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

Una coalició internacional d’advocats, dirigida per un antic fiscal 
general canadenc, demana una nova carta mundial per protegir 
els drets dels periodistes empresonats. Irwin Cotler, exministre 
de justícia liberal i advocat internacional de drets humans, va 
fer la recomanació en un informe que va escriure per a una coa-
lició internacional d’experts jurídics independents. L’informe es 
va publicar dilluns passat, dia 16, en una conferència interna-

cional sobre llibertat dels mitjans de comunicació, organitzada 
pel Canadà i Botswana. 

La nova carta reforçaria les obligacions legals d’un país que 
empresonaria arbitràriament un periodista i imposaria noves 
obligacions legals al país d’origen d’un periodista arrestat. Cot-
ler creu que aquestes noves mesures són necessàries perquè 
el dret internacional actual, dissenyat per proporcionar accés 
diplomàtic a les persones empresonades a països estrangers, 
és insuficient. 

“Ens reunim avui amb motiu no només d’una pandèmia mundial 
de COVID, sinó d’una pandèmia política global caracteritzada 
per l’aparició de l’autoritarisme mundial, el retrocés de les de-
mocràcies i els assalts a la llibertat humana. mitjans de comuni-
cació del món, on els periodistes i editors són cada vegada més 
amenaçats i agredits”, va dir Cotler durant la videoconferència, 
segons recull The Canadian Press. 

“Tot i que alguns estats ja ho fan, fins a cert punt el sistema és 
atzarós i feble”, va dir Amal Clooney, advocada de drets humans 
que anteriorment ha representat periodistes empresonats. 
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Cotler i Clooney asseguren que la pandèmia COVID-19 ha ani-
mat els governs autoritaris i ha creat nous riscos per als perio-
distes i editors. “Per tant, l’informe proposa una nova declaració 
de drets per als periodistes detinguts, els editors coaccionats i 
un nou codi de conducta per als governs, que supervisaria un 
nou comissari internacional, responsable de controlar el compli-
ment de l’estat”, va dir Clooney. 

L’advocat britànic i l’exministre canadenc són actors clau en un 
grup d’experts creat pels governs dels dos països l’any passat 
per trobar maneres d’incrementar la protecció dels periodistes i 
evitar agressions contra la llibertat dels mitjans.

Democràcia, desinformació i COVID-19
La conferència, que va començar amb un debat entre experts 
jurídics sobre llibertat de premsa, també va incloure tres ses-
sions informatives sobre temes específics: Llibertat de premsa 
i democràcia; llibertat de premsa i desinformació; llibertat de 
premsa i COVID-19.

Recordem que la primera conferència mundial sobre llibertat de 
premsa va finalitzar el juliol de 2019 amb la signatura de 37 es-
tats del Compromís global sobre la llibertat de mitjans. Aquest 

document afirma que els signants reconeixen que la llibertat 
dels mitjans s’enfronta a amenaces constants a tot el món i que 
estan d’acord en combatre aquestes amenaces, tant a nivell 
local com internacional.

Un any llarg després, s’ha constatat que resta molta feina per 
fer. La protecció als mitjans i als periodistes és cada vegada 
més necessària. Per aquesta raó, els assistents a la conferèn-
cia de la setmana passada també han format una Coalició per 
la Llibertat de Mitjans de Comunicació que inclou un grup de 
contacte responsable de defensar la llibertat de premsa a tra-
vés de les seves xarxes diplomàtiques.

En les conclusions de la conferència, que recull The Canadian 
Press, també s’expressa el suport a la creació d’un Fons Mun-
dial de Defensa dels Mitjans de Comunicació que donarà suport 
als periodistes en dificultats i cobrirà els seus costos legals, a 
més de fer costat als mitjans que veuen trepitjats els seus drets.

Els signants del Global Media Freedom Pledge han estat: Afga-
nistan, Alemanya, Argentina, Àustria, Bulgària, Canadà, Cos-
ta Rica, Dinamarca, Estònia, Estats Units, Finlàndia, França, 
Ghana, Grècia, Hondures, Islàndia, Kosovo, Letònia, Líban, 
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Lituània, Luxemburg, Macedònia del Nord, Maldives, Montene-
gro, Països Baixos, República Txeca, UK, Sèrbia, Seychelles, 
Eslovàquia, Eslovènia, Sudan, Suïssa, Ucraïna, Uruguai. Evi-
dentment, la sorpresa és l’absència d’Espanya.  

El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, va tancar la con-
ferència considerant que el treball d’aquest comitè demostra el 
“poder de treballar junts (societat civil, governs i organitzacions 
internacionals) per defensar el tipus de futur que tots volem 
construir”. (Infografia: Ràdio Canada)

NOTA: Us oferim el document Compromís global amb la lliber-
tat dels mitjans signat a la World Media Freedom Conference 
de Londres, Regne Unit, el 10 de juliol de 2019, i esmenat i 
ratificat dilluns passat a Otawa. Enllaç.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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La Covid-19 deixa molt tocat el paper: 
els grans perden quasi 46 milions en 
circulació
Per Medios i Economia Digital

No està sent un bon any per a les empreses de comunicació, 
pertanyents a un sector durament colpejat pels efectes de la 
crisi actual. I dins de la indústria, sens dubte són els mitjans 
impresos els que travessen una situació més delicada, com a 
conseqüència de la caiguda publicitària i la venda d’exemplars.

I és que els vaivens de la pandèmia no han fet més que accelerar la 
tendència negativa d’anys enrere, el que va motivar la demanda per 
part de la patronal d’un pla d’ajudes que permeti sostenir al sector.

La dura realitat del sector de la premsa a Espanya queda testifica-
da per les males xifres de negoci reportades pels principals grups 
nacionals de l’estat. A l’analitzar els comptes de Prisa, Vocento i 
Unidad Editorial s’identifica un denominador comú, com és el forat 
provocat en els seus ingressos de paper. Les xifres reflecteixen 
una pèrdua conjunta de 45,6 milions d’euros en els seus ingressos 
per circulació durant els nou primers mesos de l’any.

El més perjudicat en un any tan advers és Unidad Editorial, tant 
en termes percentuals com en absoluts, ja que en els comptes 
tramesos per la seva matriu RCS al regulador italià reconeix 
una caiguda a doble dígit del seu negoci editorial. En concret, 
va disminuir un 29,4% després de facturar 56,4 milions d’euros 
fins a setembre. Aquests són 23,5 milions menys que en el ma-
teix període de l’any passat.

Aquest impacte es deu a la factura de la reculada en la circu-
lació d’El Mundo, que va acabar setembre amb una mitjana de 
70.000 exemplars, Marca (65.000) i Expansión (26.000).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“El canvi és essencialment atribuïble a la tendència en circula-
ció i és només parcialment compensat pel bon comportament 
dels ingressos digitals”, indica la companyia en el seu informe 
econòmic del tercer trimestre. En efecte, una de les notes po-
sitives que deixa la situació actual és l’evolució del model de 
subscripció d’El Mundo, que camina ja per sobre dels 50.000 
abonats digitals.

A Prisa, les dinàmiques no són molt millors. L’editor d’El País, 
As i Cinco Días va declarar una caiguda del 22% en el seu ne-
goci d’exemplars fins al setembre. En concret va ingressar 36,2 
milions d’euros per aquest concepte, enfront dels 46,5 milions 
de fa tot just un any.

En publicitat el forat és encara més gran, ja que els ingressos en 
paper es van enfonsar un 48,9%, fins als 15,9 milions d’euros. La 
caiguda més gran es va produir a As, amb una pèrdua del 53,1% 
i amb prou feines 1,9 milions facturats; mentre que El País va 
retrocedir un 50%, fins a 12,2 milions d’euros, i la resta de publi-
cacions del grup es van quedar en 1,7 milions (-25,2%).

Els regionals de Vocento resisteixen millor
Vocento va ingressar 88 milions d’euros per la venda d’exemplars 

entre gener i setembre, enfront dels 99.900.000 de 2019. Re-
presenta una pèrdua de 11,8 milions d’euros interanual i una 
caiguda de l’11,9%, tot i que el grup ajusta el descens al 9,5% 
per un canvi comptable en les subscripcions d’ABC.

Durant aquest període, els diaris de l’editora basca van generar 
195.200.000 d’euros, un 17,2% menys que en 2019. Més de 
dos terços d’aquesta xifra (138.200.000 d’euros) van procedir 
de la premsa regional, que acusar un descens del 15,9%, men-
tre que el diari ABC va arribar als 53.200.000, un 19,9% menys.

Amb tot, el comportament dels regionals es va veure fortament 
afectat per la publicitat impresa, amb un impacte de 11,6 mi-
lions d’euros, i en menor mesura pel marge d’impremtes i dis-
tribució, que va baixar en un milió d’euros. Per la seva banda, 
l’EBITDA ABC està impactat per la caiguda de la publicitat en 
2,8 milions d’euros, concentrada gairebé íntegrament en paper, 
mentre que el marge en l’activitat d’impressió i difusió perd 1,9 
milions. 

ERTO en tots els grans grups
De la resta de grans grups de la premsa a Espanya es coneixen 
pocs números. Com ha incidit la crisi de la publicitat en les se-
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ves vitals es desvetllarà molt més tard, quan presentin els seus 
comptes en el Registre Mercantil, ja que el fet de no cotitzar en 
borsa els eximeix de ser transparents amb els seus números 
cada tres mesos.

No obstant això, no hi ha cap gran grup que no hagi reconegut a 
ajustos en la seva partida de costos. La mesura més estesa han 
estat els Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), 
que no han deixat sense retallar cap redacció. Grupo Henneo, 
de la família Yarza, ha portat a terme ajustos en capçaleres 
com El Heraldo de Aragón o 20 Minutos. A Catalunya, el Grupo 
Godó, propietari de  La Vanguardia, el seu vaixell insígnia, va 
afirmar la seva intenció de dur a terme un ERTO després de 
les conseqüències “molt greus” de la pandèmia, segons van 
reconèixer en una carta als treballadors.

A la llista no hi falta Prensa Ibérica, propietat de Javier Moll. Va 
ser el primer dels grans a anunciar un ERTO per la seva última 
adquisició, El Periódico de Catalunya. El també conegut com 
el Rei Mides de la premsa regional també va dur a terme  el 
tancament de les edicions en paper  Cuore i Stilo. (Infografia: 
Dircomfidencial)

El futur del periodisme passa per 
fusions i acomiadaments

Nemesio Rodríguez, president de la FAPE, ha estat el protago-
nista d’una de les conferències organitzades per Nova Econo-
mia Fòrum. El periodista ha mostrat la seva preocupació per la 
situació que travessa el sector i pel futur a curt. Rodríguez ha 
assegurat que molts mitjans hauran d’acomiadar part de la seva 
plantilla per fer front a les conseqüències de la Covid-19. Pel 
president de la FAPE les fusions i els acomiadaments esdeve-
nen el futur que marcarà al periodisme a curt termini.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“Entrem en una nova etapa d’incertesa en la nostra professió, 
que ja va quedar molt tocada en la passada recessió, i que 
s’agreujarà quan es tanqui la possibilitat de seguir amb els ER-
TES a les empreses informatives”, ha reconegut el president de 
la FAPE. Per aquest motiu, Nemesio Rodríguez ha assegurat 
que recolzarà qualsevol pla d’ajudes sempre que suposi la su-
pervivència dels llocs de treball, ara bé, no ha volgut obviar una 
altra de les preocupacions a les quals s’enfronta el sector: la 
política. “La tremenda polarització política que viu Espanya s’ha 
traslladat als mitjans”, ha dit. Sobre la relació entre la política 
i els mitjans, el president de la FAPE s’ha mostrat rotund. Ha 
assegurat que la política de comunicació executada pel Govern 
espanyol durant la pandèmia ha estat “molt mal enfocada”.

Tampoc ha passat desapercebuda per al president de la FAPE 
l’última polèmica que ha destapat el Govern al crear un comitè per 
lluitar contra la desinformació: “El procediment peca de poca clare-
dat i molta ambigüitat, diu més pel que calla que pel que expressa, 
i fins i tot ha suscitat opinions divergents sobre si suposa límits o 
no a la llibertat d’informació entre membres de Govern”, ha dit. A 
més, ha catalogat la desinformació com un dels problemes més 
greus als quals s’enfronten en l’actualitat les democràcies. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – foto: gencat.acció exterior)

Blas Herrero fa una oferta per Prisa, 
que serà estudiada i es dispara a 
borsa

El grup Prisa ha enviat aquest dijous un fet rellevant a la Co-
missió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el qual admet 
la proposta d’adquisició “no sol·licitada” de la unitat de negoci 
de mitjans de comunicació per part de l’empresari Blas Herrero 
(Kiss FM). La companyia anuncia que estudiarà la proposta de 
compra “que no inclou la unitat de negoci d’Educació, ni consti-
tueix una oferta pública d’adquisició d’accions de Prisa”.

Herrero estaria encapçalant un grup d’inversors espanyols per 
llançar una oferta pel negoci dels mitjans de comunicació de 
Prisa, segons va avançar dimecres el diari Expansión. L’oferta 
rondaria els 150 milions d’euros, segons fonts coneixedores de 
l’operació, i estaria assessorada per Société Générale. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El Grup Ramon Barnils lamenta les 
pressions dels partits a una TV3 
“cada cop més fràgil”

El col·lectiu de periodistes Ramon Barnils ha lamentat les pressions 
dels partits polítics a una TV3 “cada cop més fràgil”. L’entitat reac-
ciona així a la conversa filtrada entre la periodista Pilar Rahola i 
l’expolític Davi Madí en el marc de l’operació Volhov, que posava 
de manifest les pressions de Junts per Catalunya al canal públic. Al 
grup no li passa per alt la “intencionalitat” de la filtració, però consi-
dera que la conversa té “evident interès públic” i “posa de manifest” 
la voluntat dels partits de pressionar els mitjans de comunicació pú-
blics. “Per desgràcia aquestes pressions no són noves ni exclusives 
del cas que ens ocupa, si bé en la majoria de casos no en tenim 
constància de forma pública o són més subtils”, lamenta el grup.

També subratllen que la “voluntat d’utilització política” de TV3 i 
dels mitjans de la CCMA “no és nova ni exclusiva” d’aquesta si-
tuació de fragilitat, sinó que “s’ha dut a terme des de la mateixa 
creació de l’ens”. El grup reivindica “un cop més” la necessitat 
d’uns mitjans públics “independents” i que es triïn els seus càr-
recs en funció dels mèrits professionals.

Finalment, l’entitat alerta que TV3 es troba en un moment “crí-
tic” pel que fa a la definició del model de televisió, els problemes 
de finançament, el paper en el foment de la llengua catalana i 
una projecció de futur que n’asseguri la penetració entre infants 
i joves. “Sense una aposta política decidida per enfortir la go-
vernança i el prestigi dels mitjans públics, difícilment recupera-
ran el seu paper de centralitat”, clou. (Font: Grup Barnils)

El Grup Comunicació 21 celebra 20 
anys de vida líder en el món local
   

Les 19 edicions territorials de la xarxa Línia i el primer setmana-
ri metropolità, Lo Mejor, sumats a la divisió de temàtics digitals 
consoliden el Grup Comunicació 21 com el primer grup de co-
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municació local de Catalunya i enguany compleix 20 anys. Les 
auditories d’OJD-PGD confirmen que el grup imprimeix més de 
quatre milions d’exemplars a l’any, distribuïts bàsicament pels 
barris i districtes de la ciutat de Barcelona, el Barcelonès Nord, 
el Vallès Oriental, part de l’Occidental, el Baix Maresme, el Baix 
Llobregat sud i el Montserratí.

