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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 
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Els mitjans han d’oferir un producte 
periodístic adaptat per al millor 
funcionament de les subscripcions en 
línia
Per Coonic / prprensa

AMI, l’Associació de Mitjans d’Informació, de la mà d’ Outbrain  
i Hearst Magazines Spain  va organitzar el webinar  Publicitat 
Nativa en l’era post Covid: reptes i oportunitats per als publis-
hers,   en què es van analitzar les noves tendències que estan 
sorgint en la indústria dels mitjans de comunicació, en aquest 
cas la transformació dels hàbits dels lectors durant la pandè-
mia.

En aquest webinar es va aprofundir en les claus que han marcat 
el canvi d’hàbits de l’audiència durant la pandèmia, coneixent 
els desafiaments i les possibles solucions dels editors per su-
perar la crisi, i es van tractar d’anticipar les tendències de cara 
a l’any vinent. Segons van assegurar els experts en Outbrain, 
al llarg del confinament l’usuari va consumir una gran quantitat 
de contingut informatiu, però també d’entreteniment. Una tònica 
que es va donar no només a Espanya, sinó que va passar a tot 
Europa. A més, es van disparar aplicacions com Zoom i les xar-
xes socials van tenir una especial rellevància, sobretot a l’hora 
de difondre fake news. 

Per Blanca Junoy, Group Digital Business Development a 
Hearst Magazines, el moment del  confinament va ser caòtic. 
“Ens en vam anar amb l’ordinador sota el braç”, comenta, i ex-
plica que el primer desafiament a què es van enfrontar va ser, 
sens dubte, tecnològic. La digitalització abrupta. Un cop salvat 
aquest moment, es va prendre la decisió d’estar a la banda dels 
lectors, i per això es va decidir obrir tot el contingut i fer totes les 
seves publicacions descarregables de manera gratuïta durant 
el primer mes de subscripció. L’allau de descàrregues va ser tal 
que fins i tot va arribar a col·lapsar-se el sistema. 
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Des Hearst Magazines van entendre que el primordial per so-
breviure era adaptar-se a les circumstàncies. I d’aquí van sorgir 
idees noves, com directes a Instagram fent tutorials o entrant 
a les cases dels famosos. La publicitat va acompanyar aques-
tes iniciatives patrocinant-les. Amb la desescalada va arribar la 
incertesa: seguirien els usuaris sent fidels a aquests mitjans? 
La resposta per Junoy és clara, un sí rotund. No a el mateix 
nivell de creixement, però el churn ha estat “millor del que 
s’esperava”, conclou. 

És en aquest moment quan el paper de Outbrain es torna trans-
cendental. Tot i que les dues empreses treballaven juntes des 
de començaments de 2020, la nova normalitat i la tecnologia 
Smartfeed han fet que les capçaleres de Hearst segueixin crei-
xent. 

Andrea Castrillo, Publishers Account Manager a Outbrain, 
explica com va caldre plantejar diferents models, maximitzar 
ingressos i aconseguir una recirculació orgànica. Per a això, 
es va utilitzar Smartfeed i els botons ‘Llegir més’, que es van 
desplegar en totes les publicacions i van millorar la visibilitat de 
l’estri. Els resultats van ser un 100% en l’augment de la visibi-
litat, un 150% pel que fa a l’CRT de pagament i el CRT orgànic 

augment al 36%. “També es va treballar molt l’eina comercial 
perquè el Publisher pogués crear les seves campanyes orgàni-
ques”, aclareix Castrillo. 

Outbrain ha canviat en els últims temps la seva forma de mos-
trar el contingut, ja que entén que és hora que l’audiència ob-
tingui una experiència digital més intel·ligent: smartlogic. Per 
aconseguir-ho, utilitzen una estructura més dinàmica, amb for-
mats súper interactius, dinàmics i proporcionant major engage-
ment gràcies a la personalització. 

Es millora també l’experiència orgànica amb editorials, podcast, 
noves tendències... I, a més, es fan servir targetes noves que 
ofereixen continguts de manera atractiva. Per exemple, en-
ganxant a les audiències amb les notícies més vistes en els 
últims set dies, amb les ‘conversion card’ (que es posicionen 
dins de l’smartfeed per conduir a l’usuari creant embuts de con-
versió) o portant continguts a la posició ‘in article’, el que ajuda 
a augmentar la visibilitat gràcies a un vídeo, imatge estàtica o, 
fins i tot, redirigir xarxes socials. 

