciï de debò. 
Només així donarà compliment als compromisos que té amb 
el seu públic i amb el conjunt de la societat. A la meva manera 
d’entendre, el major impacte el produirà en el model de negoci 
dels mitjans, i pot ser que també de la publicitat. La meva intuï-
ció em diu que és possible que estiguem avançant, encara que 
poc a poc i amb relliscades freqüents, cap a un nou entorn en 
què no hi hagi un sol model, sinó diferents models que convis-
quin i potser competeixin entre ells”. (Infografia: iMi Blockchain)
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Dos de cada tres espanyols 
consideren que la Televisió és el mitjà 
que atorga més reconeixement a les 
marques

 
Barlovento Comunicació publica el seu primer estudi del Barò-
metre TV, un tracking continu d’Investigació mixta qualitativa-
quantitativa, basat en 10.000 enquestes anuals mitjançant la 
metodologia de panell en línia i qüestionari segmentat en dife-
rents mòduls temàtics fixos i ad hoc segons els objectius dels 

subscriptors a l’eina. Aquest primer estudi analitza la percepció 
que tenen els ciutadans de la publicitat i les marques segons el 
mitjà de comunicació en el qual apareixen.

Tot i la progressiva i creixent importància que Internet ha anat 
adquirint en el mercat publicitari, la Televisió es manté com el 
canal de comunicació (individual) que recapta major inversió 
publicitària, per sobre dels dos mil milions d’euros l’any 2019, 
segons dades d’Infoadex. El fet que la Televisió sigui el mitjà 
de comunicació que atrau un major nombre de públic, segons 
dades de l’EGM, és el principal atractiu per a uns anunciants a 
la recerca de la major notorietat possible. 

Un aspecte clau per a les marques és la notorietat i reconeixe-
ment que aconsegueixen amb les seves inversions en publi-
citat. En aquest punt,  el 63% dels espanyols consideren que 
la Televisió és el canal de comunicació que atorga un major 
reconeixement als anunciants. En segon lloc se situa Internet, 
amb el 22,3%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Barlovento)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el primer estudi del Barò-
metre TV de Barlovento. CLICAR AQUÍ  
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L’informe mundial d’intel·ligència 
mediàtica 2020

S’acaba d’editar la Global Media Intelligence 2020, una guia 
de referència sobre l’ús de mitjans de comunicació dels con-
sumidors a 42 països. Els usuaris d’Internet a Espanya encara 
dediquen molta atenció a la televisió en directe. Més del 94% 
dels enquestats d’entre 16 i 64 anys havien vist la televisió en 
directe el mes anterior a l’enquesta i van dedicar una mitjana de 
2 hores i 14 minuts (2:14) diaris a la televisió, 6 minuts més que 
el primer semestre de 2019.

Al voltant del 69,1% dels enquestats havia utilitzat el servei de 
recuperació o de demanda d’un canal de televisió per veure 
programes que s’havien perdut, un percentatge lleugerament 
superior al de l’any passat. De manera crucial, la proporció 
d’usuaris d’Internet que havien vist la televisió a través de ser-
veis de subscripció a vídeo (SVOD), com Netflix, va augmentar 
10 punts percentuals, fins al 77,6% aquest any. Entre els usua-
ris d’internet més joves de 16 a 24 anys, el 92,7% havia accedit 
a la televisió mitjançant SVOD el mes anterior. A les llars amb 
ingressos alts, el 83,1% ho havia fet.

Tot i l’increment notable de l’ús de SVOD, la penetració global 
dels serveis de VOD que GlobalWebIndex rastreja a Espan-
ya va caure del 69,4% el primer semestre de 2019 al 65,4% 
el primer semestre de 2020. I la transmissió de vídeo només 
ocupava 1:09 al dia, de mitjana, aproximadament la meitat del 
temps passava cada dia amb la televisió emesa. ((Font: Global 
WebIndex – infografia: eMarketer)

NOTA: El Butlletí us acosta l’Informe Mundial d’Intel·ligència 
Mediàtica, amb les dades d’Espanya. CLICAR AQUÍ   
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Google publica els primers resultats 
de les proves amb Privacy Sandbox

Google ha publicat a la plataforma GitHub els resultats de les 
primeres proves realitzades a Privacy Sandbox, la proposta del 
gegant tecnològic per substituir la galeta de tercers a favor de la 
privacitat de l’usuari, a el temps que aspira a mantenir l’eficàcia 
de la publicitat segmentada. 

En concret, les proves s’han realitzat sobre les trucades floc 
(sigles en anglès d’aprenentatge federat de cohorts), que són 
etiquetes equipades amb cadenes alfanumèriques que agrupen 
usuaris en funció dels seus interessos. Per realitzar els cohorts, 
aquestes etiquetes fan servir algoritmes de machine learning en 
els dispositius per identificar navegants que tenen un comporta-
ment de navegació comú. 

La companyia s’ha mostrat satisfeta amb els primers resultats. 
Segons les dades compartides, els Flocs han generat una mi-
llora de gairebé el 350% en recuperació (recall) i un increment 
del 70% en precisió sobre una assignació aleatòria d’usuaris. 
En aquestes proves, l’equip desenvolupador de Chrome també 

ha buscat assegurar l’anomenat k-anonimat, és a dir, un model 
que assegura que les dades anonimitzades no puguin ser rei-
dentificades i, per tant, no es pugui posar nom i cognoms als 
usuaris de dins d’un cohort. (Font: Ipmark)

Formació al Col·legi de Periodistes

Claus per elaborar un pla de negoci d’un diari digital.- On 
line. Dilluns i dimecres 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 digitals han de reinventar-
se per poder sobreviure en un futur. Malgrat que no existeix 
cap fórmula màgica, perquè cada projecte és un món, sí que 
és rellevant que els periodistes o editors de diaris digitals co-
neguin les claus de negoci en l’escenari actual, amb l’objectiu 
de que les puguin aplicar en el seu dia a dia. Enrique Canova-
ca explicarà com millorar el seu funcionament i estratègies per 
rendibilitzar-lo.

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-
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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.

Storytelling aplicat a la comunicació política.- On line. Del 
divendres 30 d’octubre al dilluns 30 de novembre (12 hores) - A 
través d’aquest curs, dissenyat per Mario Sorribas i Francesc 
Ponsa, els alumnes aprendran el concepte de “storytelling” en 
el context de la comunicació política, aplicaran tècniques narra-
tives en àmbits com el municipalisme o la candidatura política i 
adaptaran el relat a diferents canals i mitjans.