El Grup Comunicació 21 fa una aposta clara i contundent pel 
suport paper. “En proximitat tenim recorregut si som capaços 
de seguir oferint als lectors capçaleres amb el màxim de contin-
guts propis, amb una mirada pròpia i amb un disseny atractiu”, 
afirma l’editor-gerent i fundador del grup, David Centol. La xar-
xa de periòdics Línia està implementant un pla de negoci que li 
permetrà incrementar paginacions, difusió i visibilitat.

“Sempre hi haurà un lector que reclami informació local, i el pa-
per, sense descuidar les versions digitals, ofereix una experièn-
cia i una visió global que les xarxes no poden donar”, afegeix 
l’editor. “Fugim de la velocitat i de la immediatesa perquè en el 
nostre nínxol de mercat el lector no reclama estar permanen-
tment informat, sinó que exigeix perspectiva, rigor informatiu i 
la connexió que permet el paper”. (Font: Redacció AMIC – info-
grafia: amic.media)

La Vanguardia commemora el número 
50.000

El diari La Vanguardia ha publicat aquest dijous la seva edició 
número 50.000. Per commemorar-ho, ha publicat un suplement 
que fa un recorregut per la història de la capçalera, un aperitiu 
al 140è aniversari previst per al febrer de 2021. L’especial, de 
48 pàgines, visualitza les portades més rellevants que ha pu-
blicat el rotatiu del Grup Godó. S’hi pot veure la primera –de l’1 
de febrer de 1881– i una de les darreres coincidint amb l’esclat 
de la pandèmia.

El suplement compta amb un seguit de reportatges que expli-
quen l’evolució històrica de la capçalera, els reptes davant el 
nou escenari digital i el compromís amb el periodisme. A més 
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de visualitzar les diferents seccions del diari, el suplement in-
clou articles d’opinió del president editor, Javier Godó; el direc-
tor, Jordi Juan, i els exdirectors Lluís Foix i Màrius Carol. (Font: 
Comunicació 21 – infografia: @Lluis_Uria_Twitter)

Segons la UNESCO, disminueixen els 
assassinats de periodistes

El nombre de periodistes assassinats en l’exercici de la seva 
professió va disminuir el 2018 i el 2019, però els periodistes 
s’enfronten a la impunitat generalitzada i als riscos creixents 
fora dels conflictes armats, subratlla la UNESCO en un informe. 
Segons l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, 
la Ciència i la Cultura, “en l’última dècada, un periodista ha es-
tat assassinat de mitjana cada quatre dies”, i es van registrar 
156 morts el 2018 i 2019. No obstant això, l’any 2019 “regis-
tra el nombre més baix de morts registrades per la Unesco en 
l’última dècada amb 57 morts”, afegeix l’informe.

Malgrat aquest desenvolupament favorable, la Unesco creu que 
“el periodisme continua sent una professió perillosa”, amb ris-
cos creixents en països no confrontats amb conflictes armats. 

“Aquesta és una tendència inquietant que mostra que ara la 
majoria de periodistes moren fora de situacions de conflicte per 
informar sobre corrupció, violacions dels drets humans, delictes 
ambientals, tràfic i malifetes polítiques ”, subratlla l’organització, 
que també evoca la violència i l’assetjament en línia o fora de 
les quals són especialment víctimes les periodistes. Per lle-
gir l’informe complet de la UNESCO feu clic en aquest enllaç. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Les tendències que transformaran el 
panorama mediàtic a 2021
Per Tendencias / Ipmark

 
La creativitat, la desaparició de les cookies o la democratització 
de les dades seran alguns dels aspectes clau que marcaran els 
sectors dels mitjans i la comunicació durant el proper any.

A mesura que ens endinsem en 2021, el panorama mediàtic 
se situarà en un moment decisiu des del punt de vista polític, 
econòmic, tecnològic i social. Què ens depararà el futur? Amb 
l’objectiu de respondre a aquesta pregunta Kantar ha publicat 
un nou estudi global, que sota el títol “Tendències i prediccions 

dels mitjans de comunicació 2021”, ofereix una visió general de 
deu tendències que seran de crucial rellevància en els sectors 
dels mitjans i la comunicació durant el proper any.

Segons aquest informe, durant la pandèmia, tot i que ha aug-
mentat el consum de tots els mitjans a la llar, han caigut la con-
fiança al consumidor i la inversió publicitària. L’estudi mostra els 
canvis en el comportament del consumidor i les dinàmiques de 
la indústria que han vingut per quedar-se i les estratègies clau 
per impulsar el creixement de les companyia. En total l’informe 
destaca 10 tendències i prediccions:

El subscriptor “boomerang”.- Al voltant del 74% dels subs-
criptors de SVOD veu principalment sèries noves. Però, ara que 
el contingut està disponible en diverses plataformes, i que el 
pressupost que els consumidors volen i poden gastar és limitat, 
resulta cada vegada més necessari triar: augmentar el nombre 
de subscripcions de pagament, canviar d’una plataforma a una 
altra o subscriure i cancel·lar la subscripció més endavant

Per tant, els consumidors veuen les plataformes SVOD com 
una cosa “intercanviable”, portant la “guerra de l’streaming “ a 
un altre nivell. Els agregadors de contingut guanyen protagonis-
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me per impulsar noves estratègies per fidelitzar els usuaris; la 
col·laboració és essencial per a l’èxit a llarg termini.

L’audiència i el contingut de televisió.- Durant la pandèmia 
COVID-19, i a causa de les mesures de confinament domiciliari, 
hem vist més la televisió acompanyats. Necessitem obtenir un 
coneixement complet del covisionat amb les seves superposi-
cions i moviments entre plataformes de contingut en streaming. 
I les dades oficials de mesurament haurien de reflectir el com-
portament de la totalitat de l’audiència.

El dilema de les xarxes socials.- Les inversions de les mar-
ques en xarxes socials continuen creixent, a pensar de la des-
confiança al consumidor. Les marques es tornaran més ober-
tes i dinàmiques en la seva planificació de la comunicació i els 
mitjans, i trencaran sitges per crear campanyes que arribin als 
seus receptors a través de tots els canals, utilitzant als influen-
cers de manera estratègica.

E-Commerce i mitjans de comunicació: amics o enemics?.- 
Les marques han d’aconseguir una presència omnicanal efi-
cient per influir en els consumidors a través de l’embut de con-
versió. Han anar més enllà de les activitats de la part superior 

de l’embut i utilitzar les dades per portar els consumidors a la 
compra a través de les xarxes socials. I han de considerar la 
importància dels mitjans de comunicació minoristes per generar 
consciència i consideració.

Aquestes noves dinàmiques de mercat faran possible que les 
petites marques insurgents, com Perfect Diary, creixin i cap-
tin el share pertanyent als seus competidors. Per contrarestar 
això, les marques han de ser més àgils i utilitzar influencers 
i plataformes basades en comunitats, durant els períodes de 
promoció. Les marques també han de considerar el concepte 
“directe al consumidor” mitjançant una estratègia omnicanal, 
per tal d’oferir als el client l’experiència més adequada.

Anàlisi profunds.- L’analítica impulsarà inversions òptimes i 
proporcionarà una estratègia equilibrada entre el curt i el llarg 
termini. El mesurament que certifica i optimitza la qualitat del 
contingut abans de la seva emissió serà cada vegada més im-
portant i les eines d’anàlisi avançat ajudaran a determinar la 
inversió.

La desaparició de les galetes.- Davant d’aquesta realitat, 
la inversió en línia continuarà augmentant. Els anunciants 
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avançaran cap el mesurament híbrid de l’eficàcia dels anuncis, 
combinant la integració directa que compleixi amb les lleis de 
privacitat i el model probabilístic basat en l’anàlisi per obtenir 
una visió completa del rendiment de les campanyes.

La democratització de les dades.- Les dades mediàtiques 
s’utilitzen i comparteixen de manera més reiterada dins de les 
companyies. Els professionals dels mitjans necessiten acce-
dir a conjunts més amplis de dades per detectar oportunitats i 
prendre millors  decisions, mentre que les plataformes de dades 
han de ser de codi obert perquè els anunciants puguin integrar 
les seves pròpies dades amb múltiples plataformes programàti-
ques d’altres  partners.

De l’activisme a l’acció.- L’activisme permet a les marques 
connectar amb els seus consumidors de manera més signifi-
cativa, però les accions diuen molt més que les paraules. La 
relació entre els valors, la selecció de mitjans i l’estratègia de  
influencers  és cada vegada més important per a les marques, 
però comporta també un risc per als mitjans.

La creativitat és la protagonista.- Buscant diferenciar-se, els 
anunciants i les agències utilitzaran nous canals i formats per a 

les seves campanyes; els creadors de contingut han de centrar 
els seus esforços en les plataformes que els ofereixin un major 
valor. El vídeo en línia sortirà guanyant.

Comportament de l’audiència i dinàmiques de el sector: 
¿romandran o moriran?.- El consum de mitjans a la llar 
va augmentar durant la pandèmia, però encara no se sap si 
aquests nous hàbits han vingut per quedar-se i el desafiament 
que això representa per als anunciants a l’hora d’optimitzar la 
seva compra de mitjans. (Infografia: Ipmark)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi de 
Kantar Tendències i prediccions dels mitjans de comunicació 
2021. CLICAR AQUÍ   

Instagram prepara un pla de pagament 
per continguts per a mitjans seleccionats

En els últims anys els editors han vist créixer les seves au-
diències a Instagram però aquesta circumstància no ha vingut 
acompanyada d’un model de monetització que justifiqui els es-
forços invertits. Ara la plataforma està treballant en idees per 
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canviar aquesta situació. En els pròxims mesos la xarxa social 
vol llançar un esquema de pagament experimental amb capça-
leres escollides, mentre determina com crear una alternativa 
estable i escalable.

Fins a la data el que ha transcendit és que Instagram porta 
temps treballant en un model d’ingressos publicitaris compar-
tits amb editors en IGTV, el seu espai de vídeos llargs, en què 
alguns creadors independents ja estan provant aquest sistema. 
A falta de més novetats al respecte, la plataforma de Facebook 
si que ha arribat a acords puntuals amb alguns mitjans als EUA 
per pagar per continguts determinats o ajudar a finançar-los, 
com en els casos de BuzzFeed o Axios.

En tot cas, de moment Instagram segueix més centrat a aconse-
guir la sostenibilitat i la permanència dels influencers, que són 
els que atrauen la major part dels usuaris a l’aplicació. Aquests 
creadors que aconsegueixen ingressos a través de patrocinis 
de marques o promouen la venda dels seus propis productes, i 
per a ells també s’han obert noves alternatives de  monetització 
en directes  i  comerç electrònic. (Font: Axios)

El temps de consum Internet 
d’octubre va ser de 125 minuts per 
persona/dia

Durant el passat mes d’octubre de 2020 el temps de consum 
Internet va ser de 125  minuts per persona i dia, amb la qual 
cosa es repeteix la xifra del mes anterior però puja dos minuts 
pel que fa al mes d’octubre de l’any 2019.
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D’altra banda, el número de visitants únics a Internet d’octubre 
és de 34,6 milions, fet que suposa un milió més que el mateix 
mes de l’any passat. Per edats, el grup de 25 a 44 anys és el 
que més temps es dedicar a navegar per internet, per sobre de 
les tres hores diàries de mitjana.

Els dominis amb més nombre de visitants únics a l’octubre 
de 2020 són youtube.com (33,3 milions), google.com (32,4 
milions) i facebook.com (29,2 milions). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Barlovento Comunicación)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Consum Internet 
| octubre 2020, de Barlovento. CLICAR AQUÍ  

El consum mitjà de vídeos en línia 
frega les vuit hores setmanals

La coronavirus i l’obligació de quedar-nos en les nostres llars 
ha disparat el consum de vídeos en línia, que per primera ve-
gada se situa en gairebé vuit hores setmanals -7 hores i 55 
minuts-. Segons The State Of Online Video 2020, l’anàlisi anual 
de l’empresa de gestió de vídeos Limelight Networks, la quanti-

tat de temps que dediquem a veure vídeos en línia ha augmen-
tat 1 hora i 7 minuts respecte a 2019, mentre que el temps de vi-
sualització mitjana ha crescut substancialment aquest any amb 
una mitjana de 7,91 hores, un 16% més que la mitjana de 2019.

A més, aquest creixement ha augmentat en tots els grups 
d’edat. Per exemple, els més joves -de 18 a 25 anys- han aug-
mentat 9,5% el seu consum de vídeos en línia i el grup de 26 a 
35 ho han fet un 6,2%.

No obstant això, la major acceleració s’ha produït en perso-
nes majors de 46 anys, probablement per haver de quedar-se a 
casa seva. El rang de 46 a 60 anys han augmentat un 21% les 
hores que dediquen a visualitzar vídeos en línia i el grup de 61 
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a 99 anys ha augmentat el seu consum un 42%. (Font i gràfic: 
Limelight Networks)

NOTA: El Butlletí us acosta complert l’estudi The State Of Onli-
ne Video 2020, de Limelight. CLICAR AQUÍ  

Google tindrà en compte els “Core 
web Vitals” a partir de maig de 2021

Google va anunciar ja el mes de maig que diferents senyals que 
analitzen l’experiència de l’usuari en una pàgina serien tingu-
des en compte a l’hora d’ordenar els resultats de cerca, influint 
considerablement en el posicionament SEO. No obstant això, 
no havia indicat a partir de quin moment exacte començarien 
a tenir en compte els “Core web Vitals” al costat de la resta de 
senyals que té en consideració l’algoritme de la companyia a 
l’hora d’ordenar els resultats de cerca, com la versió mòbil, la 
seguretat de la pàgina, el protocol HTTPS...

Però ara Google ja ha posat oficialment una data: a partir de 
maig de 2021, els “Core web Vitals” començaran a ser tinguts 
en compte. Quins són aquests nous indicadors als quals cal-
drà prestar especial atenció a partir d’aquest moment? Els se-
güents: Temps de càrrega; temps d’interacció; estabilitat visual. 
Google mesurarà també que els elements d’una pàgina no es 
moguin de sobte, provocant que els usuaris premin sobre un 
lloc en el qual no volien.