Un futur esperançador per als formats digitals.- Gràcies 
a totes aquestes implementacions i millores en l’experiència 
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d’usuari, el futur dels formats digitals s’albira esperançador. “El 
2021 serà un any apassionant, ple d’acció”, assegura Jorge 
Martínez, Head of Publishers a Outbrain. 

El repte per al 2021 és, segons paraules de Castrillo, aconse-
guir que tots els continguts s’adaptin a el 100% al format mòbil. 
“El mòbil és el rei, de manera que tots els mitjans han d’adaptar 
al seu format, perquè gran part del trànsit ve gràcies a aquest 
dispositiu”.

A més, segons comenta Junoy, el projecte de 2021 ha de con-
sistir en “seguir augmentant les subscripcions”. Per als publis-
hers, l’objectiu serà la subscripció, els murs de pagament i 
aconseguir que l’usuari es quedi. 

En conclusió, serà necessària una millora de l’engagement amb 
continguts atractius, oferint les notícies del dia a dia i oferint 
informació útil per al lector. Amb la realització de tots aquests 
punts s’aconseguirà millorar els ingressos d’aquest any 2020, 
que és un altre dels objectius empresarials del sector. (Infogra-
fia: Fhios)
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L’EGM, una radiografia de la premsa 
escrita
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació 21

La tercera onada de l’EGM -segona del 2020- torna a posar 
la crisi de la premsa escrita en el focus. Tal com va passar en 
l’onada anterior, tots els diaris espanyols i catalans tornen a 
patir un descens generalitzat en el nombre de lectors. Tan sols 
el diari Marca es manté per sobre de la barrera del milió. Per la 
seva banda, El País se situa en segon lloc, registrant 951.000 
adeptes. D’aquesta manera, el diari de PRISA se situa per pri-
mera vegada per sota del milió de lectors; el diari, que al juny 
va canviar de director, perd 53.000 lectors diaris respecte a 
l’anterior onada

Segons les dades confirmades per l’AIMC,  Marca es manté al 
capdavant dels diaris més llegits, amb 1.355.000. Les dades 
no són tan bones si tenim en compte que en l’anterior onada 
va registrar 1.596.000 lectors. Així, en els últims mesos el diari 
ha perdut 241.000 fidels. En les últimes onades, la caiguda de 
Marca ha estat progressiva, seguint la tendència de la resta de 
diaris.

El Mundo també perd lectors, però menys que El País. El diari 
d’Unidad Editorial se situa en cinquena posició, sumant 622.000 
fidels diaris. No obstant això, experimenta una nova caiguda de 
35.000 lectors respecte als 657.000 de l’onada que vam conèi-
xer el passat mes d’abril. Per davant d’El Mundo es col·loquen 
el diari As amb 631.000 lectors -ocupant el tercer lloc-, i 20 Mi-
nutos en quarta plaça amb 474.000 lectors diaris.

En aquests últims la baixada és significativa. El diari esportiu 
As perd 119.000 lectors en només vuit mesos. Per la seva ban-
da, 20 Minutos no viu el seu millor moment i es deixa pel camí 
98.000 adeptes.

La Vanguardia i La Voz de Galícia també cauen. Totes dues 
ho fan per sota el mig milió de lectors. El diari català registra 
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482.000 lectors en aquesta III onada de l’EGM, mentre que La 
Voz de Galícia es conforma amb 418.000 adeptes, situant-se 
com a cinquè diari més llegit. Tots dos, això sí, superen ABC 
i La Razón, que sumen 433.000 i 193.000 lectors respectiva-
ment. Tanquen la llista de la premsa escrita El Periódico, amb 
287.000 lectors diaris; El Correo, amb 281.000; La Nueva Es-
paña, amb 233.000 i Faro de Vigo, amb 164.000. Els dos últims 
perden 30.000 lectors, respectivament.

Els únics canvis en els deu primers llocs en la tercera onada 
de l’EGM respecte fa un any són l’intercanvi de posicions entre 
ABC i La Voz de Galicia, i l’entrada de La Razón en el novè lloc 
en detriment del Faro de Vigo.