Màrqueting de continguts i contingut generat per l’usuari.- 
On line. Dijous 5 de novembre (de 10.00h a 13.00h) - Cada 
dia es publiquen comentaris parlant de productes i serveis que 
els usuaris han provat o volen comprar, a més de relacionar-
se d’alguna manera amb les marques que els agraden: això 
genera el que s’anomena contingut generat per l’usuari (UGC). 
El màrqueting de continguts és una via per incentivar-lo i així 
aconseguir més comentaris positius i guanyar visibilitat online. 
Eva Sanagustín ensenyarà tàctiques per aprofitar-lo.

Introducció a la web 3.0, la web semàntica i les noves aplica-
cions.- On line. Dimarts 10, dijous 12 i divendres 13 de novembre 
(de 10.00h a 12.30h) - Web 3.0 es el nom que es fa servir per des-
criure l’evolució de l’ús i la interacció en la xarxa a través de diferents 
camins. Es considera un pas superior en la producció de continguts, 
amb totes les aplicacions i plataformes associades. En definitiva, 
una web més intel·ligent, estructura i amb informació rellevant i per-
sonalitzada. Aprèn a treure-li partit de la mà de Pilar Yépez. 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Del dime-
cres 11 de novembre al divendres 11 de desembre (8 hores) 
- Aquesta formació, impartida per Jordi Flamarich, ensenyarà 
a elaborar vídeos de qualitat professional, dominant les aplica-
cions i tècniques adequades, Els alumnes també aprendran a 
exportar i compartir les peces que hagin editat.

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 Periodistes són BO-
NIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recuperar 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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Amor o malfiança
Per Laura González / Report.cat

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir una taula ro-
dona sobre l’opinió dels periodistes a les xarxes socials. L’acte 
ha comptat amb la participació dels periodistes Enric Sierra –
director adjunt de La Vanguardia–, Núria Ferré –periodista de 
betevé–, Lluís Caelles  –periodista de TV3 i president del Con-
sell Professional d’Informatius–, i amb Xantal Llavina –directora 
del programa Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio i TV3, i autora 
del llibre Som digitals (Profit Editorial, 2020)– exercint de mo-
deradora. La taula ha comptat amb la presència de diferents 
professionals del sector en un format híbrid entre la presencia-

litat i la virtualitat, convertint-se així en un acte multidisciplinari 
i transversal.

El debat al voltant el tema que es debatia té el seu origen en el 
recent i polèmic anunci del nou director de BBC, Tim Davie, als 
seus treballadors, on els prohibeix que expressin opinions polí-
tiques a les xarxes socials. “Si voleu ser un columnista d’opinió 
o fer campanya partidista a les xarxes socials, és una opció 
vàlida. Però aleshores no hauríeu de treballar a la BBC”, va 
dir-los. Un posicionament que busca retornar a la cadena la 
imparcialitat perduda en els darrers temps, especialment durant 
l’era del Brexit.

Dogmatisme i censura
Tot la diversitat de posicions adoptada al llarg de l’acte, els pe-
riodistes que participaven en la taula han coincidit en la trans-
cendència de les xarxes socials, i en com aquestes són una 
autèntica revolució en el món del periodisme, oferint una relació 
d’amor i malfiança al que les utilitzen, tot i la seva potencialitat 
aparentment il·limitada.

Actualment, són una eina imprescindible per al desenvolupa-
ment de la seva professió en el segle XXI, i tenen una capacitat 
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multiplicadora de l’abast comunicatiu dels mitjans, propulsant 
el rang i diversitat de públic que pot accedir a la informació 
que produeixen. Ara bé, la capacitat democratitzadora de les 
xarxes socials, tal com ha expressat Núria Ferré, “genera una 
incertesa dins el món de la comunicació per una impressió de 
la pèrdua de control comunicatiu, en un món on qualsevol pot 
esdevenir tendència mundial en qüestió de segons”. Es genera 
aleshores un dubte sobre qui lidera el procés comunicatiu dins 
les xarxes.

Davant l’anunci del màxim responsable de la BBC, Ferré consi-
dera que la mesura és dogmàtica i un acte de censura, perquè 
limita l’exercici de lliure expressió i pensament crític que per-
met al periodista desenvolupar la seva funció social, deixant 
el procés comunicatiu únicament en mans de la línia editorial 
del mitjà. A aquesta postura, Enric Sierra valora que més aviat 
es tracta “d’un conflicte mal presentat de col·lisió d’interessos, 
entre l’empresa i la redacció”.

S’expressa, aleshores, una certa dualitat respecte al paper in-
dividual del periodista dins la redacció i l’efecte col·lateral de 
les xarxes socials al conjunt informatiu. Coincidint entre ells, 
afirmen que existeix una associació directa i ineludible de 

l’empresa amb els seus treballadors, i per tant es genera una 
deriva, una causalitat, originant aquesta col·lisió.

Com els tertulians
D’altra banda, la taula ha debatut al voltant de la llibertat indivi-
dual de comunicació del periodista. Es a dir, entre la dimensió 
personal i professional. En paraules de Ferré, és molt necessari 
diferenciar la persona i la feina. En aquest sentit Sierra s’ha 
preguntat si és realment factible participar en les xarxes sense 
deixar entreveure el detall personal, i la dificultat d’aquesta tas-
ca en la pràctica quotidiana.

El director adjunt de La Vanguardia ha posat sobre la taula el 
cas de la redacció del New York Times, on quatre anys enrere 
es van autoregular les funcions de les xarxes socials personals 
dels redactors, per tal de no afectar el conjunt de la redacció. 
Aquest exemple ha incorporat al debat la figura del periodis-
ta tertulià, que ha esdevingut una figura merament opinativa, 
allunyant-se del perfil analític i crític propi de la professió. Se-
gons Sierra, la figura del tertulià no difereix de la del periodista 
que opina a les xarxes socials, més enllà de l’abast i l’efecte, 
així com la capacitat de resposta que es pot generar.
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Xantal Llavina també ha expressat la diferència efectiva de fun-
cionament amb Alemanya, on la regulació deontològica dels 
periodistes els permet opinar lliurement a les xarxes socials, 
tot i mantenir el seu criteri analític, rigorós i veraç. Resolen així 
aquesta dualitat entre individu i membre de la redacció.

Qüestió de deontologia
Els periodistes de la taula, tot i la diversitat d’opinions i exem-
ples presentats, han coincidit en el creixent abast de les xarxes 
socials i la necessitat de crear un marc d’actuació. En aquest 
sentit, s’ha valorat molt positivament la repercussió de fenò-
mens socials com el MeToo, en el qual es va aprofitar l’ampli 
abast de les xarxes per fer una denúncia col·lectiva amb un 
èxit mai vist fins llavors. Així, davant la capacitat del conjunt 
de la població de generar contingut d’alt impacte, Lluís Caelles 
ha defensat amb èmfasi el paper social del periodista, i com la 
regulació i gestió d’aquest nou instrument ha de passar neces-
sàriament pel Codi deontològic dels periodistes. Aquesta, asse-
gura, és l’única forma de garantir el dret social que desenvolupa 
la funció del periodista.