De tota manera, encara que no sigui fins a maig de 2021 quan 
començarà a tenir en compte Google aquests factors al costat 
de la resta de valors que analitza el seu algoritme, el recoma-
nable es prestar atenció ja a l’experiència que proporcionen 
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les pàgines a l’usuari, per dur a terme les millores que siguin 
necessàries i estar completament adaptats quan aquests as-
pectes siguin tinguts en compte. (Font i gràfic: Manuel Moreno/
Trecebits)

Google vitaminarà els murs de 
pagament de Vocento i Godó

Google vitaminará els murs de pagament de Vocento i Godó, en 
un entrenament intensiu en el qual entren fins a quatre grups de 
comunicació espanyols, amb presència local i regional. Vocento 
(ABC), el grup Godó (La Vanguardia), grup Serra (Última Hora) 
o Diari de Navarra (grup La Información) s’entrenaran a Table 
Stakes de Google News Initiative. Així acceleraran, durant un 
any, els seus models de subscripció digital. (Font: Red de Pe-
riodistas)
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Com afecta a la publicitat la 
nova normativa de comunicació 
audiovisual?
Per RK People

 
Davant el caos social en què ens trobem, no és d’estranyar que 
les normes i les noves lleis ens resultin difícils d’assimilar. Es-
pecialment complicat en el sector publicitari, ja que la tecnolo-
gia fa que la legislatura es vegi obligada a avançar gairebé a el 

mateix ritme que les innovacions . L’últim avantprojecte conegut 
ha estat el que ha llançat la Secretaria d’Estat de Telecomu-
nicacions, a l’incloure una nova Llei General de Comunicació 
Audiovisual.

Cal donar a conèixer aquestes mesures per a tots aquells tre-
balladors de sector, perquè, com diu el famós principi de dret: 
“ignorantia juris non excusat” (el desconeixement de la llei no 
t’eximeix del seu compliment). I perquè no hi hagi malentesos, 
RK People han analitzat què es pot fer i què no en les agències 
davant aquesta nova llei.

Per començar, la llei actual porta vigent des de 2010 i en la 
nova hi haurà modificacions substancials que repercuteixen en 
l’espectador i la indústria publicitària. Davant les novetats que 
s’acosten, la més destacada és la eliminació dels 12 minuts 
de publicitat per hora que regeix actualment l’extensió de les 
mesures aplicades a plataformes OTT i xarxes socials. Això 
obre una porta als plans de les agències de mitjans, ja que 
és una oportunitat per inserir un anunci en qualsevol franja 
horària. D’aquesta manera, el nombre de minuts emesos dei-
xen d’importar en el contingut visual.
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Amb aquesta notícia, sembla que el control serà menor pel 
que fa a aquest tipus d’anuncis. Però res més lluny de la reali-
tat. L’avantprojecte valora la possibilitat de crear dues franges 
horàries que van des de les sis del matí i fins a les sis de la 
tarda. En aquest període de temps es podrà arribar fins als 144 
minuts d’anuncis. Mentrestant, passades les sis de la tarda i 
fins a les 12 de la nit, la xifra de minuts publicitaris s’amplia 
fins a arribar a les 72 hores. A més, caldrà tenir en compte que 
dins d’aquest marge queden excloses algunes característiques: 
- Autopromoció - Patrocinis - Espais promocionats de suport 
a la cultura, els relacionats amb serveis públics o de caràcter 
benèfic  -  Emplaçament.

Noves normes publicitàries en horari infantil
La franja horària infantil també establirà alguns canvis. Per co-
mençar, s’ha de primar l’emissió d’aquest tipus de continguts i 
entre les 7:30 del matí i les 9:00 en dies laborables. Pel que fa 
als caps de setmana i festius, aquesta franja infantil s’ampliarà 
12:00 de la tarda.

Les plataformes que ofereixin contingut a la carta es veuran 
obligades a oferir el control parental, així com sistemes de ve-
rificació per edat. A més, caldrà incloure les xarxes socials a 

aquesta nova legislació. Es tracta així d’una mesura controlada, 
i per a alguns beneficiosa, encara que de moment no s’hagi 
contemplat cap classificació per edats ni distintius audiovisuals 
que els identifiqui de la resta de continguts.

Finalment, però no menys important, cal destacar la inclusió 
de plataformes socials que fins ara no s’havien reglat. És el 
cas de YouTube, plataforma que ha d’estar a l’aguait d’evitar 
contingut que inciti a l’odi, a la violència, a actes terroristes o la 
discriminació. A més, el control parental torna a estar present 
en aquest aspecte, ja que s’haurà d’incloure un sistema de ve-
rificació d’edat i obligació dels usuaris que declarin si els vídeos 
que publiquen en aquesta plataforma de vídeos compartits con-
tenen publicitat. (Infografia: Unportal)

LinkedIn ha estat mesurant malament els 
resultats de les campanyes publicitàries 

Nou escàndol en el mercat de la publicitat en xarxes socials, 
que afecta en aquesta ocasió a LinkedIn. La xarxa social acaba 
de reconèixer que ha estat cobrant de més als seus anunciants 
durant dos anys. El problema és similar al que es va convertir 
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fa uns anys en un malson de reputació per a Facebook: la com-
panyia estava mesurant malament l’èxit que tenien els vídeos 
a la xarxa social. Què és exactament el què ha passat amb 
LinkedIn? La companyia acaba de reconèixer que ha descobert 
un parell d’errors en el seu sistema de mesurament. Els errors 
van ser detectats el passat mes d’agost i la xarxa social acaba 
de resoldre’ls ara mateix.

Els dos errors de mesurament van implicar que es recollissin 
malament les dades d’impressions i visionats de campanyes 
publicitàries. Segons ha explicat LinkedIn, es va comptar un 
excés en visionats de vídeos i en impressions de continguts. 
Tots aquests errors eren en campanyes de pagament. Amb els 
vídeos, el problema estava en el que passava en els dispositius 
que fan servir iOS, el sistema operatiu d’Apple i que està pre-
sent en l’iPhone o l’iPad. Amb alguns vídeos, tant publicats de 
forma orgànica com en publicitat, el sistema comptava com a 
reproducció cosa que l’usuari no estava veient.

Si es feia scroll per sobre de el vídeo quan aquest estava guar-
dant en segon pla, el vídeo s’emetia en autoplay, encara que el 
consumidor no ho estava veient (la pantalla ja estava a una altra 
alçada). Aquesta reproducció era explicada com una legítima. 

En el cas de les impressions, LinkedIn estava explicant com 
impressions elements que no ho eren de forma justa, com ara 
visionats que es feien quan es girava la pantalla o se n’anava 
de forma ràpida a una altra part de l’app mòbil.

En tots dos casos, aquests elements han fet que s’hagin pogut 
sumar impressions i visionats en el compte final que mai van ser. 
Comptat i debatut, sense saber-ho, LinkedIn estava inflant els re-
sultats que els anunciants veien. (Font: The Wall Street Journal)

Morgan Stanley anticipa un creixement del 
20% en publicitat digital amb Facebook, 
Google i Pinterest al capdavant
L’any que apuntalarà una 
recuperació en ‘V’ per a 
la planificació publicitària 
digital. Això és el que 
sosté Morgan Stanley, 
que ha traçat un escena-
ri en el qual la inversió en 
aquest suport augmentarà un 20%, amb Facebook, Google i 
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Pinterest com a principals beneficiats. La xifra millora la previ-
sió anterior del 15%, i el fa especialment en base als resultats 
per sobre d’expectatives d’aquests i altres gegants d’internet en 
facturació comercial  durant el tercer trimestre.

Els analistes expliquen que aquestes companyies s’han vist be-
neficiades per l’evolució del comportament dels consumidors 
durant la pandèmia. Els episodis de confinament forçats pel 
coronavirus han accelerat tendències prèvies  en consum i des-
plaçament associat de la planificació, amb el comerç electrònic 
com a protagonista creixent. Google i Facebook estan fent in-
cursions cada vegada més serioses en aquest àmbit a través 
de  YouTube  i  Instagram, respectivament.

A més, l’esperança que el 2021 el món estigui més ben preparat 
per afrontar el coronavirus gràcies a una vacuna  planteja un 
escenari de recuperació per a la indústria del turisme. I això 
implicaria el retorn de la inversió en publicitat en recerques per 
a Google, que ha estat el  principal perjudicat  de la caiguda 
estimada de fins al 50% en inversió publicitària digital de el 
sector. El seu pes en 2019 era de 8% en la planificació global 
en el suport i Morgan Stanley espera que en dos anys pugui 
tornar a aproximar-se a aquesta xifra. YouTube també ofereix 

perspectives positives tant en publicitat de marca com a cam-
panyes de resposta directa. Per Facebook les previsions són 
encara millors,  amb un 27% de creixement per a 2021. I fins i 
tot els autors de l’anàlisi reconeixen que aquesta podria ser una 
estimació baixa perquè no inclou les capacitats de comerç elec-
trònic que ha estrenat Instagram recentment, l’aportació podria 
“afegir centenars de milions de dòlars en ingressos publicitaris”. 

La relativa sorpresa de la nota de Morgan Stanley és l’aposta 
per Pinterest, que  va presentar un espectacular augment 
d’ingressos del 58% en el tercer trimestre i va superar en gai-
rebé un 13% les previsions dels analistes. L’anàlisi li atorga un 
ampli marge de millora en els comptes gràcies a la seguretat 
de marca que ofereix i les possibilitats que apunten les seves 
licitacions automàtiques i el desenvolupament d’eines internes 
de màrqueting de rendiment. (Font i infografia: Dircomfidencial)

Creixement de l’activitat a TV del 
15,4% a l’octubre

L’Índex de Dinamisme Publicitari de Ymedia mostra un creixe-
ment de l’activitat a TV de l’15,4% a l’octubre. Ymedia analitza 
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mensualment el grau de vitalitat de l’activitat publicitària que 
es desenvolupa a TV amb l’Índex IDP © (Índex de Dinamisme 
Publicitari), que sintetitza la informació de dos indicadors clau: 
el nombre de marques / campanyes i el nombre de GRP ‘sa 20 
“que emeten aquestes marques.

A l’octubre, aquest índex va créixer un 15,4% respecte al mes 
de setembre, amb un creixement homogeni, tant en el nombre 
de campanyes com de GRPS, segons les dades analitzades, el 
nombre de campanyes es va incrementar un 15,6%, mentre que 
els GRPs van augmentar un 14,8% fins a arribar als 213.386. Al 
comparar aquestes dades amb les del mes d’octubre de 2019, 
any natural sense COVID-19, observem que el nombre de cam-
panyes va créixer de manera similar a aquest any, un 15,7%, 
(passant de 2.181, al setembre de 2019, a 2.524 campanyes a 
l’octubre), però el nombre de GRPs tan sols va créixer la meitat, 
un 6,8%, per arribar a la xifra de 202.692.

El lector ho pot veure amb tot detall en aquest enllaç. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Marques i empreses d’esdeveniments 
reivindiquen una nova llei de patrocini

La Comissió d’Experts de Màrqueting Esportiu (CEMDE) de 
l’Associació de Màrqueting d’Espanya ha llançat un manifest 
on expliquen la necessitat de crear una nova llei de patrocini i 
mecenatge que actualitzi l’actual, que data de 2002.  El docu-
ment ha estat posat a disposició de la indústria esportiva i del 
Consell Assessor de l’Esport Espanyol (CADE) perquè tots dos 
reflexionin sobre el futur del patrocini a Espanya, i en concret, 
pel que fa als incentius fiscals per a determinats esdeveniments 
o iniciatives d’interès general. 
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Segons recorden des de la comissió, en les iniciatives declara-
des d’interès general -una minoria d’esdeveniments a Espanya, 
comparat amb la totalitat d’esdeveniments, lligues i competi-
cions que se celebren a l’estat, explica l’associació-, la inversió 
de patrocini comporta l’aprofitament d’una sèrie d’incentius fis-
cals. A l’ésser el patrocini “una moneda amb dues cares: marca-
patrocinador i property -patrocinat”, totes dues han de realitzar 
un esforç d’empatia per intentar arribar a acords que beneficiïn 
a ambdues parts.

La comissió assenyala la necessitat de crear una nova llei de 
patrocini i mecenatge, amb l’objectiu de actualitzar la norma 
actual, que data de 2002. I en aquesta nova legislació, els ex-
perts subratllen l’obligació d’afrontar el patrocini no només des 
del punt de vista fiscal, sinó també des del màrqueting, per-
què aporti valor a les empreses patrocinadores i valorin el que 
els pot aportar els programes d’interès general que inclouen 
incentius fiscals. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
MKT)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el manifest complert a 
favor d’una nova Llei de Patrocini i Mecenatge. CLICAR AQUÍ  

YouTube presenta els anuncis d’àudio
Per ajudar els anunciants a adaptar millor la seva publicitat a 
les diferents formes en què els consumidors interactuen amb 
YouTube, la plataforma presenta els anuncis d’àudio. Es tracta 
d’un format publicitari especialment dissenyat per a connectar 
la marca amb les audiències de YouTube durant l’escolta, tant 
activa com ambiental. Els anuncis d’àudio, actualment en ver-
sió beta, ajuden a estendre l’abast i augmentar la notorietat de 
la marca amb creativitats basades en àudio i les mateixes op-
cions de mesurament, audiències i seguretat de les campanyes 
de vídeo. 

A més dels anuncis d’àudio, YouTube llança les seleccions mu-
sicals dinàmiques, és a dir, grups de canals dedicats a gèneres 
musicals populars com la música llatina, el K-pop, el hip-hop 
i el Top 100 -però també a estats d’ànim o aficions com el fit-
ness-, perquè les marques puguin arribar fàcilment als aficio-
nats d’aquests gèneres a tot el món i augmentar el seu volum 
de negoci. Les seleccions musicals i els anuncis auditius aju-
den a estar present, a gran escala, tant en els moments en què 
les audiències estan veient YouTube de forma activa, com quan 
es reprodueix de fons durant les seves activitats del dia a dia.

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2682.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Els anuncis d’àudio es caracteritzen per ser una publicitat en 
què la banda sonora juga el paper principal a l’hora de trans-
metre el missatge. El component visual sol ser una imatge fixa 
o una animació senzilla. En els mesuraments realitzades durant 
els mesos de proves en alfa, es va descobrir que més d’un 75% 
de les campanyes publicitàries d’àudio a YouTube van generar 
un augment significatiu en la notorietat de la marca. (Font: In-
teractiva Digital)

IAB Europe llança la primera guia de 
publicitat programàtica en Exterior

Tot i el descens general de la inversió publicitària, la publicitat 
programàtica que permet el digital exterior (DOOH) ha atret a 
nous anunciants des del passat mes de març. El control de la 
partida, l’adaptació instantània als confinaments decretats i la 
possibilitat de mostrar anuncis a les hores amb major abast han 
animat la inversió en aquest mitjà, el segon de major creixe-
ment en els últims anys. 

 

Aquesta tendència positiva per a la publicitat programàtica en 
Exterior ha motivat a IAB Europe a llançar la Guia de Publicitat 
Programàtica en Exterior (OOH), on s’analitzen les fortaleses i 
oportunitats que existeixen al voltant de l’exterior digital a Eu-
ropa i es mostren les millors pràctiques i consideracions entorn 
al mesurament ia la creativitat per garantir l’èxit de les campan-
yes. 

Gairebé un terç d’agències creu que el DOOH serà una àrea 
de creixement clau per a la inversió programàtica en 2021. 
“L’objectiu d’aquesta guia és, per tant, animar a aquells nous 
compradors a continuar la seva inversió en DOOH, mentre ani-
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mem a altres a que provin aquest nou canal interactiu i innova-
dor”, es diu des d’IAB. 