Per darrere dels deu primers a part del Faro de Vigo (–51.000), 
trobem Levante-EMV, amb 161.000 (–26.000); El Diario Vas-
co, 155.000 (–31.000); Ideal, 151.000 (–27.000); Última Hora, 
138.000 (+2.000); Sur, 133.000 (–12.000); Información, 131.000 
(–17.000); El Comercio, 125.000 (–22.000); Diario de Navarra, 
123.000 (–25.000); La Verdad, 121.000 (–28.000); El Norte de 
Castilla, 118.000 (–26.000); El Día, 108.000 (–25.000); El Diario 
Montañés 106.000 (–15.000); Diario de Mallorca 101.000; El 
Punt Avui, 98.000 (–2.000); Las Provincias, 88.000; Diario de 

León, 83.000 (–13.000); La Provincia, 79.000 (–41.000), i l’Ara, 
amb 78.000 lectors (–38.000).

Cal ressenyar també que la crisi s’acarnissa especialment amb 
els diaris esportius. La tercera onada deixa a la premsa espor-
tiva amb una caiguda superior al 15%. Tant Marca com As han 
perdut un gran nombre de lectors en aquests últims mesos mar-
cats per la pandèmia. En aquest sentit, Marca es deixa pel camí 
la barbaritat de 241.000 lectors diaris, mentre As, el seu princi-
pal rival, perd 119.000 adeptes. Pel que fa als diaris esportius 
catalans, Mundo Deportivo ocupa el vuitè lloc de la classificació 
general, amb 299.000 lectors, i Sport, en onzena posició, amb 
276.000. (Infografia: 22 Grados)

RAC1 i Catalunya Ràdio creixen en el 
primer EGM en pandèmia

La tercera onada de 2020 de l’Estudi General de Mitjans, la 
primera en pandèmia (l’anterior es va cancel·lar per l’estat 
d’alarma), indica que les dues grans emissores catalanes i els 
seus principals programes han guanyat audiència respecte de 
l’any passat. En concret, RAC1 continua líder amb 866.000 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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oients diaris de mitjana, 32.000 més que en la tercera onada de 
2019. Per la seva part, Catalunya Ràdio aconsegueix 641.000 
seguidors, un increment de 78.000 en comparació amb l’EGM 
de l’any passat.

Com a tercera en discòrdia es manté la Cadena SER, que creix 
en 76.000 oients respecte de 2019 fins als 421.000. A força dis-
tància es troben la Cadena Cope amb 194.000 seguidors (7.000 
més que l’any passat), Onda Cero amb 113.000 (–13.000), i 
RNE amb 88.000 (–26.000). (Font: Comunicació21)

Crida de FAPE perquè els ERTO a 
les empreses periodístiques no es 
converteixin en acomiadaments
La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
ha llançat un comunicat en el qual demana a les empreses 
periodístiques que els ERTO no derivin en acomiadaments. 
D’aquesta manera, insten els editors de les empreses al fet que 
els periodistes recuperin les condicions prèvies a la pandèmia 
un cop hagin finalitzat els seus ERTO. Al mateix temps, han 
demanat que la situació actual de ERTO que travessen molts 

treballadors no derivi en ERO ni a acomiadaments. La decisió 
de traslladar aquesta sol·licitud als empresaris del sector ha es-
tat presa durant la celebració de la LXXIX Assemblea General 
de la Federació.

En el comunicat, la FAPE també ha assenyalat que estan va-
lorant la possibilitat de presentar un recurs davant del Tribu-
nal Constitucional. El motiu d’això seria el veto als periodistes 
i mitjans de comunicació que es produeix durant les rodes de 
premsa del Govern de l’estat, ja que aquestes es realitzen sense 
preguntes. De la mateixa manera, aclareixen que només es pre-
sentarà aquest recurs en cas que hi hagi base jurídica per fer-ho.

Un altre dels temes tractats a l’Assemblea de FAPE guarda es-
treta relació amb la pandèmia. La Federació ha repassat les 
situacions a les que els periodistes han de fer front a l’escenari 
actual de crisi sanitària. En aquesta línia, s’han tractat temes 
com les conseqüències que pot tenir per als professionals el 
teletreball. A més, expliquen que prendran partit en aquesta 
qüestió “perquè aquest sistema no es converteixi en un pretext 
perquè la informació perdi veracitat i qualitat i acabi sent un 
model que castigui, encara més, la situació econòmica i laboral 
dels periodistes”. (Font: Prnoticias)
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Els amos de l’ABC s’obren a fusions 

Els amos del diari ABC van admetre durant una conferència 
amb analistes celebrada recentment, amb motiu de la seva úl-
tima presentació de resultats, que “mantenen converses” amb 
altres grups per explorar opcions. “Això és el de sempre, la 
consolidació té sentit, però en funció de en quines condicions 
i depèn de quin pla estratègic d’aplicació”, ha assenyalat Luis 
Enríquez, conseller delegat del grup editorial.