La jornada ha finalitzat amb un missatge positiu, d’inclusió, que 
defensa el paper actiu dels professionals de la comunicació en 

aquests nous mitjans i valorant que la mateixa taula rodona ha 
estat possible gràcies a aquests mitjançant la barreja del format 
presencial i virtual. (Infografia: Total News Agency)
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El periodisme que val la pena salvar
Per Eduardo Suárez, periodista, cofundador d’El Español y Po-
litibot / Blog d’Eduardo Suárez/Medium

 
(...)

Als periodistes ens agrada dir que sense periodisme no hi ha 
democràcia. Però aquesta frase és tan imprecisa com injusta 
perquè no aclareix quin periodisme val la pena salvar. En un 
altre temps seria una pregunta retòrica. Avui, però, els diaris 
tenen molts menys recursos i aspiren a viure de la generositat 
dels seus lectors. Per això ha arribat l’hora de començar a triar 
entre el que és superflu i l’essencial.

La pandèmia hauria d’accelerar aquest procés. En cap moment 
han estat tan evidents la irrellevància de les opinions dels co-
lumnistes i la rellevància del periodisme factual. El periodisme 
que val la pena salvar no és aquell que s’amplifica veus es-
tridents o reprodueix com un papagai declaracions de polítics 
sinó el periodisme de servei públic que interroga les dades, es-
colta els experts i investiga a el poder polític i econòmic. 

Walter Lippmann, escriptor nord-americà i periodista, es va pre-
guntar per la connexió entre periodisme i democràcia a Public 
Opinion, el llibre que va publicar el 1922 i sempre val la pena 
rellegir. A Lippmann li preocupava la incapacitat del periodis-
me del seu temps per transmetre una imatge fidedigna de la 
realitat en un món cada vegada més complex, amenaçat per 
l’autoritarisme i la polarització.

Estic segur que tots ens reconeixem en el problema que plante-
ja Lippmann i potser també en la seva possible solució: apropar 
l’exercici del periodisme en el possible al mètode científic per a alli-
berar-lo de qualsevol altra servitud i posar-lo a el servei del lector.

És un camí que el periodisme va començar a recórrer al principi 
de segle XX a l’emancipar-se de la premsa de partit i que està 
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en els orígens de molts dels codis deontològics i també dels 
fonaments del periodisme de dades. 

Lippmann ens recorda que aquesta aspiració no només depèn de no-
saltres sinó també de la transparència dels nostres governants, com 
hem descobert per desgràcia massa sovint durant aquesta pandèmia. 
“La qualitat de les notícies en una societat moderna és un índex de 
la seva organització social”, escriu Lippmann. “A millors institucions, 
més assumptes s’esmicolen, més criteris objectius s’introdueixen i un 
assumpte es presenta de forma més perfecta com a notícia”.

Aquest és el veritable vincle entre periodisme i democràcia, i 
hem de reconèixer que a Espanya tenim molt marge per millorar.

Segons el Digital News Report que cada any public l’Institut Re-
uters, només un 37% dels espanyols confia en la majoria de les 
notícies la major part del temps i un 65% assegura que el preo-
cupa distingir les notícies certes de les falses a Internet. Sovint 
diem que el nostre treball ajuda a combatre la desinformació. 
Però la investigació acadèmica ens recorda que els nostres 
conciutadans estan molt menys exposats a rumors difosos per 
bots que a titulars tendenciosos, exagerats o irrellevants. És 
important conèixer el problema si volem ser part de la solució.

La pandèmia ha exacerbat els nostres defectes però també ha 
amplificat el valor del  periodisme de servei públic: aquell que 
posa per davant les necessitats del lector. Mai ha estat tan im-
portant com ara vigilar als nostres governants. Entre altres co-
ses perquè la crisi els ha empès a assumir poders extraordinaris 
que requereixen l’escrutini del millor periodisme d’investigació: 
destapar que van comprar mascaretes defectuoses a preu d’or, 
denunciar els seus atacs contra les llibertats, explicar per què 
van abandonar a la seva sort a milers de ancians a les residèn-
cies, explicar com van ignorar les advertències dels experts cop 
i un altre.

L’accés a les dades no ha estat fàcil durant la pandèmia. Alguns 
governs han intentat amagar les xifres d’infeccions. D’altres 
han refet les seves sèries històriques per errors metodològics 
o perquè ni els seus empleats ni la seva tecnologia estaven 
preparats per a aquesta emergència. A la llum d’aquests proble-
mes, els millors periodistes de dades han examinat amb atenció 
les xifres oficials, han assenyalat els seus forats , i han explicat 
el que deien i el que no.

Els mitjans amb unitats de dades han ofert una versió més fi-
dedigna de la pandèmia i han ajudat als seus lectors a prendre 
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decisions en temps real. L’èxit d’aquestes peces interactives, 
que han atret l’atenció de milions de lectors, demostra que sa-
tisfan necessitats bàsiques de l’audiència i ens recorden que 
els periodistes hauríem de pensar molt menys en les nostres 
atrotinades portades impreses i molt més en els interessos del 
lector.

Una bona unitat de dades és un antídot contra un altre dels pro-
blemes que Lippmann va atribuir al periodisme del seu temps: 
ser “el raig de llum d’un reflector que es mou sense descans 
traient de la foscor i mostrant un episodi i després un altre”. 
Efectivament, sovint els nostres lectors perceben les nostres 
cobertures com relats d’episodis inconnexos on hipèrboles i 
detalls irrellevants es barregen amb notícies que val la pena 
conèixer. Els millors periodistes de dades ajuden a mitigar 
aquest problema. Deixen en ridícul als histrions que alerten 
contra perills que no existeixen i llancen una llum nítida i cons-
tant sobre els veritables problemes de la societat. 