Pierre Gauthier, membre directiu de IAB Europe, ha recordat 
que “abans de la pandèmia, que ha comportat una sèrie de 
confinaments en certs països, la programàtica DOOH a Europa 
es veia amb alts nivells de creixement en la cadena de valor “. 
I s’espera que, un cop s’aixequin les mesures de restricció per 
la COVID-19, la inversió publicitària en DOOH continuï incre-
mentant-se. Segons dades de la institució, el mercat total de 
DOOH a Europa tancarà l’any amb un valor de 8.200 milions 
d’euros, una xifra petita, comparada amb els 28.400 milions de 
l’OOH, però amb vista a un major creixement. Així, s’estima que 
per 2024, el mercat hagi assolit els 13.000 milions d’euros, un 
increment de el 58,5%. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Esyratègia – fo-
tografia: Ipmark

NOTA: El Butlletí us acosta la Guia d’IAB Europe sobre publici-
tat programàtica fora de casa. CLICAR AQUÍ   
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Unificar el mesurament de Web i App, 
els deures pendents per al 2020
Per Guillem Ferrer / Dircomfidencial

Avui dia, la gent que treballa en Màrqueting s’enfronta a nous 
reptes: interaccions dels usuaris cada vegada més complexes 
(multiplataforma, etc.) i tenir una visió precisa de l’impacte que 
tenen les seves campanyes publicitàries s’està convertint en 
una tasca cada vegada més difícil. Per poder tenir una visió 
global dels nostres usuaris, hem de conèixer com interaccionen 
amb els nostres productes ja que no podem mirar les platafor-
mes que fem servir de manera aïllada. En un món on hem de 
començar a buscar alternatives a les galetes, l’analítica digital 
està fent passos per millorar el mesurament dels usuaris entre 
plataformes.

Fa un any Google sorprenia amb l’anunci del llançament de 
Google Analytics App + web. El que semblava al principi com 
una petita evolució d’Analytics, ja podem afirmar que es trac-
ta realment d’una solució tecnològica totalment nova. Fins ara 
teníem dues eines diferents per mesurar les interaccions dels 
usuaris amb les pàgines web (Google Analytics) i les apps o 
aplicacions mòbils (Google Analytics for Firebase). Però teníem 
moltes limitacions per poder comparar dades entre ambdues ja 
que mesuraven les coses de maneres diferents. Amb el que era 
molt difícil poder valorar el comportament dels usuaris que fan 
servir les dues plataformes.

Context actual.- Però ara, aquest paradigma tecnològic canvia 
amb la posada en marxa d’un model de mesurament resultat 
d’unificar les dues plataformes (Universal Analytics i Google 
Analytics For Firebase). Per realitzar aquesta unió, Google ha 
creat una nova propietat a Google Analytics anomenada App + 
web en la qual podrem recollir dades de les nostres apps i del 
web i així unificar les anàlisis de l’usuari.

El gran canvi està en la manera en que tenim de recollir les 
dades de la nostra pàgina web, a partir d’ara es farà de forma 
molt similar a la manera que ja tenim de recollir les dades per 
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a les apps. Fins ara quan mesurem pàgines web ens centrem 
sobretot en sessions i pàgines vistes, ara passarem a mesurar 
esdeveniments i paràmetres (molt similar al que ja fem ara amb 
les apps). Amb el que les dades recollides de les dues platafor-
mes seran compatibles.

Alguns dels avantatges d’aquestes noves propietats:

- Fàcil d’implementar: la implementació és més senzilla, fins 
ara estàvem acostumats a implementar pàgines vistes i esde-
veniments per separat, ara ja no serà necessari realitzar aques-
ta distinció, tot passaran a ser esdeveniments.

- Flexible i eficient: alguns dels esdeveniments més comuns 
es poden mesurar de forma automàtica sense necessitat 
d’implementar cap tipus de codi específic, simplement activant 
dins de l’eina (com poden ser pàgines vista, descàrregues de 
documents, interaccions amb vídeos o l’scroll).

- Visió Multi-plataforma: Podrem veure i comparar el rendi-
ment de les dues plataformes (la pàgina web i l’app) així com 
també quin tipus de solapament a nivell d’usuaris tenim entre 
totes dues. I per poder tenir aquesta visió unificada dels usua-

ris, a més de la ja coneguda funcionalitat de l’User ID (en la 
qual enviem el codi d’un usuari registrat per a identificar la seva 
sessió), amb aquestes noves propietats també podrem utilitzar 
Google Signals per també tenir aquesta visió multiplataforma 
d’aquests usuaris no registrats.

- Hi ha canvis i novetats en els informes que incorporen noves 
funcionalitats.

- Machine Learning: se segueix apostant pel ML per identificar 
insights , anomalies i fer prediccions.

Quin és el següent pas?.- Familiaritzar-nos amb aquesta nova 
forma de mesurament i intentar, en la mesura del possible co-
mençar a aplicar-la, sembla una necessitat que hauríem de te-
nir molt en compte. Aquestes propietats encara estan en beta, 
però van incorporant noves funcionalitats com el mesurament 
de la part d’ecommerce, integracions amb el full stack de GMP, 
importació de dades offline, etc. I, com totes les betes, també 
es van polint possibles errors durant el camí.
Un altre motiu per començar a utilitzar aquestes propietats és 
que al canviar completament la forma de recollir les dades de 
les pàgines web (el que comentàvem de ‘sessions i pàgines 
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vistes’ vs ‘esdeveniments i paràmetres’), no podrem utilitzar les 
actuals propietats de GA on tenim les dades històriques per en-
viar les dades usant la nova tecnologia. Per tant, com més aviat 
creem les noves propietats App + Web més dades històriques 
podrem anar recollint per a un futur. (Infografia: analiticaweb.
es)

Skype ja permet fer trucades de grup 
amb fins a 100 participants

Per a ningú és un secret que durant la pandèmia i el confi-
nament ha augmentat significativament la demanda d’eines de 
comunicació virtuals, i enmig de l’àmplia necessitat ha estat 
potser Zoom la que més ha aconseguit capitalitzar captant mi-
lions d’usuaris malgrat els seus problemes de seguretat i pri-
vacitat .

Si això, els vells coneguts com Skype encara hi són encara que 
alguns s’hagin oblidat una mica d’ell. De fet, Microsoft ens va 
recordar a l’abril que podem utilitzar-lo per fer videotrucades 
grupals sense registre i sense instal·lar res. I ara també podem 
utilitzar-lo per fer trucades que admeten fins a 100 participants.

Amb la versió 8.66 de Skype que s’acaba d’alliberar, ara és 
possible afegir fins a 100 participants a una trucada. El límit an-
terior era de 50 persones, de manera que Microsoft ha duplicat 
la mida de el grup i segueixen sent gratis per a tots els contac-
tes de Skype. És important recalcar que estem parlant de les 
trucades de veu a través de Skype entre contactes de Skype. 
Les trucades a números de telèfon mòbil requereixen crèdits de 
Skype, i les videotrucades segueixen admetent un màxim de 
10 persones alhora, encara que sense cap límit de temps com 
passa en Zoom.

També s’han corregit alguns errors, com el fet que l’app a An-
droid es congelava si tancaves sessió, problemes en què Skype 
canviava automàticament a anglès, errors al pujar o descarre-
gar arxius, i bugs en Windows amb la llista de contactes. Les 
novetats estaran arribant de forma progressiva a tots els usua-
ris, de manera que és possible que alguns les rebin abans que 
altres. (Font: Genbeta)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com implementar un bot a WhatsApp 
si ets una pime?

Definir un embut de vendes, invertir en tecnologia i la formació 
contínua són els passos fonamentals per crear i mantenir un 
bot a la plataforma que permeti a les petites empreses una inte-
racció directa i àgil amb els seus clients.

WhatsApp s’ha convertit en un canal de comunicació ideal per a 
aquelles pimes que compten amb una mitjana de 50 a 100 con-
verses diàries amb consumidors o usuaris, i que, a causa del 
personal limitat, els resulta complicat atendre’l a través de, per 
exemple, trucades telefòniques. Actualment, l’ús de l’aplicació 
creix més que qualsevol altre canal a empreses de totes les 
mides (un 132% en les pimes, un 122% en les grans empreses 
i un 88% a la mitjana empresa) a tot el món. A més, Espanya es 
posiciona com el novè país del món en nombre d’usuaris, amb 
30,5 milions el 2019.

Per això, per implementar-com a mitjà d’atenció a client, Luis 
Eduardo Amaya, expert en WhatsApp màrqueting i instructor en 
Udemy, ha compartit els tres passos a seguir per implementar 

un bot funcional en WhatsApp si ets una pime. Ho podeu seguir 
des d’aquest enllaç. (Font: El Publicista)

Per què TikTok fa semblar “velles” a 
les altres xarxes socials?

La revista CTRL ha preguntat a Marc Elena, CEO d’Adsmurai, i 
Laura Sampedro, Group Creative Director de Anomaly NY, què fa 
que TikTok faci semblar velles a les altres xarxes socials. I el que 
és més, com es poden aprofitar les marques del hype de l’any?

“No crec que les altres plataformes semblin velles, el que senzi-
llament passa és que vivim en entorns de canvi constant i hem 
d’adaptar”, argumenta Marc Elena, CEO d’Adsmurai. “TikTok ha 
aconseguit un creixement d’usuaris ràpid, però un dels grans 
reptes que tenen està en aconseguir “performar” per als seus 
anunciants. Si tinguessin aquest ‘performance’, no haurien de 
buscar anunciants fent publicitat pròpia en altres plataformes 
com Facebook. 

Aquesta eina és fàcil d’utilitzar i, a el mateix temps, ens per-
met ser molt creatius, però... Quina edat té la seva audiència? 
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Quant de temps passen a la plataforma? Les marques es po-
dran aprofitar de TikTok per comunicar peces creatives que es 
funden a la perfecció amb l’estil i el to de la plataforma: canvis 
de pla molt ràpids, informació comprimida i música d’impacte 
però, de moment, només per branding i a un target limitat i molt 
jove”. (Font: CTRL)

Les propostes més innovadores en 
comunicació se citen al Sitges Next i 
els Premis Impacte 2020

El Sitges Next pre-
senta el progra-
ma complet de la 
cinquena edició 
de la festa de la 
innovació en co-
municació, que se 
celebrarà en format 

virtual i gratuït els propers 26 i 27 de novembre. El festival suma 
en aquesta edició el lliurament dels Premis Impacte, que atorga 
el Col·legi de Màrqueting i la Comunicació de Catalunya als 

projectes, professionals i empreses que més impacte han ge-
nerat en la societat catalana en l’últim any.

El festival mantindrà un escenari des d’on intervindran la ma-
joria dels ponents, mentre que el públic podrà seguir tots els 
continguts, de manera gratuïta, a través de les seves pantalles 
a distància. L’únic requisit per seguir i el programa és el de 
registrar-se prèviament al web de festival.  El Sitges Next 2020 
presenta una programació que inclou una dotzena de ponèn-
cies, casos, diàlegs i experiències sobre les noves tendències 
en comunicació, amb diferents convidats de prestigi interna-
cional. Podeu consultar el programa del Sitges Next 2020 en 
aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Ipmark)
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“Hem estat el nostre pitjor enemic a 
l’anunciar la mort del paper”
Per Medios – Dircomfidencial

La premsa de paper ha mort. “Llarga vida al paper!”. Aquest 
epitafi podria servir de resum de l’última sessió del Fòrum de 
la Comunicació de Dircomfidencial, que va estar dedicada a la 
situació dels diaris i les revistes en el context actual, que caval-
ca entre una digitalització obligada i una crisi amb efectes molt 
nocius sobre el paper.

Per analitzar aquest assumpte, es va comptar amb la presència 
de  Fernando de Yarza, president d’Henneo i de l’Associació 
Mundial de Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA); Andrés 
Rodríguez, president de SpainMedia, editora responsable de 
les revistes Forbes i Tapas; i  Núria Català, directora de Nego-
ciació i Compres a Equmedia.

Els experts que van participar en el programa van destacar que  
el mercat segueix reservant un lloc propi a les publicacions im-
preses. Menys predominant que fa una dècada, però rellevant 
des de diverses perspectives. Començant per la de molts edi-
tors, que entenen el paper com un valor de marca i, més impor-
tant encara, com una important font d’ingressos. “Hi ha diaris 
per als quals el paper segueix pesant més que el digital i són 
un pilar molt important, i per molt que caigui ho seguirà sent”, 
va destacar Yarza.

Com a representant dels editors de premsa a nivell mundial, va 
reconèixer la contradicció d’un sector que, al menys a Espan-
ya, ha apuntat en contra dels seus interessos més d’una vega-
da. “Recordo fa poc al president del més gran grup de premsa 
d’aquest país anunciant la mort del paper. No m’imagino a Ana 
Patricia Botín o Carlos Torres dient que la banca comercial està 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

morta. Potser hem estat els nostres pitjors enemics, perquè 
hem fomentat una situació que no obeïa a la realitat”.

Sense obviar tot el negoci que ha perdut la premsa pel camí 
des de la primera crisi de 2008,  va perdent partidaris la tesi que 
apunta a la seva desaparició total. “El que tenim és un proble-
ma de negoci important, relacionat amb l’expressió atòmica de 
la cultura digital, que ens té a tots borratxos de tecnologies que 
hem d’utilitzar en el nostre propi favor”, va teoritzar Rodríguez.

Encara que per al responsable de Forbes Espanya i Tapas Ma-
gazine, la digitalització permet que una marca mantingui un co-
municació constant, cal trobar el model de gestionar cada canal 
de la forma més eficient i rendible possible.

A aquesta situació no ha ajudat la pandèmia, que ha suposat 
greus problemes en la distribució de les publicacions a més 
d’una caiguda publicitària a tomba oberta. No obstant això,  fins 
i tot en un any tan ‘horribilis’ com 2020 s’aprecien alguns brots 
verds. Tal com va exposar Yarza, “hem recuperat la confiança 
dels lectors cap a les legacy brands per tornar a buscar informa-
ció fiable, les plataformes comencen a donar signes de pagar 
per continguts i veiem models de subscripció que ja comencen 

a arribar a xifres diguem-ne una mica dignes. Ha estat un any 
desastrós però amb alguns elements que fan ser moderada-
ment optimistes de cara a un futur immediat”.

En aquesta línia, Catalá ha apuntat que el paper manté 
l’atractiu per a molts anunciants que demanen ser-hi. “Enfront 
de la demonització de la publicitat en paper, estem trobant un 
fenomen que la gent hi està tornant, perquè aquests atributs no 
te’ls dóna el digital”, va assegurar Yarza en aquesta sessió del 
Fòrum. (Fotografia: Dircomfidencial)

Com canvia el lideratge de la redacció

Dijpus de la setmana passada es va donar a conèixer una nova 
i interessant investigació sobre el lideratge a les redaccions de 
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premsa.  Es tracta del llibre Hearts and Minds: Harnessing Lea-
dership, Culture, and Talent to Really Go Digital. La seva auto-
ra, Lucy Kueng, és investigadora del Reuters Institute i peer a 
fer el seu nou treball va mantenir converses amb gairebé 100 
executius superiors. Per fer un tast, reproduïm cinc “tapes” de 
com canvia el lideratge en notícies en moltes redaccions de 
premsa, grans o petites en el seu pas cap al món digital. Aquí hi 
ha cinc conclusions interessants:

• La transformació digital només funciona si la condueix el 
màxim líder. Això requereix aprendre a ser humil i això no és 
mai fàcil. 