“Jo crec que ara mateix el món dels editors de premsa, fona-
mentalment estic parlant de editors espanyols, té una unitat 
d’acció, una harmonia, un conjunt d’accions en vigor, com no 

va tenir des que jo recordo en aquest sector des de l’any 2000”, 
va explicar. “Això ajudarà a que estiguem a prop, al fet que tin-
guem les converses que siguin pertinents i a explorar si és que 
aquesta consolidació té sentit o no”, va afegir.

En el cas concret de Vocento, el consell d’administració va es-
tudiar fa un any la possibilitat de comprar el Grup Zeta, una 
operació que li hauria permès guanyar quota a Catalunya amb 
El Periódico de Catalunya i reforçar la seva posició en els mer-
cats autonòmics en els quals Vocento ja té una còmoda posició 
des de fa anys. Finalment, la cúpula va rebutjar l’operació i va 
ser Prensa Ibérica, capitanejada per Javier Moll, la qual es va 
fer amb l’editora dels Asensio.

Convé recordar que, el 2014, Vocento i Unidad Editorial també 
van negociar la possibilitat d’unir els seus negocis, tot i que 
les converses no van arribar a bon port. Antonio Fernández-
Galiano, president de l’editora de El Mundo, també admet que 
la consolidació és el camí a seguir. Els grups editors són cons-
cients que el mercat de la publicitat ha minvat en els últims anys 
i que el negoci de la premsa ha caigut en picat des de l’aparició 
de les capçaleres digitals. (Font: Rubén Arranz/Voz Pópuli – 
Fotografia: La Verdad)
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El Periódico redissenya la seva edició 
impresa per col·locar el lector al 
centre

Els lectors d’El Periódico veuen 
un diari renovat en els quioscs 
des d’ahir, divendres, 13 de des-
embre. S’ha estrenat un nou con-
cepte estètic, però també formal, 
amb una distribució en tres blocs 
que orbita al voltant de la veu i les 
necessitats del lector  en el que la 
publicació defineix com a “redacció oberta”.

Cadascuna d’aquestes agrupacions de continguts té un ob-
jectiu determinat: Panorama ofereix la informació més relle-
vant per situar el lector en les claus de la jornada pel que fa 
a l’actualitat internacional, política o econòmica; Participació 
cristal·litza el compromís renovat d’El Periódico amb donar veu 
als seus lectors i alimentar la conversa amb ells en un espai 
que en el qual guanyen pes l’opinió i els obituaris; i finalment, 
Persones se centra en el més proper, en la informació relativa 

a Barcelona i la seva àrea metropolitana des de vessants com 
l’oci i la cultura.

Totes elles compten amb trets específics de disseny i maque-
tació que han sorgit de la col·laboració de  Jorge Martínez, dis-
senyador de Prensa Ibèrica, i  Joel Mercè, cap de disseny d’El 
Periódico. En el projecte de renovació han tingut molt en comp-
te la dinàmica de consum actual a les pantalles i  incorporen de 
l’experiència digital un major pes gràfic. 

El web s’ha actualitzat igualment d’acord a aquests nous cri-
teris estètics. En la versió digital descobrim un contingut més 
modern, fresc, dinàmic i fàcil de llegir. El director del diari, Albert 
Sáez, diu als seus lectors en una carta personalitzada tramesa 
per email, que “volem facilitar la lectura a través de tots els 
dispositius i millorar la teva experiència perquè entenguis millor 
la realitat que t’envolta tant a primera vista com en una lectura 
més àmplia i  reposada”.  

Queda per veure si aquest rellançament millora les xifres d’El 
Periódico. Al mes d’octubre va acreditar una difusió de poc més 
de 33.000 exemplars, un 37% menys que en el mateix mes de 
2019. Això suposa gairebé 20.000 còpies perdudes en un con-
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text de caigudes de circulació importants per a tots els diaris 
en paper a causa de la pandèmia. Ven més a quiosc que La 
Vanguardia, encara que aquesta quadruplica els seus subscrip-
tors. I la seva versió digital  va caure al setembre  de la llista 
dels 10 generalistes amb més audiència davant els bons re-
sultats del Huffington Post; s’ha mantingut fora d’ella també el 
mes d’octubre. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
El Periódico)

La Razón abandona l’OJD

El diari  La Razón, que dirigeix Francisco Marhuenda, ha decidit 
prescindir del sistema d’auditoria d’audiències de la Oficina per 
a la Justificació de la Difusió (OJD), el que el converteix en el 
primer mitjà imprès generalista que pren aquesta mesura. Els 
clients d’aquesta empresa han rebut recentment una nota que 
informa al respecte, tal com han traslladat a  Vozpópuli. 