“Estic convençut”, escriu Lippmann, “que aconseguirem més 
lluitant per la veritat que lluitant per les nostres teories. És una 
lleialtat millor. És una lleialtat més humil però també més irre-
sistible i sobretot més educativa perquè el veritable enemic és 

la ignorància que tots nosaltres, conservadors, progressistes i 
revolucionaris, patim. Avançarem quan hàgim après a buscar la 
veritat, a revelar-la i a publicar-la, i quan ens import més això 
que el privilegi de discutir sobre [les nostres] idees en la boira 
de la incertesa”. (Infografia: Rock Content)
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Rosa Romà: “Barcelona és sinònim 
de bona creativitat, on cada marca té 
una ànima al darrere”
Per Quim Miró / Comunicació 21

Rosa Romà Monfà (Mollerussa, Pla d’Urgell, 1980) és la dega-
na del Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i les 
Relacions Públiques de Catalunya des de fa quatre anys i forma 
part de la seva junta des de 2013. Llicenciada en Publicitat, 

Relacions Públiques i Comunicació per la Universitat Autònoma 
de Barcelona, va ampliar la seva formació amb un Màster en 
Planificació per la Universitat Ramon Llull i un Executive MBA 
per ESADE. Ha desenvolupat la seva activitat professional com 
a directora de comunicació a l’Ajuntament de Barcelona i al Vall 
d’Hebron Barcelona Hospital Campus, i en les agències de pu-
blicitat Ogilvy i DDB. Ha exercit com a professora a la Universi-
tat Abat Oliba CEU. Actualment és la responsable de l’àrea de 
ciutadania, màrqueting i innovació del Servei Català de la Salut. 
A Comunicació 21, Romà traça la seva trajectòria al capdavant 
del Col·legi i un dels reptes passen per donar més visibilitat al 
sector en l’opinió pública.

Fa quatre anys, quan va aterrar al capdavant del Col·legi, va 
apostar per obrir la mirada del sector i reforçar-ne l’acció. 
Aquest és el seu segell personal com a degana?
El Col·legi havia de ser el mirall del conjunt de professionals i 
d’empreses del sector. És a dir, volíem passar de ser un Col·legi 
de publicitaris entès com la idea nostàlgica d’aquell professio-
nal que fa anuncis, a convertir-nos en un Col·legi que englobés 
i representés, també, els professionals del màrqueting, la co-
municació i les relacions públiques del país que treballen amb 
les estratègies i eines més adequades per a les marques i obte-
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nir els seus resultats. Així que durant els tres primers anys vam 
enfocar l’acció en detectar d’on veníem i cap on volíem anar.

Què calia incorporar per eixamplar la mirada del Col·legi?
Més enllà d’utilitzar els conceptes de la publicitat més clàssica, 
calia sumar-hi el branded content, les xarxes socials, els en-
torns web i les plataformes de comercialització digital. A més 
del coneixement de l’usuari i del comportament psicològic del 
consumidor i de les marques, hi havia altres variables impres-
cindibles, com ara la conversió en forma de compra, la creació 
de seguidors o l’aposta pel packaging.

Com ho han dut a terme?
La implantació de l’estratègia al Col·legi es va dividir en tres 
eixos. El primer, convertint el Col·legi en un pol d’atracció de 
talent i de relació entre professionals a través d’iniciatives com 
El Mirador Indiscret, que analitza i debat les tendències del sec-
tor, on els professionals comparteixen el seu coneixement. El 
segon, que hem guanyat presència com a sector en diferents 
nivells. I el tercer, la transformació del propi col·lectiu i la relació 
amb les empreses a través de l’especialització del sector en 
diversos àmbits.

I actualment, on som?
Fruit d’aquesta mirada allargada que vam impulsar fa sis anys, 
avui el Col·legi de Màrqueting, la Comunicació, la Publicitat i 
les Relacions Públiques de Catalunya ha evolucionat per con-
vertir-se en un ecosistema d’actors tan divers dins el sector que 
s’escenifica des de la junta actual.

Quins actors formen l’ecosistema actual del Col·legi?
Des d’especialistes en comunicació a creatius, dissenyadors, 
publicitaris que treballen en agències de publicitat fins a pla-
nificadors de mitjans digitals, especialistes en màrqueting i 
productors de continguts i d’esdeveniments. El ventall és molt 
divers, però acaba sent una indústria creativa al servei de les 
marques.

De portes enfora, com respira l’ecosistema català que aple-
ga el Col·legi?
És un sector que continua en plena transformació en els da-
rrers 15 anys i que conviu entre dos escenaris antagònics, que 
ja eren palpables abans de la pandèmia. L’un, amb un seguit 
d’empreses com ara les agències que treballen la publicitat 
tradicional, que es veuen amb la necessitat de reinventar-se 
perquè el seu model de negoci està clarament a la baixa; i un 
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segon escenari, en el qual viuen una situació completament di-
ferent, amb una línia de negoci a l’alça –com ara de consultoria 
estratègia de marques, de transformació digital o d’inversió di-
gital– on els seus objectius se superen cada trimestre. Amb la 
pandèmia, el sector fluctua en un moment de crisi, però també 
de grans oportunitats, sobretot per aquells que tenen talent, ca-
pacitat creativa i d’anàlisi de visió estratègica.

Quines són les oportunitats que té actualment la creativitat 
barcelonina?
La creativitat barcelonina, entesa com a indústria al servei de 
les marques amb visió creativa, es troba en un moment de plena 
transformació digital i amb moltes oportunitats en els àmbits de 
creació de noves marques i de compromís social. Les marques 
s’han adonat que cal fixar uns propòsits més enllà de les vendes.

Vostè coneix bé la marca Barcelona perquè va treballar com 
a directora del pla global de comunicació i d’estratègies 
digitals a l’Ajuntament de Barcelona en el darrer mandat 
abans de l’arribada de l’alcaldessa Ada Colau, el 2015. Qui-
na va ser l’estratègia?
A més de la posada en marxa del nou web de l’ajuntament i la 
seva aplicació als mòbils, la prioritat va ser posicionar Barcelo-

na més enllà del turisme i de la promoció econòmica a través 
d’una marca que signifiqués l’ànima dels seus ciutadans i dels 
actius que hi ha al darrere. Tot plegat ho vam plasmar a través 
de la campanya Barcelona inspira.

Quin és el pes de Barcelona en les indústries publicitàries 
d’arreu del món?
Barcelona és sinònim de bona creativitat, d’un estil molt definit 
on cada marca té ànima al darrere. A partir d’aquí, disposen 
d’un ADN que després està present en diferents iniciatives i 
en diferents formes de plasmar-ho. Així, disposem d’un gran 
llegat que s’exemplifiquen en professionals com Toni Segarra, 
qui lligat a la marca Barcelona té una gran visibilitat en l’àmbit 
internacional molt rellevant. Tot i tenir un potencial molt definit 
arreu del món, hem de seguir potenciant per donar més visibi-
litat i que serveixi per generar altres oportunitats per a altres 
empreses.