• Estem entrant en l’era de l’anti-líder. El gran lideratge és cada 
vegada més l’empatia, l’abast i l’escolta en lloc de parlar. 

• El calibre i la cohesió de l’equip superior és fonamental. Aquest 
equip ha de tenir els rols adequats, les persones adequades en 
aquests rols i persones altament alineades. Quan això passa, 
la transformació s’accelera.

• Els directius intermedis cada cop tenen més la càrrega d’assolir 
objectius estratègics. Pocs són dotats de manera natural. Per 

tant, la inversió en la formació d’habilitats, la retroalimentació i 
la tutoria donaran resultats.

• Els nivells d’incertesa són elevats i la gent busca claredat. 
Per tant, és més important que mai que els líders comuniquin 
el que fan.

El treball de Lucy Kueng deixa clar que l’imperatiu de trans-
formació digital no ha desaparegut. Ens diu que utilitzem el 
terme “transformació” de manera massa clara. La veritable 
transformació, que significa el canvi complet d’una entitat per-
què sigui millor després, és rara, escriu. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Oxford University)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball de Lucy Kueng 
Cors i ments: aprofitament de lideratge, cultura i talent per rea-
litzar-se digitalment. CLICAR AQUÍ  
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II Jornada de Periodisme de 
Proximitat a València

Organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació Valencians (AMIC Valencians), dilluns dia 23 tindrà lloc 
a València, la segona Jornada de Periodisme de Proximitat 
“Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves oportunitats 
per a modernitzar els mitjans de proximitat impresos i digitals 
en valencià”, on s’analitzaran els nous desafiaments que plan-
teja la xarxa al món del periodisme de proximitat.

L’Hotel NH València Center comptarà amb la presència de di-
rectors de mitjans digitals i impresos valencians, i experts en 
mitjans d’informació de proximitat, que els permetrà intercan-
viar experiències i presentar casos d’èxit a compartir. L’objectiu 
de la jornada és analitzar la innovació en el periodisme de 

proximitat, veure com aquest sector s’està adaptant a la nova 
realitat comunicativa i visualitzar cap a on s’adrecen els nous 
models de negoci. L’acte també es podrà seguir en línia per a 
aquelles persones interessades que no hi puguin assistir.

Així doncs, la jornada es compondrà de les següents ponències: 
obrirà Carmina Crusafon, professora i investigadora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, que analitzarà les tendències dels 
mercats mediàtics internacionals i exposarà què podria passar en 
els pròxims anys en l’escenari valencià dels mitjans de proximitat a 
partir del que s’observa globalment. A continuació, Andreu Casero, 
catedràtic de periodisme de la Universitat Jaume I de Castelló, 
presentarà el projecte amb el qual ha obtingut el Premi de Recerca 
en Nous Models de Negoci: “Nous formats per al periodisme de 
proximitat a les xarxes socials”. (Font: Redacció AMIC)

Més suports als editors de premsa 
francesos

El passat cap de setmana, es van adoptar dues esmenes des-
tinades a donar suport a la premsa a l’Assemblea Nacional 
francesa com a part del projecte de llei de finances. La pri-
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mera, presentada pel grup La République en Marche, preveu 
un crèdit fiscal del 25% per a les empreses que inverteixin en 
l’anomenada premsa “d’informació política i general”. Una cate-
goria que inclou diaris nacionals i regionals, diverses revistes o 
sites de notícies. El text restaura un dispositiu que va existir fins 
al 2013. “Hauria de permetre facilitar la cerca de nous inversors 
i la mobilització de capital per reforçar l’equitat de les empreses 
de premsa”, va dir la ponent.

Aquestes reduccions de l’impost de societats que beneficiaria 
els inversors no estan limitades. Tot i això, per dissuadir els 
possibles oportunistes, el text estableix que el grup que inver-
teix ha de mantenir els títols de la companyia periodística durant 
almenys cinc anys. Un altre detall important: només es refereix 
a les noves inversions en renda variable que es faran entre l’1 
de gener de 2021 i finals de 2024. És evident que les empreses 
que ja són accionistes de títols de premsa d’informació general 
no hi tindran dret, perquè no hi ha retroactivitat.

L’altra esmena votada es refereix a les famílies. Els parlamen-
taris de la República en marxa han decidit elevar el sostre de 
subscripció en efectiu al capital d’una empresa de premsa. 
Amb aquesta modificació, els contribuents podrien beneficiar-

se d’una reducció fiscal del 30% dels seus pagaments ara dins 
del límit de 20.000 euros per a una parella. Al mateix temps, 
les llars també es beneficiaran d’un crèdit fiscal sobre subscrip-
cions a premsa, tal com es va anunciar fa uns mesos. Aquest 
dispositiu que permet deduir el 30% de les despeses d’una 
primera subscripció està actualment en mans de la Comissió 
Europea, que ha de ratificar-la abans que sigui efectiva. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El digital Via Empresa guanya el 
Premi Llengua Nacional 2020

El diari econòmic digital Via Empresa ha estat guardonat 
amb la tercera edició del Premi Llengua Nacional, atorgat per 
l’associació del mateix nom amb el suport de la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística. Enguany el jurat ha guardonat VIA 
Empresa, de qui s’ha destacat la funció divulgativa del llenguat-
ge econòmic en català, la secció El català a l’empresa que es 
fa en col·laboració amb el Termcat, i la visió global que té i 
representa dels Països Catalans. L’acte de lliurament del Premi 
Llengua Nacional 2020 va tenir lloc dimecres al vespre de ma-
nera virtual a causa de la pandèmia de la Covid-19.
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L’Associació Llengua Nacional va ser fundada el 1991 per a 
contribuir a la normalització del català, defensar la unitat de la 
llengua i la seva riquesa dialectal, vetllar per l’ús d’un llenguat-
ge ric i genuí, i lluitar perquè esdevingués el mitjà de comunica-
ció habitual dels Països Catalans. (Font: Comunicació 21)

El CAC i la UPF lideren un projecte 
europeu per millorar l’educació 
mediàtica dels estudiants
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la Universitat Pompeu 
Fabra lideren el programa EduMediaTest, un projecte per desen-
volupar una eina interactiva digital per avaluar i millorar l’educació 
mediàtica dels estudiants europeus de 14 a 18 anys. El programa 
es preveu que sigui lliurat a la Comissió Europea com a màxim el 
setembre del 2021, i a partir d’aquesta data es posarà a disposició 
de les institucions dels diversos països de la Unió.

El projecte s’inclou en el programa Media Literacy for All de la CE, 
que preveu el finançament parcial d’iniciatives en favor de l’educació 
mediàtica. La iniciativa catalana va ser una de les cinc propostes 
escollides en la darrera convocatòria d’un total de 17 presentades.

EduMediaTest consta de dues parts. La primera consisteix en 
l’avaluació telemàtica de les competències mediàtiques dels 
estudiants de 14 a 18 anys, i la segona en la formulació de 
propostes formatives interactives per corregir les eventuals de-
ficiències. El programa, allotjat en un web d’accés lliure, està 
dissenyat perquè sigui gestionat per un professor que vulgui 
avaluar la seva classe com una activitat docent més dins del 
centre escolar.

Com a pas previ a la implantació de l’eina, els promotors faran 
una prova pilot per comprovar el grau de comprensió de les 
preguntes entre els estudiants i la durada del test. La previ-
sió és comptar amb un mínim de 100 estudiants d’entre 14 i 
18 anys per cadascun dels set països que hi participen. Està 
previst realitzar aquesta prova pilot abans del gener de 2021. 
La implantació definitiva del qüestionari està prevista entre els 
mesos de febrer i març.

El termini per lliurar el projecte a la Comissió Europea finalitza 
l’1 de setembre de 2021, i posteriorment aquesta institució de-
cidirà el moment en què s’ofereix al públic. (Font: Comunicació 
21)
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Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Di-
marts 24 de novembre (de 10.00h a 13.00h) - En aquest curs 
intensiu, dirigit per Enrique San Juan, obtindràs els coneixe-
ments necessaris per crear el teu propi podcast i l’hauràs de 
posar en pràctica de manera immediata. L’objectiu és aprendre 
l’essencial per a la producció de podcasts de qualitat que gene-
rin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una oportunitat 
de negoci o laboral per a periodistes, ja sigui en l’àmbit personal 
o com a part d’una organització.

Introducció a la web 3.0, la web semàntica i les noves apli-
cacions.- On line. Dilluns 23, dijous 26 i divendres 27 de no-
vembre (de 10.00h a 12.30h) - Web 3.0 es el nom que es fa 
servir per descriure 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 personalitzada. Aprèn a treure-li par-
tit de la mà de Pilar Yépez. 

Gestió avançada d’Intranets Corporatives.- On line. Del 
dimarts 24 de novembre al dilluns 21 de desembre (10 ho-
res) - Una intranet és una xarxa interna que permet compar-
tir recursos, però també un espai cada vegada més important 
d’intercanvi i converses entre les persones dins de les organit-
zacions. Avui la clau es activar la comunitat interna de les com-
panyies i que allotgin els espais de col·laboració, evolucionant 
a una intranet al núvol. Ricardo Gómez explicarà com es pot 
passar d’una intranet a una xarxa social corporativa ‘integrated’ 
i com adaptar-la per a mòbil i els alumnes podran fer una pràc-
tica per redissenyar la seva pròpia intranet.

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. Encara queden 
places disponibles!

Storytelling aplicat a la comunicació política.- On line. Del 
dilluns 9 de novembre al dimecres 9 de desembre (12 hores) - A 
través d’aquest curs, dissenyat per Mario Sorribas i Francesc 
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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. Encara queden 
places disponibles!

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Del 
dimarts 1 al dijous 24 de desembre (12 hores) - L’e-mail màr-
queting és una de les eines més potents del màrqueting digital. 
En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, entendràs les pautes 
per fer una campanya amb èxit i coneixeràs totes les tendèn-
cies i novetats.

Webinar: Com arribar als teus clients a través de Whats-
app?.- On line. Dijous 3 de desembre (De 16.00h a 17.30h) 
- En aquest webinar, a càrrec de Sílvia Llombart, explicarem 
com fer servir aquesta aplicació de missatgeria instantània per 
a les nostres accions de màrqueting i comunicació, per arribar 
de manera òptima als nostres clients, per comunicar amb els 
periodistes si som un gabinet de comunicació, per treballar les 
diferents tipologies de continguts i de llenguatge.

Construeix un newsletter eficaç.- On line. Del dimecres 9 al 30 
de desembre (10 hores) - En aquesta formació, dissenyada per 
Ismael Nafría, analitzarem els elements fonamentals que cal te-
nir en compte per idear, preparar, publicar i analitzar els resultats 
d’un bon butlletí. També repassarem exemples de newsletters 
exitosos tant en mitjans de comunicació com en empreses.

Com resolem una crisi de manera eficaç.- On line. Dijous 10 
de desembre (de 10.00h a 13.00h) - El risc zero no existeix i les 
organitzacions han d’estar preparades per a una possible crisi. 
Una mala gestió d’una crisi pot fer molt de mal a la reputació i 
imatge d’una organització i fins i tot fer-la desaparèixer.  Aquest 
curs, dirigit per Josep Maria Brugués, dona una visió global de 
com preparar-se davant d’una crisi i explica les eines i protocols 
de comunicació fonamentals per fer-hi front.

Algoritmes en xarxes socials.- On line. Dimarts 15 i dijous 17 
de desembre (de 10.00h a 12.30h) - Les xarxes socials estan 
construïdes en base a tecnologia i els algoritmes decideixen 
quins continguts dels quals publiquem visualitzen els nostres 
seguidors i quins no. Cada xarxa té el seu propi algoritme i és 
imprescindible conèixer-los per tenir èxit en la nostra estratègia 
social. Descobreix-los amb Pilar Yépez en aquest curs intensiu. 
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Com fer un reportatge multimèdia del començament al fi-
nal.- On line. Del 28 d’octubre al 30 de novembre (12 hores) 
- El curs, dirigit per Nereida Carrillo, pretén que els participants 
puguin aprendre d’una manera molt pràctica com elaborar un 
reportatge multimèdia. Coneixerem i aplicarem instruments que 
podem utilitzar, com ara eines per elaborar imatges interacti-
ves, mapes per a internet o cronologies interactives. Els partici-
pants elaboraran un reportatge multimèdia amb l’orientació i el 
seguiment de la professora. 

Finances bàsiques gamificades.- On line. Del divendres 6 de 
novembre al 4 de desembre (10 hores) - Aquest curs, a càrrec 
d’Elisa Martínez, ofereix uns coneixements elementals per po-
der interpretar els números que ens dona el gestor, trucs i idees 
per reduir despeses, i sobretot, fer una bona planificació per no 
quedar-nos en números vermells. És un curs de finances onli-
ne totalment gamificat que podràs fer al teu ritme on trobaràs 
vídeos, exercicis, jocs, reptes i sorpreses. També hi haurà un 
xat intern amb la professora per poder fer preguntes, resoldre 
dubtes i/o compartir idees amb la resta de participants. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 

centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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Gairebé el 70% dels fons europeus 
de Google ha anat a mitjans que ja 
existien abans de 2000
Per Dircomfidencial

 
Entre 2015 i 2019 Google ha invertit  150 milions d’euros  en 
finançar a editors europeus a través del seu programa Digital 
News Initiative (DNI), i  la major part d’aquests diners ha estat 
rebut per mitjans consolidats que han afrontat el declivi del seu 
negoci amb l’arribada d’internet. Aquesta és una de les con-
clusions que es pot extreure de l’estudi  de la  Fundació Otto 
Brenner i la Federació Alemanya de Sindicats (DGB), que ana-
litza les dades de prop de 600 projectes que han rebut suport 
econòmic del gegant de les recerques.

Segons Alexander Fanta, un dels coautors d’aquest informe, 
aquest repartiment tan desigual es correspondria amb la in-
tenció de Google de  fer servir aquest finançament per obtenir 
cobertures més favorables per part de marques periodístiques 
establertes en dificultats. Això ajudaria a explicar que mitjans 
d’Alemanya i França hagin estat els més beneficiats d’aquest 
esquema de finançament, ja que tots dos són escenaris tradi-
cionalment bel·ligerants amb els grans actors tecnològics dels 
EUA.

A Espanya, que ocupa la quarta posició en aquesta llista per 
darrere del Regne Unit, passa una cosa similar. Google va tan-
car aquí el seu servei de notícies en 2014  davant l’entrada en 
vigor de la nova Llei de Propietat Intel·lectual i ara hi ha un nou 
front obert amb la demanda de Cedro pel  impagament de drets 
d’autor per continguts usats a Discover.

Aquesta última qüestió és clau per entendre l’enfrontament 
perllongat entre la indústria dels mitjans i Google, però l’estudi 
reflecteix que  les dues parts han compartit bàndol a l’hora 
d’afrontar la creixent regulació a favor de la privacitat a la Unió 
Europea. L’entrada en vigor del Reglament General de Projec-
ció de Dades va suposar un primer gran obstacle per al segui-
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ment d’usuaris amb ànim de segmentar comercialment, cosa 
que perjudicava tots dos negocis en la mesura que les eines 
publicitàries de Google són  un estàndard per a la major part 
del sector. 