Des del periòdic de Planeta consideren que hi ha altres mètri-
ques que mostren d’una forma més completa els resultats del 
diari, pel que han optat per abandonar l’OJD, tal com van tras-
lladar als seus lectors fa unes setmanes, segons fonts pròximes 

al rotatiu. Entre alguns dels seus competidors ha cridat l’atenció 
la decisió en aquest moment en què La Razón es trobava per 
darrere d’ABC i El Mundo pel que fa a venda al número després 
d’haver arribat fins i tot a avançar a tots dos mitjans a mitjans 
de 2016. (Font: Voz Pópuli)

La nova capçalera gratuïta El Nostre 
Oliva, al carrer

L’editora Més Ciutat ha publicat El Nostre Oliva, la seva cin-
quena capçalera gratuïta que dona cobertura a aquest municipi 
de la comarca de la Safor, al País Valencià. El primer número, 
de 24 pàgines, ha sortit amb un tiratge de 3.700 exemplars.
En l’editorial s’assegura que “estem convençuts que una ciutat 
com aquesta es mereix tenir una publicació que parli de la seva 
vida social, política i cultural, i que sigui també un reflex de les 
persones que hi viuen. Amb aquest objectiu ens embarquem 
en un projecte que no hi entén de crisi econòmica ni sanitària”.

Més Ciutat compta amb quatre capçaleres gratuïtes més: Ban-
yeres, Xixona, Muro i Bocairent. Totes tenen una periodicitat 
mensual excepte Bocairent, que és bimestral. A més, l’editora 
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alcoiana publica la capçalera Campus Viu, quatre edicions a 
l’any, amb el suport del Campus d’Alcoi de la Universitat Poli-
tècnica de València. El Nostre Ciutat, la capçalera de les comar-
ques de L’Alcoià, Comptat i Foia de Castalla, és la publicació de 
referència i de pagament de Més Ciutat. Té dues edicions digi-
tals en valencià i castellà i un tiratge en paper de 2.500 exem-
plars. (Font: Comunicació 21)

Tarragona21 passa a ser Tots21
 

Fa dotze anys va néixer Tarragona21. Amb el pas del temps, el 
mitjà es va anar especialitzant en el territori, primer com Tarra-
gonès i després al Baix Camp. Ara, s’han convertit en Tots21, 
“perquè el territori és variat, ric i relativament extens”, desta-
quen des del mitjà. “Per què Tots21? Perquè ens necessitem. I 

per què Tarragonès i Baix Camp? Perquè són els motors, sense 
menystenir la resta de la regió. Massa vegades hem patit en-
frontaments sense sentit entre les dues grans ciutats, deixant 
perdre oportunitats per egoismes mal entesos”, afirmen.

El canvi de nom significa tots els pobles, tots el ciutadans: “és 
una crida a la unitat, sempre castigada amb profundes rivalitats 
territorials”. (Font i infografia: Redacció AMIC)

The New York Times obre delegació 
oficial a Madrid

Espanya comptarà pròximament amb una oficina de The New 
York Times. Així ho ha confirmat a  Twitter Michael Slackman, 
sotsdirector del diari que supervisa les corresponsalies, que a 
més ha indicat que  Nick Casey serà el seu responsable, fins 
ara era el cap de l’oficina de Caracas. Amb aquesta obertura, 
The New York Times suma Madrid a la llista de  gairebé 30 de-
legacions per tot el món, en què treballen uns 200 periodistes.