El sector del màrqueting i la publicitat es concentra majo-
ritàriament a Barcelona. Què aporten la resta d’empreses 
catalanes que ho fan des del territori?
Barcelona és un actiu intangible que va més enllà de la ciutat, 
perquè representa uns valors, una actitud i una manera de ser. 
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I des d’aquesta perspectiva, tot el sector de Catalunya està im-
pregnat d’aquests valors. I més ara, que el teletreball ha posat 
de manifest que des del lloc on treballes no és rellevant. Per 
tant, quan fem referència a Barcelona com a capital del disseny 
estem recollint tot aquest esperit de professionals i empreses 
que hi ha arreu de Catalunya. (Fotografia: Col·legi del Màrque-
ting i la Comunicació de Catalunya)
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Periodisme a Tik Tok: com aprofitar la 
xarxa social al màxim
Per Patrícia Galiana / IEBS School

Tik Tok s’ha convertit en la xarxa social de referència en gaire-
bé tot el món durant els temps de pandèmia. Ja és un fet: ha 
vingut per quedar-se i fer del vídeo vertical la forma preferida 
per comunicar, també en l’àmbit periodístic. En aquest article 
t’expliquem com fer periodisme a Tik Tok.

Com funciona l’algoritme de Tik Tok? Aquest serà el que ens 
condiciona els continguts en funció de el temps que dediquem 
a la visualització. Si ens recomana un contingut i ho veiem uns 
segons, i el següent ho veiem en temps complet, l’algoritme ja 
sap què ens ha de recomanar la propera vegada: un contingut 
similar. També té en compte si hem donat like a algun comenta-
ri, a quins comptes seguim... Totes aquestes variables són les 
que després influiran en el contingut que rebrem i com ho anem 
a visualitzar.

 

Què és Tik Tok For You?
La pàgina For You està dissenyada amb un algoritme que reco-
mana el contingut en funció de la visió i l’historial dels usuaris. 
Per tant, el que vegis depèn en gran mesura de tu. Aquests 
factors inclouen coses com:

• Interaccions de l’usuari: com els vídeos que li agraden o que 
comparteix, els comptes que segueix, els comentaris que publi-
ca i el contingut que cregui.
• Informació de el vídeo: això pot incloure detalls com subtítols, 
sons i hashtags.
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• Configuració del dispositiu i del compte: com la preferència 
d’idioma, la configuració de país i el tipus de dispositiu.
• Això no acaba aquí.

Cada un d’aquests factors és ponderat individualment pel sis-
tema de recomanació de TikTok For You, el que significa que 
cada pàgina For You serà completament única per a un usuari 
i el seu nivell d’interès.

Per exemple, TikTok explica que un fort indicador d’interès po-
dria ser si un usuari acaba de veure un vídeo més llarg de prin-
cipi a fi. Si un usuari veu vídeos sobre les notícies del dia, això 
podria augmentar les possibilitats que el teu vídeo aparegui a la 
seva pàgina d’inici. Com més vegis i t’agradin els vídeos, més 
et recomanarà TikTok un contingut similar. Això tindria més pes 
que un indicador feble, com per exemple, si l’espectador i el 
creador del vídeo són al mateix país.

A partir d’aquests “indicadors d’interès”, els vídeos de la pàgina 
For You es classifiquen en funció de la probabilitat que un usua-
ri s’interessi per un contingut. Però què hi ha de la vella pregun-
ta de “necessito milers de seguidors per tornar-me viral?”. La 
resposta és que no, no és tan important.

Si bé és probable que un vídeo rebi més visites si el publica 
un compte que té més seguidors (en virtut que té una base de 
seguidors més gran), ni el recompte de seguidors ni el fet que 
el compte hagi tingut anteriorment vídeos de alt rendiment són 
factors directes en el sistema de recomanació. A més, si també 
vam crear vídeos, l’algoritme intentarà, en funció d’ells, oferir 
les recomanacions que consideri similars o afins.

Quin contingut funciona a TikTok?
Els usuaris de TikTok prefereixen els vídeos creatius i crida-
ners. No obstant això, hi ha un creixent interès en el contingut 
educatiu i inspirador. I aquesta és una molt bona notícia per als 
periodistes. Amb mil milions de vídeos vistos a TikTok cada dia, 
hi ha una batalla per assegurar que els usuaris vegin contingut 
i ho gaudeixin. La majoria dels usuaris de TikTok veuen els ví-
deos a la pàgina For You, aquesta pàgina d’inici de la que et 
parlàvem abans.

Se sap poc sobre com portar els vídeos a aquesta pàgina princi-
pal, però hi ha algunes coses que pots fer per maximitzar les teves 
possibilitats. L’ús dels hashtags de tendències pot ajudar a acon-
seguir més ulls en els teus vídeos i fer que apareguin a la pàgina 
‘Per a tu’. Les etiquetes més populars són #fyp i #foryoupage.
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Com atraure a la teva audiència en Tik Tok?
• Vídeos de més de 3 segons, amb màxims de 15 i 60 segons.
• També hi ha la possibilitat de fer seqüències de fotos.
• Contingut interessant o que convidi a altres usuaris a interac-
tuar donant Like, imitant o comentant (el que coneixem com 
Call To Action ).
• La qualitat no és important però ha d’haver bona llum i sense 
sorolls de fons que distorsionin
• Ha de ser original
• fer duets
• Tik Tok Stitch: aquesta funció nova de Tik Tok
• Stitch és una forma de reinterpretar i afegir al contingut d’un 
altre usuari, basant-se en les seves històries, tutorials, recep-
tes, lliçons de matemàtiques i més.
• fer Playbacks
• Superposar àudios propis o de tercers
• Crear un Gif a partir d’una publicació

Com fer periodisme a TikTok?
Has de trobar un equilibri entre inspirar-te en els altres i crear 
una cosa única. Per saber com fer periodisme a Tik Tok, mira 
molt contingut creat abans de crear el teu propi. Al veure els 
vídeos, decideix com el que vols dir podria encaixar amb el con-

tingut existent, potser hi hagi una cançó viral a la qual puguis 
canviar la lletra. Potser, seguint els passos de Max Foster de 
la CNN, podries representar la lletra d’una cançó amb subtítols 
divertits, explicant aspectes d’una història o del teu treball.

El millor contingut periodístic ensenya als espectadors alguna 
cosa sense que s’adonin, parla amb els usuaris de Tik Tok per 
saber quines notícies volen, i com volen obtenir-les. Quan creïs 
el teu contingut, utilitza un llenguatge senzill i un to amigable.