Tot plegat en un escenari de competència per aquestes plani-
ficacions que manté als editors en permanent queixa sobre el 
que entenen que és abús de posició per part del gegant tecno-
lògic. (Infografia: Evercom)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi de la Fundació 
Otto Brenner y la Federació Alemanya de Sindicats (DGB). CLI-
QUEU AQUÍ  
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Així ha canviat el coronavirus als 
consumidors, les seves emocions i 
les seves decisions de compra

En els temps de crisi, les coses que es saben sobre els consu-
midors i que s’esperava que fessin salten pels aires. Les emo-
cions solen estar més a flor de pell i les decisions de compra es 
tornen molt més complicades. Per a les marques, ser capaços 
de llegir què passa i què importa als seus consumidors és més 
decisiu que mai.

La crisi del coronavirus ha estat abrupta en la seva arribada 
i està sent llarga i duradora en les seves conseqüències. Els 
consumidors han vist com es capgirava de la nit al dia i això ha 

portat a que la seva resposta sigui altament emocional. Però 
què senten els consumidors i què és el que marca ara mateix la 
manera en què es relacionen amb les marques?

En l’últim estudi de BrandZ sobre marques espanyoles, valor i 
tendències en el mercat, un dels temes que analitzen és el de 
les emocions dels consumidors espanyols. Per determinar com se 
senten i com aquests sentiments han canviat les coses per a les 
marques, han trobat cinc grans tendències. Així és com el corona-
virus ha canviat als consumidors espanyols i les seves emocions.

Els pressupostos són més ajustats
La paraula clau és economies. Com expliquen en les conclu-
sions de l’estudi, els consumidors espanyols “estan sent es-
pecialment curosos a decidir en què gasten”. En part, és una 
qüestió de supervivència.

Per a la meitat dels espanyols, la crisi ja els ha reduït els in-
gressos. Un 26% creu, a més, que les coses aniran a pitjor 
en els mesos següents. Ajustar el pressupost és necessari per 
poder assentar-se de cara al futur i generar certa sensació de 
seguretat (un de cada cinc llars no sent que els seus ingressos 
estiguin segurs, per exemple).
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Per a les marques, això implica un major esforç a l’hora d’arribar 
als potencials consumidors. L’anàlisi de BrandZ deixa clar, això 
sí, que això no suposa llençar els preus. No van a comprar 
coses perquè siguin més barates, ho faran perquè senten que 
els productes els reporten beneficis. Els beneficis són pràctics 
(més còmode, més ràpid, més a prop) però també emocionals.

Som al mig dels dos costats de la corda
En el joc en el qual dos equips estiren una corda per ser el pri-
mer a aconseguir arrossegar a l’altre, el centre de la corda sent 
les dues estrebades. Això és el que li passa als consumidors 
espanyols: “se senten tibats des de dos direccions”, apunten 
en l’estudi. És culpa de les emocions que ha generat el coro-
navirus.

Així, d’una banda, els consumidors se senten tirats a viure el 
moment, perquè no saben què portarà el futur i sí saben el que 
tenen ara mateix. És el pensament de “que me quiten lo bailao”. 
Això els porta a fer compres impulsives i a donar-se capritxos. 
D’altra banda, hi ha la por al futur, la reavaluació de prioritats 
i el pensar que és millor prioritzar la relació amb els nostres 
familiars i amics. Hem de ser feliços i assegurar-nos el futur. 
Aquesta és la part que ens fa estalviar.

Aquest xoc fa que els consumidors se sentin d’una manera 
complicada, però també que les marques hagin de tenir molta 
cura de com i a qui venen.

Els consumidors valoren més l’agilitat de les marques
La crisi del coronavirus ha obligat a tothom, marques i empre-
ses incloses, a prendre decisions molt ràpid. Per als consumi-
dors, ha estat una finestra a la rapidesa i han començat a valo-
rar més que les marques siguin capaces de prendre decisions 
de forma ràpida per donar-los el que necessiten.

La rapidesa de la resposta de les marques que van donar ser-
veis, que van canviar la seva producció o que es van llançar 
ràpidament a fer coses solidàries (i no van esperar que tota la 
seva competència ho fes) no només importa ara, ho continuarà 
fent en el futur. Els consumidors, assenyalen en l’anàlisi, recor-
den.

L’experiència ha de ser com s’ha promès
“Les experiències han d’estar a l’altura de la promesa de mar-
ca”, assenyalen en l’anàlisi de BrandZ. Com apunten, ara 
mateix, les marques han de competir en dos plans. Un és el 
tangible connectat amb els seus productes i serveis i l’altre és 
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l’emocional, el ocupar “un lloc en els seus cors i ments” (dels 
consumidors).

Per a això, no només han de donar bons productes, sinó també 
crear una promesa de marca i complir-la. Han d’estar a l’altura 
de les expectatives i fer que els consumidors se sentin valorats 
i escoltats. Ser una companyia consumidora-cèntrica és més 
determinant que mai.

Ha arribat l’hora de prendre partit
Això de ser una marca amb principis i pronunciar-se sobre els 
problemes del món no és una cosa que import únicament si s’és 
una marca nord-americana. És una cosa global i és una cosa 
que importa a les marques espanyoles. Les marques, diuen en 
l’anàlisi, “han d’estar disposades a adoptar una postura davant 
el món”. Els consumidors volen que les marques prenguin po-
sicions, es signifiquin i connectin amb aquells temes que els 
importen. (Infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el darrer 
estudi al consumidor de BrandZ. CLICAR AQUÍ  
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Jornades a Andalusia: “El periodisme 
local és una vàlvula d’escapament per 
a la polarització”
Per José Pedro Botella / La Voz de Cádiz

San Fernando va acollir les III Jornades Nacionals de Periodis-
me organitzades per Publicaciones del Sur i celebrades amb 
motiu del 210è aniversari del Reial Decret IX denominat “Liber-
tad Política de Imprenta de las Cortes Generales”, promulgat a 
La Isla el 10 de novembre de 1810. Per commemorar aquesta 

efemèride, que converteix San Fernando en la “capital nacional 
de la reflexión y el debate periodístico”, el Centre d’Exposicions 
i Congressos de la ciutat va ser l’escenari per a la realització de 
dues taules rodones el tema central era “la polarització política, 
social i mediàtica a Espanya”.

A migdia, Álvaro Ybarra Pacheco, director d’ABC de Sevilla, va 
participar en el debat titulat Com es viu a Andalusia la polaritza-
ció política, social i mediàtica?, presentat pel periodista Pedro 
García Vázquez i en el qual es van sumar Teresa López Pavón, 
delegada d’El Mundo a Andalusia; Rafael Porras, president del 
Consell d’Administració de RTVA i Eva Sáiz, delegada d’El País 
a Andalusia. Álvaro Ybarra Pacheco va començar per explicar 
el paper que exerceix l’audiència en els mitjans de comunica-
ció: “pel que fa a la pressió, un tema interessant, l’audiència no 
està envoltada de santedat. L’audiència em pressiona perquè 
em polaritzi, que no sigui moderat i que siguem contundents”.

“Aquesta pressió contribueix a la polarització mediàtica, política 
i de la societat. Exerceixen una pressió no perquè siguis mode-
rat, integrador o obert, sinó tot el contrari”. En aquest sentit, la 
delegada d’El País va afirmar que “donada aquesta situació de 
polarització, al ciutadà ja no li interessa la veritat. Li interessa 
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que el que ell llegeix li corrobori el seu punt de vista i la seva 
opinió. Quan això és així, quan la veritat i la mentida deixen 
d’interessar, la llibertat de premsa està per terra”.

Pel que fa a la importància de portar un control sobre el vo-
lum d’usuaris en les publicacions, el director d’ABC de Sevilla 
va destacar que “els mesuraments que es fan de l’audiència, 
sobretot en els mitjans digitals, han de ser la guia de l’exercici 
periodístic. L’eina de la qual jo tinc per mesurar el desenvolu-
pament del web pel que fa a visites o audiències és de la màxi-
ma utilitat. Una altra cosa és que l’únic criteri per a valorar la 
informació sigui l’audiència. Hem de tenir el suficient criteri per 
saber que hi ha coses que no tenen molta audiència, però que 
són importants i que hem de destacar”.

El periodisme andalús com a exemple de transversalitat
Realitzant una comparativa entre la premsa d’Andalusia i la 
de la resta d’Espanya, Álvaro Ybarra comença per aclarir que 
Andalusia -malgrat les seves particularitats-, no és tan diferent 
de la resta d’Espanya ja que “aquí la crispació i la polaritza-
ció també existeix, encara que a un nivell menys intens”. En 
aquest sentit, Ybarra Pacheco exalça el periodisme andalús: “a 
Andalusia es fa un periodisme local, que està més a prop dels 

problemes reals dels ciutadans i que permet tenir una major 
proximitat amb ells. És un periodisme més transversal, amb una 
audiència més heterogènia”. Per la seva banda, Eva Sáiz afir-
ma que “l’estructura dels mitjans aquí es troba més hiperlocalit-
zada, i aquesta necessitat de buscar publicitat o finançament et 
posa molt més risc a estar polaritzat”.

En els últims anys, ABC de Sevilla s’ha dedicat a “posar l’accent 
en el local i en l’andalús. Tenim molts lectors que per res estan 
d’acord amb l’editorial del diari, però que sí s’interessa per sa-
ber sobre el seu equip, la seva confraria o les activitats culturals 
de la seva ciutat”. En aquest tipus d’informacions, explica Álva-
ro Ybarra, “no hi ha polarització, només informació d’interès i 
servei. El periodisme local és una vàlvula d’escapament per a 
la polarització”.

Xarxes socials i ‘fake news’
En l’actualitat, la polarització de la societat podria haver-se in-
fluenciat per diversos factors, dels quals Álvaro Ybarra Pacheco 
en destaca dos: “les xarxes socials han contribuït a confrontar 
el frontisme, la divisió i l’enfrontament. A més de divulgar les 
‘fake news’ que, incomprensiblement, tenen gran credibilitat en 
l’audiència. D’altra banda, hi ha dos partits extremistes -Podem 
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i Vox- que han contribuït, amb les seves opcions radicals, a di-
vidir encara més i a enfrontar a la societat espanyola”. “Durant 
la pandèmia podríem haver aprofitat per unir-nos davant d’una 
tragèdia com la que estem vivint. No obstant això, el que ha 
passat és que ens hem separat cada dia més, hem polititzat la 
pròpia pandèmia”, lamenta Álvaro Ybarra.

“Més enllà de la situació actual que vivim –diu en el seu discurs 
Rafael Porras- crec que la polarització política dels anys 90 en-
tre els mitjans i l’alineament dels mitjans era molt més gran, i no 
existien xarxes socials o nous partits”. Porras també va entrar al 
debat de les ‘fake news’ signant una curiosa sentència: “Quan 
veus a les xarxes la frase de ‘això no ho veuràs en els mitjans’, 
automàticament saps que aquesta informació és mentida”.

Cerca de independència econòmica
Sobre la recerca d’independència dels mitjans andalusos, Yba-
rra Pacheco remarca la importància de l’estabilitat econòmica 
dels mateixos: “la primera condició perquè un mitjà sigui inde-
pendent és que sigui rendible. Si no és rendible, no és inde-
pendent”. D’altra banda, el periodista explica que com els diaris 
nord-americans han començat un període de transformació en 
els darrers anys per aconseguir arribar a nous usuaris sense 

minvar en la seva independència, “quan va guanyar Trump, els 
mitjans tradicionals van optar per fomentar la qualitat dels con-
tinguts informatius. Apostar per reportatges més llargs, entre-
vistes més interessants, informacions tractades en profunditat. 
Aquest és un fenomen que està creixent i que està enganxant 
a molts nous lectors a mitjans molt potents, però tradicionals”, 
concloïa Álvaro Ybarra.

Respecte a aquesta línia de debat, Eva Sáiz considera que 
«abans hi havia certa pluralitat a l’hora d’informar, contrast. 
Aquesta pluralitat en la informació, no en l’opinió, és el que ara 
no existeix. I el soroll mediàtic no ajuda a aclarir”. Més idíl·lica 
és la valoració que realitza Teresa López Pavón qui ha volgut 
“ser optimista” de cara a la consolidació d’usuaris mitjançant 
pagament en els mitjans i les seves versions digitals. “Aquest 
nou model de negoci que sí depèn de la compra de lectors, és 
favorable per als mitjans”, remarca la delegada d’El Mundo a 
Andalusia. López Pavón realitza una valoració de la situació ac-
tual dels usuaris de premsa: “l’hàbit d’anar al quiosc i comprar 
un diari en el seu conjunt no és habitual; ara compro un article 
d’un periodista concret i se suposa que això és el que pensa 
el mitjà. Es consumeix una firma, un titular, i estem fent lectors 
menys plurals”.
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Rafael Porras va departir sobre l’equiparació que el web acon-
segueix entre articles de mitjans tradicionals i altres menys 
consolidats: “ara és el mateix que una informació la publiqui El 
País, que una pàgina web. I no és així, però el món del consum 
ho ha equiparat, i és un perill important”. Sota aquest supò-
sit, Teresa López considera que entre les responsabilitats dels 
mitjans de comunicació hi ha la de proporcionar “contingut de 
qualitat a l’audiència. Hem de formar també al lector, oferim 
aigua potable i no contaminada”.
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Els efectes del coronavirus en els 
mitjans de comunicació
Per David Sanz Ezquerro / El Mundo Medios

La pandèmia del coronavirus ha afectat de manera profunda a 
molts sectors de diferents formes. I els mitjans de comunicació 
han patit les seves pròpies conseqüències: han hagut d’adaptar 
la seva tasca a una nova realitat que pot haver portat canvis 
per sempre. “La Covid-19 ha irromput en un context en el qual 
ja estàvem en hores baixes”, resumeix Pedro Lechuga, autor 
de Covid-19-periodistes (Ediciones Cultural Norte), un llibre en 
el qual tracta d’aportar una visió global de com els mitjans de 

països dels cinc continents afronten el repte d’informar sobre 
la pandèmia.

Els intents de control de la informació per part dels governs, 
les dificultats operatives per exercir la tasca professional dels 
periodistes, la temptació cap al sensacionalisme, la conducta 
de les xarxes socials o la proliferació de les notícies falses són 
alguns dels aspectes que han format part d’una nova realitat 
que ha posat al periodisme davant un desafiament crític i que 
Lechuga, degà de Col·legi Professional de Periodistes de Cas-
tella i Lleó, aborda en el seu assaig.

“Se’ns ha obert una petita oportunitat dins de la desgràcia per 
intentar corregir part dels problemes que veníem arrossegant 
en el sector”, apunta l’autor, que creu que malgrat alguns errors 
comesos “la reputació del periodisme i dels mitjans de comuni-
cació ha sortit reforçada d’aquesta situació” a l’obtenir la con-
fiança dels ciutadans. “Hem tornat a recuperar a molta gent i 
hem d’aprofitar el moment”, sentencia Lechuga en conversa 
amb aquest diari.