Fins a la data el diari novaiorquès ha vingut comptant amb 
Raphael Minder com a corresponsal per a Espanya i Portugal, 
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càrrec a què va arribar a l’abril de 2010 després de passar tres 
anys informant pel Financial Times des de Hong Kong. The 
New York Times ha indicat que aquest periodista, que ha treba-
llat per a la capçalera nord-americana com a autònom, seguirà 
col·laborant amb l’oficina de Madrid. (Font: MAE)

Artur Mas fitxa al seu exdircom com a 
assessor de comunicació

El exdircom d’Artur Mas, Oriol Llop, tornarà a convertir-se de 
nou en assessor de comunicació de l’expresident de la Ge-
neralitat. LLop cobrirà de manera temporal la baixa maternal 
d’Helena Masó, actual responsable tècnica adscrita a l’oficina 
d’Artur Mas. Durant el mandat de l’expresident, Llop  va ser 
el seu cap de premsa. Després de cinc anys al servei d’Artus 
Mas, Llop va deixar la política i va fitxar per l’escola de negocis 
Esade com a director de comunicació i marca.
D’aquesta manera, el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya (DOGC)  ha publicat la substitució d’Helena Masó, respon-
sable tècnica adscrita a l’oficina de l’ex-president Artur Mas, per  
Oriol Llop, qui cobrirà la seva baixa de maternitat. (Font: MAE)
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El Consell d’Europa aborda en un 
informe els efectes de la priorització 
de continguts en línia
Per Miquel Palacio / Digimedios

 
El Consell d’Europa (CoE) acaba de publicar “Prioritisation 
Uncovered” (La priorització al descobert), un informe sobre la 
priorització de continguts en línia. En ell, el CoE presenta una 
anàlisi de la situació actual de la visibilitat de continguts de ser-
vei públic i els efectes sobre aquesta de les estratègies actuals 
de priorització en línia. A més, l’informe ofereix tot un seguit de 
mesures per fer avançar la regulació d’aquestes pràctiques i les 

eines que tenen les audiències a l’hora d’accedir a la informació 
online.

Els processos de priorització de contingut fan referència a el 
disseny i decisions algorítmiques que discriminen o promocio-
nen un contingut per davant d’un altre a través de fer que sigui 
més accessible o tingui major prominència en diferents dispo-
sitius o interfícies. D’aquesta manera, es podria provocar que 
determinats continguts tinguin un major abast que altres, o, fins 
i tot, que hi hagi major probabilitat que determinades audiències 
accedeixin a ells.

Actualment aquesta priorització es fa en base a una sèrie de 
criteris tant comercials com no comercials, deixant de banda 
les necessitats reals d’informació de servei públic de les au-
diències. Al mateix temps, els mitjans de comunicació tradi-
cionals regulen aquesta priorització de contingut d’acord amb 
una sèrie de regles, en molts casos, establertes legalment. Tot 
i això, segons l’informe del CoE, en el cas d’internet, la pràctica 
d’aquesta priorització en mitjans en línia no està prou regulada.

D’acord amb l’informe, els mitjans i les empreses que actuen 
com a intermediàries en la distribució de continguts fomenten 
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l’accés al contingut a través de diverses eines com les guies 
electròniques de programació (EPG), els feeds de les xarxes 
socials, els resultats de recerca, les interfícies d’usuari i al-
tres processos algorítmics. Aquestes eines utilitzen una sèrie 
d’algoritmes que basant-se certs criteris promocionen una in-
formació sobre una altra i se la serveixen a l’usuari de manera 
(fins a cert punt) personalitzada.

L’informe destaca la rellevància d’aquestes estratègies en 
el debat sobre el paper d’internet com a mitjà de transmissió 
d’informació. Amb la creixent importància de la informació en 
línia, l’impacte que té l’accessibilitat del contingut sobre el tipus 
de contingut que es consumeix s’ha tornat una qüestió clau, 
especialment per la influència potencial que pot tenir a l’hora 
de dirigir a les audiències cap a una informació determinada.

Si bé el debat al voltant d’aquesta qüestió ja s’ha incorporat a 
l’agenda de polítiques públiques a nivell nacional en diferents 
països, d’acord amb l’informe, encara no hi ha un enfocament 
coordinat i cal augmentar el coneixement sobre les necessitats 
específiques d’aquesta àrea. El Consell d’Europa remarca es-
pecialment que, fins al moment, el debat s’ha enfocat en la cen-
sura de determinats continguts a través de la seva eliminació 

o al seu penalització en els resultats de cerca mentre que, fins 
a cert punt, la priorització s’ha mantingut al marge del debat.

Com s’estableix en l’informe, per al Consell d’Europa la priorit-
zació de contingut pot ser una amenaça per a la protecció de la 
democràcia, l’imperi de la llei i els drets humans, inclòs el de lli-
bertat d’expressió. L’informe destaca el paper que la manca de 
transparència i de coneixement públic sobre els processos sota 
els quals es prioritza el contingut. D’acord amb les conclusions de 
l’informe, cal revisar la legislació actual amb l’objecte d’adequar-la 
a una realitat, la dels mitjans en l’actualitat, que ja ha canviat.