No confiïs només en el so de la teva pròpia veu. Els gràfics i el 
text en pantalla, així com la música, poden ajudar-te a explicar 
els conceptes de forma ràpida i clara. Domina tot l’anterior, i 
veuràs que l’art del periodisme a TikTok augmenta el teu conei-
xement sobre els temes de què parles, cosa que passarà quan 
hagis de arribar al nucli d’una història i la seva rellevància per 
al públic. (Infografia: IEBS)
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Turbulència mundial al poble: 
problemes per a les notícies regionals 
i locals
Per Anne Schulz, Investigadora postdoctoral / Reuters Institute

La pandèmia COVID-19 està convertint un negoci dur en una crisi 
totalment explotada. Les notícies locals i regionals han estat sota 
pressió des de fa anys, ja que les audiències van canviar la seva 
atenció cap a la publicitat digital i classificada i es van traslladar 
a especialistes en línia. La pandèmia ara afecta greument els 
ingressos restants i porta a moltes empreses a reduir personal, 
deixar d’imprimir o obligar-se a liquidar. Els mitjans de comunica-

ció locals no comercials també han estat lluitant per oferir infor-
mes sobre el terreny en un món de bloquejos i distàncies socials. 
Algunes emissores de serveis públics han reduït temporalment la 
producció local en un moment en què la televisió i la ràdio locals ja 
han perdut l’abast i la influència amb el canvi cap al digital.

Però aquesta crisi també ha demostrat la quantitat de notícies 
locals que encara importen mentre la gent intenta conèixer 
la propagació del virus a la seva zona, així com escoltar els 
consells del govern local, que de vegades ha adoptat un en-
focament diferent de les directrius nacionals. Aquesta pandè-
mia ha reforçat la importància democràtica de la presentació 
d’informes locals a l’hora de proporcionar informació local opor-
tuna i rellevant, així com de responsabilitzar els polítics locals.

En aquest treball oferim una perspectiva internacional sobre 
com es valoren les notícies locals i regionals en diferents paï-
sos i quines fonts de notícies locals prefereixen. També exa-
minem fins a quin punt la gent trobaria a faltar al seu mitjà de 
comunicació local preferit si ja no estigués disponible.

Mesurar el consum de notícies locals i regionals en 40 països 
no és una tasca fàcil. Els mercats de la nostra mostra difereixen 
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enormement per la seva mida, des de grans ciutats-estats com 
Singapur i Hong Kong fins a federacions gegants poc connecta-
des com el Brasil i els Estats Units. Els sistemes polítics varien 
molt pel que fa al seu grau d’autonomia regional, que pot influir 
en la importància relativa de les notícies locals, regionals i na-
cionals. Tot i reconèixer aquestes diferències, el nostre objectiu 
era proporcionar una manera comuna d’entendre com la gent de 
diferents països pensa sobre les notícies més properes a casa 
seva. En aquest sentit, hem proporcionat als enquestats una de-
finició relativament àmplia de notícies locals que podrien incloure 
“notícies de la ciutat, el municipi o la regió en què viuen”.

El públic valora les notícies locals?
Fins i tot abans de la crisi del COVID-19, gairebé la meitat dels 
enquestats (47%) de tots els països van dir que estaven molt o 
molt interessats en les notícies locals. Es compara amb un 37% 
que va dir que estava interessat en la política. Si ho desglos-
sem a través del mercat, observem diferències sorprenents, 
amb un interès més alt en els països amb un sistema federal 
o un alt grau d’autonomia regional. Gairebé tres quartes parts 
dels brasilers (73%) afirmen estar interessats en les notícies 
locals, dos terços dels espanyols (62%) i aproximadament la 
meitat (54%) a Alemanya i els Estats Units (48%). Per contra, 

les persones que viuen en països amb sistemes més centralit-
zats mostren relativament poc interès per les notícies locals, tot 
i que és important tenir en compte que hi pot haver molts altres 
factors que expliquin les diferències trobades a les nostres da-
des. Proporció molt o molt interessat per les notícies locals. 
Espanya en el 5è lloc:
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El repte demogràfic
Tot i que l’interès general continua sent elevat, les organitza-
cions de notícies locals han lluitat per adaptar-se a les noves 
plataformes digitals i, en molts casos, els diaris de proximitat 
havien continuat prioritzant la importància econòmica dels seus 
productes impresos, almenys abans de la crisi. Això es deu, en 
part, a que el seu públic principal tendeix a ser més tradicional, 
però també perquè els mitjans locals han invertit més lenta-
ment en innovacions de productes com ara llocs per a mòbils 
i formats de vídeo. Fins i tot a Noruega, un país que sovint es 
manté com a model de notícies locals sostenibles, les empre-
ses segueixen sent altament dependents d’un gran nombre de 
majors de 55 anys que estan tres vegades més interessades en 
les notícies locals que entre els 18 i els 24 anys. És una història 
similar a Alemanya i als Estats Units, on les generacions més 
grans mostren molt més interès per les notícies locals. 

En certa mesura, aquestes troballes coincideixen amb el que 
trobem generalment a les notícies, amb els joves sempre una 
mica menys interessats que les generacions més grans. És 
possible que es converteixin en un hàbit de notícies locals a 
mesura que envelleixen, però només si l’agenda, el to i el con-
tingut són correctes. Altres dades demogràfiques mostren un 

patró diferent i més sorprenent. L’interès per les notícies locals 
sembla que es reparteix de manera més uniforme entre aquells 
amb un nivell educatiu alt i baix que no pas per a altres tipus de 
notícies. De fet, en alguns mercats, com el Regne Unit, l’interès 
és més gran entre aquells amb nivells educatius més baixos. 
Cal destacar-ho, ja que és probable que les desigualtats en la 
informació empitjorin encara més si els mitjans de comunicació 
locals es contrauen o desapareixen.

On obtén les notícies locals la gent?
Tot i que les editores de proximitat han tingut dificultats per pas-
sar a la xarxa, altres actors locals i regionals han fet ús de les 
infraestructures digitals per establir un contacte directe amb les 
seves comunitats rellevants. Els grups de Facebook, els par-
tits polítics, les empreses locals, les escoles i les esglésies ara 
representen suplements importants i, de vegades, una compe-
tència seriosa de les notícies locals tradicionals en línia, ja que 
proporcionen informació hiperlocal important per a públics molt 
específics que potser mai no han estat buscant tot el paquet 
de notícies locals. Durant la crisi de la COVID-19, els grups 
locals de Facebook van intensificar el seu joc, ja que van aju-
dar a impulsar el suport a les empreses locals afectades per la 
pandèmia. 
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Les nostres dades mostren que aquests proveïdors alternatius com-
peteixen amb força, amb aproximadament la meitat dels enquestats 
en tots els mercats que els utilitzen. Tot i això, les fonts de notícies 
locals tradicionals segueixen liderant en general, amb un 71% de 
tots els enquestats de països que confien en els serveis fora de 
línia i en línia que ofereixen els mitjans de comunicació locals tradi-
cionals. De mitjana, els diaris locals segueixen sent els més impor-
tants (44%), seguits de la televisió local (33%). Però la ràdio local 
(24%) ja és menys important que algunes de les alternatives que no 
són notícies. A tots els països, gairebé un terç (31%) de la nostra 
mostra afirma que va utilitzar grups o pàgines locals a les xarxes 
socials (per exemple, Facebook o WhatsApp) o grups de discussió 
en línia durant la darrera setmana com a font de notícies locals. 
Comunicació personal d’altres residents, veïns, amics, i/o la família 
es veu com a fonts importants durant aproximadament una quarta 
part (28%) a tots els mercats, mentre que el 13% afirma confiar en 
la informació que prové directament de les institucions locals. La 
bretxa entre els mitjans informatius i els mitjans no informatius és 
ara de només 20 punts, amb els nous fòrums en línia que ofereixen 
una alternativa gratuïta, convenient i rellevant.