“Aquest llibre pretén fer una crítica constructiva”, afirma l’autor, 
qui anima la professió a reconèixer els errors per no repetir-los. 
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“Està en línia amb aquest manifest dels científics que van de-
manar una auditoria per detectar els errors comesos per millo-
rar, en aquest cas aplicat al camp del periodisme», explica Le-
chuga. Segons conclou, “a l’inici de la pandèmia en la majoria 
de països els periodistes van transmetre el discurs de les fonts 
oficials i no van contrastar les informacions acudint a fonts inde-
pendents”. El periodista es va convertir així en mer transmissor 
d’informació oficial en lloc d’exercir de verificador.

En aquest llibre, l’autor entrevista a periodistes que treballen en 
19 països diferents, des la Xina fins el Brasil, passant per EUA, 
França, el Marroc o Argentina, entre d’altres. Precisament, una 
de les deficiències periodístiques més greus patides durant la 
pandèmia està relacionada amb la pèrdua de pes en els mi-
tjans de la figura del corresponsal. A la llarga crisi que arros-
seguen les empreses de comunicació, els reporters enviats a 
l’estranger han patit els efectes de les retallades i la precarietat 
de forma particularment intensa.

Un altre dels motius que recull el llibre perquè el periodisme no 
funcionés com hauria de ser durant l’inici de la pandèmia és 
la manca de periodistes especialitzats en ciència i medicina. A 
l’igual que en l’exemple dels corresponsals, molts mitjans han 

anat prescindint de figures expertes en aquests afers per apos-
tar per perfils tot terreny. “L’especialització en certs temes és 
l’únic garant per oferir informació veraç i de qualitat”, adverteix 
Lechuga.

Però, tot i la ja assenyalada falta de reflexos inicial, l’autor cons-
tata que el periodisme a poc a poc va tornar a prendre el pols 
i va complir amb la seva tasca durant la pandèmia, fomentant 
debat públic, denunciant els errors i contradiccions dels poders 
polítics, donant veu a multitud d’històries humanes i exposant 
l’escassetat de mitjans que patien els professionals sanitaris. 
Segons destaca l’autor de l’assaig, “els mitjans, al menys a Es-
panya, no han caigut en l’autocensura”.

Entre les conclusions que s’extreuen del llibre està “la importàn-
cia de la llibertat de premsa, però no només a l’estat espanyol”, 
adverteix Lechuga, que subratlla els efectes que ha provocat 
el fet que la crisi sanitària sorgís en un país com la Xina on els 
periodistes no poden realitzar la seva tasca amb garanties. Què 
hauria passat si l’origen de tot hagués estat en un país amb ma-
jor respecte per la funció de la premsa? L’autor considera que 
“la difusió del que estava succeint hagués estat més transpa-
rent i creïble”. En la seva opinió, la manca de llibertat de premsa 
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a la Xina ha influït en que aquest virus s’estengués per tots els 
racons de món. “Una altra de les lliçons que hem d’aprendre és 
a aixecar la mirada més enllà de les fronteres del nostre país”.

La forma de treballar ha canviat per als periodistes en els úl-
tims mesos. El teletreball s’ha imposat en moltes empreses a 
més d’altres situacions com a conseqüència de les restriccions 
socials: compareixences telemàtiques, videoconferències, en-
trevistes telefòniques... Un context provocat per una situació 
extraordinària i davant el qual, segons adverteix Lechuga, cal 
estar vigilants per que no es perpetuï. “La tecnologia ha facilitat 
importants avantatges, però correm el risc que aquesta virtua-
lització dilueixi el principi bàsic de la professió, que és ser tes-
timonis presencials del que passa per poder explicar-ho”, argu-
menta. “Els periodistes hem d’estar en contacte amb la gent i 
també amb els companys de la redacció”, afegeix: “Per moltes 
reunions on line que es facin es perd l’essència. Això ha servit 
per sortejar una situació excepcional, però a la llarga no pot 
suplir el contacte personal”.

D’altra banda, a l’igual que un dels efectes col·laterals causats 
per la Covid-19 ha estat el perjudici que ocasiona a l’atenció 
d’altres malalties, en l’àmbit periodístic ha passat una cosa 

semblant. A més de la pandèmia, en el món han seguit pas-
sant fets rellevants als quals en molts casos els mitjans de co-
municació no han pogut prestar la cobertura deguda ja que tot 
l’esforç estava bolcat a cobrir notícies relacionades amb la crisi 
sanitària. Les empreses amb més múscul han pogut fer front a 
diferents flancs de l’actualitat, però en molts casos els recursos 
han arribat només a posar el focus en la prioritat informativa del 
moment.

Finalment, una de les paradoxes que ha deixat la Covid-19 en 
el sector dels mitjans de comunicació és que, tot i haver regis-
trat xifres històriques d’audiència, els ingressos publicitaris han 
patit un dràstic descens el que complica la viabilitat de molts 
mitjans. Aquest problema ha demostrat també la necessitat de 
nous models de negoci que apostin per la informació de qua-
litat a través del pagament pels continguts. Els mitjans que es 
troben en aquest camí han vist incrementar durant la pandèmia 
les seves bosses de subscriptors.

“Els mitjans de comunicació som la millor vacuna contra la des-
informació”, sentencia Lechuga, preocupat en aquest moment 
pel pas donat a Espanya per intentar controlar la desinformació 
a través d’una comissió controlada per l’Executiu. “Els governs 
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el que han de fer és posar en valor el nostre treball, no intentar 
limitar-lo o controlar-lo”, argumenta. “Els representants polítics 
no es van cansar de pregonar que el periodisme havia de ser 
considerat un servei essencial durant la pandèmia”», recorda 
l’autor del llibre, que els reclama que “s’ho creguin de veritat i 
actuïn en conseqüència”. (Foto: N. Doce/Prensa Ibérica)
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La difusió de les innovacions en els 
mitjans de comunicació: claus d’un 
procés
Per Jose A. García Avilés, professor de periodisme Universitat 
Miguel Hernández / bloc UMH

 
La teoria de la Difusió d’Innovacions (DOI) és el treball seminal 
del sociòleg Everett M. Rogers (1931-2004). En aquest article 
apuntem l’origen i els punts essencials de la DOI. En el cas de 
la difusió de les innovacions en els mitjans, extraiem algunes 
conclusions dels principals estudis que analitzen quines són les 
claus per implementar amb èxit innovacions en els productes, 
distribució, organització i vies de comercialització.

La DOI no va sorgir durant la investigació de cap producte 
tecnològic d’alta gamma, sinó en l’agricultura. El 1928 alguns 
investigadors van començar a estudiar les pautes adopció 
dels agricultors que utilitzaven blat de moro híbrid a l’Estació 
Experimental Agrícola de l’Estat d’Iowa. Entre 1933 i 1939, el 
nombre d’acres plantats amb blat de moro híbrid augmentar de 
centenars a milers, i el 1940, va ser adoptat per la majoria dels 
cultivadors de blat de moro d’Iowa. la investigació de Everett 
Rogers sobre aquest fenomen va donar lloc el 1962 a la seva 
obra “Difusió de les innovacions”, l’última edició data de 2003.

La investigació de la DOI es basa en teories de la vida organit-
zacional adaptades de la sociologia, la gestió empresarial i la 
teoria de la comunicació. Una innovació és “una idea, pràctica 
o objecte percebut com a nou per un individu o una altra unitat 
d’adopció” (Rogers, 2003, pàg. 12). La majoria de les innova-
cions que aborda en el seu llibre són tecnològiques. Mitjançant 
el procés d’innovació, un subjecte passa del primer coneixe-
ment d’una innovació a la formació d’una actitud cap a ella, a la 
decisió d’adoptar o rebutjar, a la posada en pràctica de la nova 
idea ja la confirmació d’aquesta decisió.
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La difusió per Rogers és “el procés pel qual una innovació es 
comunica a través de certs canals al llarg del temps entre els 
membres d’un sistema social”. Així, la difusió és un tipus de co-
municació en què els participants creen i comparteixen informa-
ció entre si per arribar a una entesa mutua. La novetat de la idea 
en el missatge fa que la difusió adquireixi un caràcter especial, 
ja que implica cert nivell d’incertesa. Rogers defineix la incer-
tesa com “el grau en què es perceben diverses alternatives pel 
que fa a l’ocurrència d’un esdeveniment i les probabilitats relati-
ves d’aquestes alternatives”. Descriu la DOI com “un procés de 
reducció de la incertesa” i proposa atributs de les innovacions 
que permeten disminuir la incertesa en l’organització.

Segons Rogers, cal distingir cinc passos en el procés DOI: co-
neixement, persuasió, decisió, implementació i confirmació. En 
l’etapa de coneixement, l’individu vol saber què és la innovació 
i com funciona. En les etapes de persuasió i decisió, l’individu 
busca informació sobre la innovació per reduir la incertesa sobre 
les conseqüències esperades d’una innovació. L’etapa de deci-
sió condueix a l’adopció, per aprofitar plenament una innovació 
com el millor curs d’acció disponible, o al rebuig. La reinvenció és 
el grau en què una innovació és modificada per un usuari en el 
procés de la seva adopció i aplicació, segons Rogers.

Rogers classifica als membres d’un sistema social basant-se 
en el grau en què un individu adopta les noves idees abans 
que els altres membres. El continu de la innovació es divideix 
en cinc categories d’adoptants: els innovadors, que introduei-
xen les innovacions; els adoptadors primerencs, que són els 
primers a posar-les en pràctica; la majoria primerenca, un gran 
nombre d’individus que adopten les innovacions prou aviat; la 
majoria tardana, que les adopten a temps, i els endarrerits, que 
es queden enrere de la resta. Aquestes categories són prototips 
basats en observacions, dissenyats per fer possible les compa-
racions. En el gràfic adjunto veurem la corba d’adopció de la 
innovació adaptada als mitjans, segons Rogers.

La corba d’adopció de la innovació adaptada als mitjans
La DOI en la investigació dels mitjans de comunicació és un 
procés que inclou factors estructurals i pràctics derivats de les 
aportacions dels professionals en les diferents àrees de la pro-
ducció de notícies, segons apunten els investigadors Micó, Ma-
sip i Domingo. La professora Lawson-Borders utilitza la teoria 
DOI juntament amb els estudis de casos de grups mediàtics per 
identificar les millors pràctiques en la gestió informativa. Les 
innovacions sorgeixen no només com a resposta a les amena-
ces de la inestabilitat del mercat mediàtic, la creixent compe-
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tència de la indústria i els canvis tecnològics, sinó que també 
les audiències interactives i les xarxes socials tenen un paper 
decisiu per reduir la incertesa i fomentar l’adopció primerenca 
d’innovacions (Atkin, Hunt i Lin, 2015).

Rogers va admetre que el seu model s’havia simplificat en ex-
cés i va criticar “les formes estereotipades en què molts estu-
diosos de la difusió han definit l’abast i el mètode del seu camp 
d’estudi”. Va culpar als investigadors per estar més orientats 
a la variable dependent de l’adopció, que a la pròpia aplicació 
real o a l’estudi de les conseqüències de la innovació. A més, 
Rogers va suggerir que s’investiguessin també els casos de no 
adopció, l’adopció retardada o els canvis radicals en l’ús de la 

tecnologia: “El problema és que sabem massa sobre els èxits 
de la innovació i no prou sobre els fracassos de la innovació”.

La teoria DOI ha estat criticada per la seva inclinació tecno-
determinista, ja que un aspecte crucial del seu model d’adopció 
es basa en les característiques de la tecnologia. No obstant 
això, el model de Rogers entén la innovació com un procés 
de comunicació molt complet, a través del qual els membres 
d’un sistema social comparteixen informació per aconseguir 
una comprensió mútua de la tecnologia. Rogers va proposar 
entendre l’estructura social d’una organització com una xarxa 
de comunicació i estudiar com les organitzacions adopten les 
innovacions.

Un estudi realitzat pels investigadors del Grup GICOV de la 
Universitat Miguel Hernández, d’Elx, García-Avilés, Carvajal, 
Arias i De-Lara analitza els factors específics que contribuei-
xen a desenvolupar pràctiques i processos innovadors en els 
mitjans a Espanya, i com les innovacions són adoptades pels 
professionals a les Redaccions digitals. Entre els principals 
obstacles detectats en el procés, destaquen els pocs recursos 
que les empreses destinen a la innovació, l’absència de liderat-
ge, la desmotivació el personal a causa de les condicions la-
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borals adverses, l’estancament de la gestió i la “por a innovar”. 
En canvi, els factors que afavoreixen les innovacions són la 
motivació dels professionals, una actitud de “assaig i error” en 
el desenvolupament dels projectes, el foment de la creativitat i 
una estratègia ben definida i comunicada.

L’estudi del GICOV identifica un conjunt de resultats com a re-
sultat de la innovació en els mitjans, entre ells l’augment de 
l’audiència, la millora dels processos de producció, l’enfortiment 
de la marca, la satisfacció dels usuaris pels nous productes i 
l’increment dels ingressos. Una de les lliçons és que els lectors 
canvien fins i tot més ràpid que les tecnologies i, per tant, han 
de ser el centre dels processos d’innovació. A mesura que les 
necessitats i preferències dels usuaris evolucionen, els mitjans 
han d’adaptar i desenvolupar nous continguts, canals de distri-
bució i models de negoci. 

Segons aquest model, la inno-
vació periodística consisteix en 
un procés que inclou factors 
estructurals i pràctics derivats 
de les aportacions dels perio-
distes en diferents àrees de la 

producció de notícies. Si les innovacions sorgeixen únicament 
a través de la reacció a les amenaces del negoci, la disrup-
ció tecnològica i l’entorn comercial competitiu, el canvi és lent i 
erràtic. Per contra, quan s’incentiva el talent de la Redacció i els 
directius assumeixen una estratègia consistent, les innovacions 
augmenten en nombre i qualitat.

La incorporació de noves pràctiques i l’experimentació és 
crucial en els projectes d’innovació. Si els professionals ex-
perimenten amb freqüència, és evident que molts conceptes 
acabaran en fracàs. No obstant això, en les primeres etapes 
aquests fracassos són benvinguts, ja que permeten als equips 
eliminar ràpidament les opcions que no funcionen i centrar-se 
en les alternatives més viables. El lema “fracassar aviat, fracas-
sar sovint” és un principi que alguns mitjans han adoptat en les 
seves estratègies d’innovació amb cert èxit.

Cal concloure que la causa fonamental del fracàs de la innova-
ció en els mitjans a Espanya és que els directius no tenen les 
eines adequades per enfortir les seves marques, ampliar els 
nínxols d’audiència, seleccionar equips interdisciplinaris i des-
envolupar una estratègia ben enfocada. Al mercat actual, en 
què molts mitjans tradicionals veuen com s’ensorra el seu mo-
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del de negoci tradicional i els nadius digitals no aconsegueixen 
un model sostenible, és cada vegada més necessari explorar 
alternatives innovadores. (Infografias: Yo Empresa, UMH i la-
boratorioti.com)
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Té impunitat el periodisme? (o qui 
vigila el vigilant)
Per Juan Carlos Monedero / blogs.Publico.es 

“Quis custodiet ipsos custodes”? Qui vigila el vigilant?, que va 
dir el poeta romà Juvenal. Els pesos i contrapesos els va des-
envolupar el liberalisme en la seva lluita contra la monarquia 
absoluta. La burgesia ascendent buscava separar els poders i 
establir garanties de repartiment per evitar que els monarques 
tinguessin massa poder. A més, confiaven en la premsa lliure, 
un espai burgès on els aristòcrates perdien per golejada, com 
una forma de vigilar el poder polític. Això sí, el poder econòmic 
es vigilava sol.