Una de les necessitats que destaca el Consell d’Europa és la 
d’assegurar que els Mitjans de Servei Públic mantinguin la seva 
rellevància i siguin capaços de complir la funció pública que 
els correspon. Entre les mesures que suggereix l’informe hi ha 
l’establiment d’uns estàndards mínims legals, operatius i tèc-
nics sobre els processos de priorització de contingut. L’informe 
proposa una combinació de requisits legals i incentius dirigits 
a promoure les bones pràctiques a més d’iniciatives per infor-
mar la població i l’establiment de regles que busquin la inde-
pendència dels que actuen com a intermediaris per distribuir 
d’informació respecte als governs. 
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A més, atès que actualment la priorització es decideix en base 
a criteris tant comercials com no comercials el Consell d’Europa 
també considera necessari que aquests criteris estiguin subjec-
tes a auditories independents per prevenir el mal ús d’aquesta 
priorització. (Infografia: FAPE) 

NOTA: El Butlletí us aporta l’informe Prioritisation Uncovered 
The Discoverability of Public Interest Content Online. CLICAR 
AQUÍ  

La lectura de notícies i l’accés a les 
xarxes pels espanyols es redueix, 
segons una enquesta de l’INE
En els últims anys, el percentatge d’espanyols que llegeix no-
tícies a internet i accedeix a xarxes socials s’ha anat reduint, 
segons es desprèn de les dades de la Enquesta sobre equipa-
ment i ús de tecnologies d’informació i comunicació a les llars 
de l’Institut Nacional d’Estadística. No es tracta d’una caiguda 
important -gairebé podria parlar-se d’un estancament- i s’ha de 
tenir en compte que es tracta de percentatges calculats sobre 
el conjunt de la població espanyola entre 16 i 74 anys, que han 

declarat haver realitzat alguna d’aquestes activitats per motius 
particulars en els últims tres mesos.

De tota manera, en l’últim any es va produir un repunt en les 
dues activitats, probablement com a conseqüència de la ma-
jor demanda d’informació com a conseqüència de la crisi de 
la COVID-19. Els punts més alts d’utilització d’aquests serveis 
d’internet en l’última dècada se situarien en 2015, per a la lec-
tura de notícies, i el 2017, per a l’accés a xarxes.

Ha de ressenyar-se que a l’inici de la dècada (2011) el percen-
tatge d’espanyols que havia utilitzat Internet en els últims tres 
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mesos era el 66,5, mentre que el 2020 arribava al 93,2%. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: INE)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Encuesta sobre Equi-
pamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
en los Hogares Año 2020, de l’INE. CLICAR AQUÍ  

Llei de Serveis Digitals (DSA): la gran 
normativa europea que pot canviar 
internet tal com el coneixem

“La Llei de Serveis Digitals (DSA) té el potencial de ser una de 
les regulacions en tecnologia més rellevants de la nostra gene-
ració”, afirma la GSMA. Europa prepara el seu gran projecte per 

regular el digital i establir les línies que han de complir les grans 
empreses tecnològiques. Un ambiciós pla que cobrirà des de la 
publicitat i la gestió de les nostres dades fins a la responsabilitat 
de les plataformes pel contingut que es publica en elles.

Fins ara, la Unió Europea ha intentat frenar les pràctiques abu-
sives d’empreses com Google o Facebook a través de multes 
milionàries, però com explicava Margrethe Vestager, comissària 
europea de Competència: “en aquesta era digital, necessitem el 
poder per fer alguna cosa més que investigar casos individuals“.

Què és la DSA i què abastarà.- La Llei de Serveis Digitals pre-
tén renovar la directiva del comerç electrònic, però aprofitarà 
l’ocasió per afegir noves regulacions de cara a les plataformes 
digitals. Al febrer de 2020, la Comissió va publicar el document 
“Shaping Europe’s digital future” on es va establir que per a 
finals d’aquest any es crearien “noves i revisades regles per 
aprofundir el mercat intern dels serveis digitals, augmentant i 
harmonitzant les responsabilitats de les plataformes línia i refor-
çant la supervisió de les polítiques de contingut a la UE”.