Si examinem països individuals, veiem algunes variacions en 
termes d’importància. El diari domina a Noruega (64%) i Ale-

manya (57%), ambdós països amb una forta tradició lectora, 
però la televisió avança significativament a les Filipines i als 
Estats Units. Als Estats Units, més de la meitat (55%) utilitza la 
televisió local setmanalment, amb un 36% llegint diaris locals i 
una quarta part sintonitzant la ràdio local.

Les xarxes socials són especialment importants a Filipines, que 
té un dels usos més alts de Facebook a la nostra enquesta. 
Quatre de cada deu (41%) de la nostra mostra en línia afirmen 
que han confiat en grups de xarxes socials locals la setmana 
passada. Aquest nombre augmenta fins al 59% a Hong Kong 
i el 56% a Kenya, però és molt inferior a Alemanya (15%) i al 
Japó (14%). Als EUA, on Facebook va llançar una gran iniciati-
va de notícies locals el 2019, només un 20% afirma que utilitza 
grups de xarxes socials locals setmanalment. Les troballes dels 
Estats Units es reflecteixen en les dades de Pew de fa dos anys 
que mostren que “les xarxes socials tenen un paper moderat a 
les notícies locals”. 

Comparació del valor de diferents fonts de notícies
Els mitjans de comunicació locals segueixen sent importants 
per a la gent de diferents barris, però quant els enyorarien si 
ja no hi fossin? A tots els països, el 37% dels que utilitzen la 
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televisió local afirma que la trobaria a faltar molt i un 41% més 
la trobaria a faltar. Veiem resultats similars per als diaris locals, 
amb un 35% dient que els trobaria a faltar molt i un 43% diu 
alguna cosa. Veiem algunes diferències de països, en part ali-
neades amb l’ús de fonts concretes, però també amb l’extensió 
del poder polític descentralitzat i, per tant, la importància de les 
notícies locals en el procés democràtic.

A Alemanya, més de la meitat de la televisió local (56%) o dels 
usuaris de diaris locals (54%) trobaria a faltar la font de notícies 
locals. Això només és cert per al 25% dels usuaris de TV i el 
20% dels usuaris de diaris a Filipines.

Notícies locals al llarg de les línies polítiques
Sovint es considera que les notícies locals ofereixen un perio-
disme més fiable i menys partidista que les publicacions nacio-
nals. Això és en part una funció del fet que moltes capçaleres 
de proximitat tenen un interès comercial per atendre el grup 
més ampli d’usuaris i molts mitjans de comunicació públics 
tenen l’obligació de fer-ho. Dit d’una altra manera, els mitjans 
locals sovint no tenen el luxe d’informar en nom d’una part polí-
tica mentre ignoren l’altra. 

Les nostres dades mostren que, en molts dels nostres mercats 
enquestats, les notícies regionals i locals solen tenir una bona 
confiança. Als Estats Units i França, les notícies locals són la 
marca de notícies amb més confiança, mentre que a Finlàn-
dia, Noruega i Alemanya els diaris locals són el segon dels ra-
diodifusors públics, que també han consolidat gran part de la 
seva reputació als serveis de ràdio i televisió locals. Al Regne 
Unit, els diaris locals tenen confiança en un 55%, el quart de 
la llista i molt superior a la mitjana dels mitjans comercials. En 
altres llocs, més de la meitat de la població enquestada confia 
normalment en les marques de notícies locals, per exemple a 
Mèxic (59%) i Filipines (64%).

Gràfic de posició de notícies locals a la llista de les marques de 
notícies de més confiança:
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Les notícies locals tindran l’oportunitat?
La crisi de la COVID-19 centra les ments en el valor dels infor-
mes locals, però també en el que aviat es podria perdre. Tot 
i que alguns títols ja han desaparegut, altres han intentat de-
mostrar el valor que encara poden aportar a les portades i als 
informes que ajuden a la gent a superar la crisi.

Però les pressions econòmiques estan augmentant. Els canvis 
que podrien haver-se desenvolupat durant una dècada ara es 
produiran en un període de temps molt més comprimit i caldrà 
suport. Facebook ja ha promès un paquet de 100 milions de dòlars 
per als mitjans locals, Google ha anunciat un nou fons de socors 
d’emergència en periodisme i alguns governs han intensificat el 
finançament provisional i altres formes de suport a una escala molt 
més significativa. Però la crisi, sens dubte, perjudicarà el nego-
ci de les notícies, incloses les locals, molt més del que pot com-
pensar qualsevol d’aquests paquets. Per tant, la supervivència a 
llarg termini de les notícies locals dependrà de trobar nous models 
de negoci sostenibles, atraure la propera generació d’usuaris i 
avançar més ràpidament cap al contingut i el compromís en línia. 

Al mateix temps, el periodisme professional per a àrees locals 
encara és important, oferint orientació als lectors i reflectint els 
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interessos locals. Els editors de mitjans de proximitat hauran 
de demostrar-se creatives i valentes per reaccionar ràpidament 
a un entorn tecnològic en constant canvi. La bona notícia és 
que les nostres dades suggereixen que encara hi ha demanda i 
confiança per a ells, en general i més encara en temps de crisi. 
L’any que ve serà una autèntica prova per veure quantes notí-
cies locals són realment valorades pel públic i els governs de tot 
el món. (Infografia i gràfics: Reuters Institute)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complert l’estudi Reuters 
Institute Digital News Report 2020, dirigit per Nic Newman, amb 
Richard Fletcher, Anne Schulz, Simge Andı i Rasmus Kleis Niel-
sen. CLIQUEU AQUÍ  
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La premsa local i la gola del llop
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunica-
ció21

La premsa de proximitat fa mesos que aixeca el dit per recordar 
el seu pes en la societat i per dir-li al Govern que necessita 
un cop de mà. Crec que era el mes de març que els editors 
de revistes, premsa local i comarcal, en paper i digital, van dir 
públicament que temen que les empreses del sector no puguin 
suportar els efectes de la crisi sanitària si el Govern del país no 
hi intervé. Som en el mes d’octubre i res de nou a l’oest.