Però els temps van anar evolucionant, i el que els monarques 
li feien als burgesos i al poble pla, van començar a fer-ho els 
burgesos al poble pla. Van comprar jutges, van comprar mitjans 
de comunicació i, si no n’hi havia prou, compraven exèrcits. Per 
descomptat, els defensors de la premsa lliure van prohibir a 
la classe obrera que publiqués els seus diaris. Els empresaris 
tenen tots els mitjans de comunicació; els sindicats, cap. Els 
partits d’esquerra o els moviments socials, menys.

Si els guanys poden realitzar-se tranquil·lament al mercat, mi-
llor que millor. Si el metabolisme del capitalisme pot desenvolu-
par-se d’una manera fluïda, el sistema renúncia a la violència i 
permet el joc democràtic. Sempre dins d’un ordre.

Els encarregats de custodiar als vigilants sempre han defensat que 
a ells no els havia de vigilar ningú. Que els jutges es vigilen a si ma-
teixos i que la millor llei de premsa és la que no existeix. Això deixa 
sense solucionar què passa quan els jutges treballen per interessos 
particulars o quan en els mitjans de comunicació no manen els pe-
riodistes sinó els empresaris dels mitjans de comunicació.

Per acabar de embolicar la cosa, les lleis de premsa de el segle 
XIX i XX, pensades per a mitjans escrits i després audiovisuals 
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nacionals, s’han vist desbordades per la globalització, per les 
xarxes socials, pels diaris digitals i les plataformes d’internet. A 
la Unió Europea i els Estats Units li han preocupat les més que 
probables ingerències russes en les campanyes electorals, una 
cosa facilitada pel desenvolupament de les xarxes socials.

Tot i que no és sinó el mateix que han fet sempre els Estats Units, 
secundats per la Unió Europea -amb Anglaterra o Alemanya al 
capdavant-, en totes les campanyes llatinoamericanes (inclòs el 
suport a cops d’Estat). Aquí hi ha els Estats Units donant suport a 
tots els processos de lawfare, que tenen, al costat de les decisions 
judicials, el necessari suport mediàtic. Les ingerències nord-ame-
ricanes han estat terribles a l’Orient Mitjà i han convertit la zona 
en un polvorí. Encara recordem quan ens van fer creure que el 
problema era Gadaffi. Contra Rússia, han encoratjant processos 
secessionistes a Geòrgia, Ucraïna, Bielorússia o les províncies 
bàltiques. Ara ens queixem quan, encara que amb poques proves, 
alguns diuen que han fet el mateix a Catalunya. Els països tenen 
dret a que no hi hagi ingerències estrangeres en les campanyes 
electorals. La sobirania nacional té a veure amb això.

Els països també tenen dret a que la informació no es conver-
teixi en mercaderia podrida. La línia per la qual es camina està 

difuminada i és veritat que traspassar-la és perillós. Cal assu-
mir llavors que els diaris i informatius tenen dret a acabar amb 
el prestigi de persones, grups o partits mentint? Sabem que 
els jutges no arxiven les penes de telenotícies ni restitueixen 
l’honra colpejada. Per què no es pot vendre peix podrit i es pot 
vendre informació podrida?

A Espanya hem vist que comissaris corruptes, alimentats amb di-
ners dels fons reservats, feien pressió a través de diaris corruptes 
comprats per defensar no la veritat sinó interessos de grup? El 
comissari Villarejo és a la presó. I els periodistes? Com es defensa 
la societat quan, per exemple, el diari El Mundo publica mentides 
en portada per treure de les llistes electorals a una candidata, com 
va passar amb la jutgessa Victòria Rosell? Com es defensa la so-
birania popular quan els mitjans publiquen mentides?

La solució no pot estar en el poder executiu. Tampoc en el judi-
cial, perquè la col·lusió entre drets sempre es rasa a favor dels 
que menteixen. Calen lleis clares que castiguin les mentides 
i organitzacions de la societat civil que garanteixin la llibertat 
d’expressió. No com a forma de repartir aquesta tasca entre 
partits. No perquè s’autoritzi el fet que cada partit pugui expres-
sar les seves mentides, sinó perquè mentir surti molt car.
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Els mitjans són un negoci. I prefereixen els diners a la veritat. 
Menteixen quan es presenten ara a Estats Units com a garants 
de la democràcia al tallar les mentides de Trump o dels seus 
portaveus. Per què no ho van fer durant els últims quatre anys? 
Per què no ho van fer durant la campanya electoral que va por-
tar Trump al poder? Correspon als mitjans decidir qui ha guan-
yat i qui ha perdut les eleccions? Qui els ha lliurat aquest poder 
a uns empresaris?

Als Estats Units, Joe Biden encara no ha estat nomenat presi-
dent. És evident que el sistema electoral nord-americà és ana-
crònic. Pot votar-te més gent que al teu oponent i, tot i així, 
quedar-te a les portes de guanyar la Presidència. Tots els que 
tenim sensibilitat democràtica hem de desitjar que Trump se’n 
vagi a l’abocador de la història. Si pot ser, després de passar 
per la presó. Però el sistema electoral nord-americà és el seu. 
El que s’ha donat aquest poble. O van nomenar el President els 
mitjans de comunicació? Els mateixos que van pujar Trump al 
cim? Alguna cosa falta en tot això. Si ens descuidem, el quart 
poder es converteix en el primer i únic.

No ens enganyem: la pràctica totalitat dels periodistes, també 
aquí a Espanya ara mateix no tenen plena llibertat d’expressió. 

Ningú els protegeix en cas que vagin contra la línia editorial 
dels seus mitjans. L’única possibilitat és que ho facin els lec-
tors. Però què li importen els lectors a La Razón, El Mundo, a 
l’ABC que porten dècades amb pèrdues? Són negocis polítics 
i econòmics que fan servir el periodisme com a arma de xan-
tatge.

I per això criden tant cada vegada que la ciutadania els recorda 
que la llibertat d’expressió és un dret ciutadà, no de les empre-
ses de mitjans d’informació. Els mitjans no són dels periodistes 
ni dels consells de redacció i ni tan sols dels accionistes: són 
dels que controlen el consell d’administració. Que solen ser 
fons d’inversió, bancs i grans empreses.

I per això no volen que ningú fiscalitzi el que fan. No fos cas que 
ens adonem que els que van contra la llibertat d’expressió són 
els que utilitzen els mitjans per explicar mentides. (Infografia: 
AP News)
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La covid-19 posa a prova els mitjans 
tradicionals
Per equip “Civisme” (Universitat de Girona): S. Casadevall/J. 
Baraut/L. Ordoñez/N. Raich

Actualment el món està patint una crisi causada per la Co-
vid-19, provocant així una gran davallada dins el sector laboral. 
Amb un 16,2% de taxa d’atur a l’Estat Espanyol (datosmacro.
com, 2020), un dels sectors més afectats ha estat el periodis-
me. El creixent nombre de baixes a les plantilles de redacció, 
canviar l’oficina pel teletreball, i la pèrdua de sponsors i lectors 
als diaris en paper, són alguns dels múltiples estralls que ha 
provocat la pandèmia al llarg d’aquests nou mesos.  

Abans d’aquesta crisi, els mitjans de comunicació ja arrosse-
gaven una precarietat laboral generalitzada. A partir de la crisi 
financera que va tenir lloc l’any 2008 es va donar inici a una 
estrepitosa desfeta dins les redaccions: es van reduir les plan-
tilles a un 40%, i la venda d’exemplars en paper va disminuir a 
un 60%. El mercat periodístic va caure en picat, els publicistes 
van deixar d’invertir als mitjans entre un 50 i un 80% (Carvajal, 
2020), es va produir una manca d’ingressos i, per tant, una lluita 
per la supervivència entre els grans grups editorials. 

És en aquest punt on les xarxes socials entren en joc i proli-
feren els diaris digitals. Es tracta d’una eina que resulta més 
econòmica, s’ha canviat el model tradicional de comunicació, 
creant comunitat entre els subscriptors i debats a l’esfera pú-
blica. A  conseqüència dels ERTE, moltes redaccions s’han vist 
obligades a prescindir d’edicions, suprimir dies de publicació i, 
en casos més extrems, abaixar la persiana. 

La pressió que suposa treballar com a freelance, des de casa, 
incentiva la precarietat del teletreball. Així doncs apareixen 
nous estils de conveni amb l’empresa, com ho serien els falsos 
autònoms que, en alguns casos, es troben sense els beneficis 
d’una contractació digna (disposar de vacances, pagues ex-
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traordinàries i compensació d’incentius). Malgrat que el teletre-
ball té els seus desavantatges, des del punt de vista empresa-
rial, es pot destacar que d’aquesta manera hi ha un estalvi en 
diverses despeses com les dietes, el transport i el lloguer del 
local, d’entre altres. 
 
El Gerió Digital, un model representatiu
El Gerió Digital és el diari que cobreix notícies sobre la província 
de Girona, malgrat que ha perdut el suport econòmic durant el 
confinament, ha batut el seu propi rècord en audiència: 384.479 
visites a la seva pàgina web (AMIC, 2020). Aquest augment de 
lectors ha estat gràcies a les publicacions que informen sobre 
l’actualitat de la Covid-19.

Marc Estarriola Prujà, director i redactor del diari digital, afirma 
que ha treballat “de valent durant tres mesos sense ingressos, 
sense ajudes, i amb les baixes dels anunciants”. Parlant sobre 
la gestió del mitjà durant els temps que corren, ens explica que 
“aquest cap de setmana he marxat a Rupit amb el portàtil a 
sobre”, ja que cada dia a les deu del matí informa sobre dades 
relacionades amb la Covid-19. 

Es calcula que a Catalunya hi ha una vintena de diaris en for-
mat digital, la majoria dels quals se centren en el periodisme 
regional i cobreixen les comarques catalanes. “Amb la diferèn-
cia que ells (diaris generalistes) tenen una plantilla de quaranta 
periodistes i jo estic sol. No és necessari tenir una redacció 
amb molts periodistes, sinó que amb pocs es pot fer molt” ens 
comenta Marc, qui creu que el sistema de tenir una redacció 
gran i compartir un espai físic és un model que s’està quedant 
obsolet, ja que tothom pot tenir la redacció a casa gràcies al 
teletreball, estalviant-se un munt de despeses. “Les redaccions 
aniran reduint-se o desapareixent, no hi trobo la necessitat que 
hi havia abans de tenir un lloc físic. La tecnologia ha avançat 
molt com perquè això sigui necessari”.

El consum del periodisme al llarg d’aquests darrers mesos de 
pandèmia ha patit un gran canvi, les notícies de caràcter posi-
tiu, com ens explica el director d’El Gerió Digital, se segueixen 
publicant, però els lectors no les llegeixen. Aquest fet es deu 
al fet que normalment són les notícies morboses (accidents de 
trànsit i escàndols públics) les que més èxit tenen, tot i que la 
tendència actual és la cerca i la consumició de notícies sobre 
salut i economia, dos temes que, en el cas d’aquest diari digital, 
no acostumaven a tenir gaire audiència fins ara. Respecte a la 
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manera d’informar sobre la situació actual, l’entrevistat aclareix 
que s’ha de fer “amb honestedat i sense sensacionalisme, s’ha 
d’intentar no crear alarma entre la població i ser molt curós amb 
el que es diu”. 

Un diari independent que subsisteix sense subvencions

Marc Estarriola havia estat el director del mitjà digital Aragirona.
cat, que formava part del grup de comunicació Catmèdia, com-
post per un equip de Barcelona. Ens explica que a ell li “van 
donar la direcció de l’Aragirona” i que, “amb el canvi de govern a 
convergència, aquesta gent va tenir por i van fer una esbandida 
de tots els que treballaven als seus diaris i els van tancar”. Quan 
es va veure sense feina va capitalitzar l’atur i es va quedar la 
direcció del diari Aragirona.cat creant el digital que és avui.

El seu diari, El Gerió Digital, subsisteix gràcies a la publicitat de 
grans empreses. És cert que podria fer un canal de subscripció 
o viure de donatius, però els anunciants són la seva “única font 
d’ingressos, tot és publicitat d’empreses privades. Considero 
que la informació és lliure i, per tant, jo sóc totalment contrari 
a fer pagar per consumir la informació”. Creu que si els lectors 
no trobessin la informació al diari digital de forma gratuïta, ja la 
trobarien per una altra banda. 

El Gerió Digital, com a diari independent, té l’avantatge de 
redactar amb màxima llibertat sense estar lligat a un govern, 
empresa o institució més gran. La seva subsistència ve dona-
da pels anunciants habituals que, en aquest cas, es tracten de 
l’Espai Gironès i el Rei de la rajola, clients als quals no els im-
porta les crítiques a les institucions estatals. 

Així doncs, l’única font d’ingressos d’en Marc és El Gerió Di-
gital, el mitjà de comunicació al qual li dedica tot el seu temps 
de dilluns a diumenge, una mitjana d’entre deu i quinze hores 
diàries, i sense vacances, des de fa deu anys. 
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Es difumina un canvi de mentalitat amb la nova cultura in-
ternauta 
La premsa escrita, aquella que va construir tot un imperi perio-
dístic i que va ser pionera de la llibertat d’expressió en defen-
sa de la ciutadania, té un futur ple d’incerteses tant a escala 
política com a escala social i econòmica. Moltes grans edito-
rials generalistes s’han vist afectades per les reiterades crisis, 
i l’exemple més evident és el cas del Washington Post, venut 
a Holding Amazon (F. Pereda, 2013). La lluita per mantenir els 
gegants de la comunicació fomenta un nou paradigma: l’era 
virtual es troba en auge i s’ha instal·lat per tal de canviar els 
paràmetres d’evolució de la comunicació. 

Internet va néixer 30 anys enrere, justament l’any en que el 
mur de Berlín va caure (1989). Un fenomen que, com a tècnica 
dominant, va provocar un canvi comunicacional tan important 
com ho és la xarxa. Ens trobem doncs amb cinc generacions 
dins la història de la humanitat. Primerament hi va haver el llen-
guatge amb el qual es va crear la humanització; seguidament 
l’ús de la imatge com a sistema de comunicació; en tercer lloc 
l’aparició de l’escriptura; la quarta generació va ser la impremta 
i, finalment, la cinquena és internet. Els mitjans generalistes 
ja no influeixen tant com abans, actualment la societat ja no 

accepta l’hegemonia de la comunicació com a única estructu-
ra. Sorgeix una saga de professionals entre els mitjans digitals 
amb independència periodística i contra hegemònics que apor-
ten un canvi radical en la manera que les persones tenen accés 
a les notícies. (Foto Marc Estarriola | crèdit: El Gerió Digital)
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