És una evidència que cal prendre mesures per evitar una crisi de 
la democràcia local a conseqüència del dramàtic declivi del nom-
bre de lectors de l’anomenada “premsa de casa”. Els alts càrrecs 
de la Generalitat que tenen en les seves mans allargar la mà al 
sector no haurien d’oblidar tampoc que els mitjans de proximitat 
també piloten el timó polític, pel cap baix al 50% dels diaris bar-
celonins, sobrevalorats i excessivament compensats. En una llar-
ga i agradable conversa –com totes les que he mantingut– amb 
Antoni Molons, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de 
Comunicació, li recordava que una hipotètica disminució del nom-
bre de lectors de premsa de proximitat podria estar relacionada 
amb la disminució de la participació en les eleccions locals i fins i 
tot autonòmiques, amb greus implicacions per a la participació de 
la ciutadania i ves a saber si també en els resultats finals.

Un exemple. El dia 9 d’aquest mes es donava a conèixer a la 
Universitat de Leicester un estudi del Departament de Digital, 
Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport del Govern anglès. 
L’informe adverteix que un declivi de la premsa local pot reduir 
l’escrutini de les funcions democràtiques, i és improbable que 
millori la situació sense intervenció. I així està succeint a França, 
al Canadà, als Estats Units. I a tots aquests estats les autoritats 
se n’han adonat i estan posant solucions damunt la taula.
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No n’hi ha prou en demanar als editors que es preocupin de 
proporcionar informació local de confiança i qualitat. És menes-
ter posar-se al costat d’aquesta premsa i comprendre que és 
una necessitat que es pressioni el Govern per trobar solucions. 
Posaré un altre exemple, ara de casa mateix. A una pregunta 
de l’ACPC sobre el paper de la premsa de proximitat, la conse-
llera de Presidència, Meritxell Budó, va reconèixer recentment 
que “si tu vols saber què passa al teu municipi, o al poble del 
costat, t’has de remetre a la premsa comarcal. La premsa local 
és important a l’hora de generar opinió i participar en aques-
ta transformació del territori. Des del moment que volem que 
aquest projecte sigui bilateral, Generalitat i territori, tots els 
agents del territori són importantíssims; i dintre d’ells la premsa 
comarcal”. Aquí rau un problema anquilosat: ho saben i no s’hi 
posa remei.

Tor Clark, professor associat de la Universitat de Leicester, ex-
plicava en la presentació de l’estudi que he esmentat abans 
que el “periodisme local forma part de la cola que uneix les 
comunitats locals i les ajuda a donar identitat, però el subminis-
trament d’informació local de confiança està ara amenaçat com 
mai abans. Ha caigut la publicitat, cauen les vendes, no reben 
suport suficient. No se’l reconeix i els editors plegaran”.

Per descomptat, em diran que la gent encara llegeix notícies 
locals en línia, cert. Però les notícies que es proporcionen a 
través de les xarxes socials plantegen qüestions de confiança 
i precisió, i les persones que llegeixen notícies locals als llocs 
web del mitjà de notícies professionals no les paguen, cosa 
que crea un problema més de finançament del periodisme de 
proximitat.

L’augment del contingut en línia gratuït i la brutal caiguda dels 
ingressos publicitaris que solien finançar aquest periodisme “de 
confiança” redundarà en una crisi per a les comunitats locals, i 
aquesta crisi no s’està prenent seriosament. Així de clar. O gai-
rebé tan clar com les paraules del president de l’APPEC a la Nit 
de les Revistes i la Premsa en Català. Deia Germà Capdevila: 
“Els segles XVIII i XIX la cultura catalana va saber crear un gran 
univers de publicacions en català que ens va situar al capdavant 
d’Europa, però que es va estroncar amb el triomf del feixisme 
l’any 39. Ens va costar un esforç de 20 o 30 anys fer renéixer 
les revistes en català després de la llarga nit del franquisme, als 
anys 80”. I afegia: “Ara havíem aconseguit tornar a oferir al món 
un cosmos de publicacions en català potent, musculat, que no 
tenia res a envejar a cap altra llengua o cultura europea, amb 
revistes de totes les temàtiques de gran qualitat i professiona-
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litat, però la mateixa destralada que va suposar el franquisme 
per les publicacions en català ara la pot causar la pandèmia”. I 
encara va reblar: “Com a societat no ens podem permetre que 
s’estronqui l’ecosistema de publicacions en català”.

Però existeixen idees positives, naturalment. Aquest article in-
tenta ser una bona aportació de llum sobre aquest tema, i tam-
bé hauria de ser una crida a l’acció per començar a explorar 
solucions a llarg termini.

Un missatge positiu i encoratjador el va fer Ramon Grau, pre-
sident de l’AMIC, en l’assemblea de l’entitat el 16 d’octubre: 
“No tinc certeses, però estic segur que treballant fort, apostant 
per la innovació i la creativitat, ens en sortirem. Hem de buscar 
maneres de monetitzar les nostres comunitats de lectors per no 
dependre tant de la publicitat que es va aprimant. No ens que-
dem amb la resignació, en situacions de dificultat com les que 
vivim, amb esperança es crea el futur”. Una finestra esperança-
dora fora que el Govern de Catalunya fes un pas endavant en 
la comprensió i l’atenció que mereix la premsa que es fa pels 
nostres pobles, viles i ciutats, sempre “de tota confiança”.

Li agafem la paraula a Ignasi Genovès, director general de 
Mitjans de Comunicació de la Generalitat, que a la Nit de les 
Revistes ens va dir, tot reconeixent “l’excel·lent feina que fan 
les publicacions” dels Països Catalans: “Des del Govern de la 
Generalitat som conscients dels nombrosos desafiaments que 
esteu encarant les publicacions en llengua catalana, estarem al 
vostre costat per superar-los tots junts, perquè els ciutadans us 
necessitem ara més que mai als carrers, als quioscos i a casa”. 
Vot de confiança sincer per a Antoni Molons i Ignasi Genovès, 
perquè entenen la problemàtica i hi posen la millor voluntat.

Posem la mirada amb els polítics. Ells són qui no ho entenen 
i no es decideixen a fer confiança a aquest mosaic de publi-
cacions amb tant o més poder de penetració en la ciutadania 
que els tòtems del cap i casal. (Fotografia: Mikel Saiz/Diario de 
Noticias)
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