Segons explica una de les propostes del mes d’octubre, l’àmbit 
de la “Digital Services Act” abastarà “des de les xarxes socials, 
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fins als serveis de l’economia col·laborativa, passant pels mo-
tors de cerca, la publicitat en línia, els serveis en el núvol, els 
punts d’accés wifi, l’allotjament de pàgines web, els serveis de 
missatgeria, les botigues d’aplicacions, les eines de compara-
ció, els serveis basats en la intel·ligència artificial, les xarxes de 
subministrament de continguts i els serveis de noms de domini”.

La futura normativa buscarà “aclarir el contingut del concepte de 
“contingut il·legal’” i intentarà establir clarament entre el que és una 
activitat de contingut de caràcter no econòmic i el que comprèn la 
publicitat. És a dir, diferenciar les normes que s’han d’aplicar al 
contingut normal i quines són les normes per als continguts pa-
trocinats i altres publicacions publicitàries. Es busca diferenciar 
clarament entre “contingut il·legal” i “contingut nociu”, una de les 
peticions més repetides per les diferents empreses i associacions.

Un altre dels conceptes que la DSA intentarà definir és el de 
“operador sistèmic”, en referència a aquelles empreses que 
puguin tenir una posició en el mercat important i actuïn com 
“guardians d’accés” (‘ gatekeepers’). No queda clar de moment 
quina repercussió tindrien aquests operadors i si ser considerat 
com a tal podria tenir afectació legal, però s’espera que grans 
empreses de tecnologia com Google, Facebook o Amazon es-

tiguin incloses en aquesta categoria. Com es definirà aquesta 
categoria no s’ha concretat i serà una cosa a analitzar, però 
s’espera que sigui a través d’una combinació de criteris quanti-
tatius i qualitatius.

Entre els principals objectius de la Llei de Serveis Digitals està 
definir quina és la responsabilitat de les plataformes amb el con-
tingut que es publica en elles i crear la figura de ‘gatekeeper’, 
per diferenciar aquelles plataformes que compten amb massa 
influència en el mercat. Thierry Breton, comissari del Mercat In-
tern de la Unió Europea, ha intentat anticipar com serà aquesta 
distinció. “El criteri més important és l’impacte de les platafor-
mes en el mercat únic, que és un criteri que considerem molt 
important. Un altre aspecte és si un servei és ‘inevitable’ o no. 
En altres paraules, si ets una PIME i vols vendre el teu producte 
i no tens cap altra opció que passar per una determinada plata-
forma, llavors la plataforma podria considerar-se dins de l’abast 
dels criteris del guardià d’accés”, afirma el comissari. “Treba-
llem amb criteris objectius i no tenim una ‘llista’ de plataformes. 
El que intentem capturar és el comportament de la plataforma. 

El proper 15 de desembre de 2020 coneixerem tots els detalls 
de la nova Llei de Serveis Digitals, la regulació més important 
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de les últimes dues dècades respecte a Internet. (Font i foto-
grafia: Xataca). NOTA: Per situar als nostres lectors, El Butlletí 
us ofereix el documento “Shaping Europe’s digital future” on 
es va establir que a finals d’any es crearien “noves i revisades 
regles per a aprofundir en el mercat intern dels serveis digitals. 
CLICAR AQUÍ  

Xarxes socials: el mitjà on els 
espanyols troben més fake news

Les xarxes socials i les aplicacions de missatgeria s’han conver-
tit en les plataformes que reuneixen una major presència de no-
tícies falses. Així ho considera un 44% d’usuaris espanyols, que 
afirmen haver trobat fake news relacionades amb la COVID-19. 
Un 43% ha vist notícies falses difoses per representants polítics 
i un 42%, per ciutadans que no coneixien personalment. 

Després d’haver identificat quines són les claus perquè una 
mentida news es difongui i viralitzi per les xarxes socials, una 
altra investigació, aquesta vegada, realitzada per EAE Busi-
ness School, ha descobert quines són les plataformes i/o perfils 
a través dels quals els usuaris han vist notícies falses. 

Posant el focus a l’abril, quan va començar la pandèmia de 
coronavirus a l’estat espanyol, l’estudi revela que un 44% 
d’espanyols va trobar durant aquest mes fake news en xarxes 
socials i apps de missatgeria mòbil. Un 43% ha vist com re-
presentants polítics difonien informació falsa, i un 42%, altres 
usuaris que no coneixien personalment. 
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Un 36% assegura que va descobrir informació falsa en mitjans 
de comunicació i un 34%, en la difusió del Govern estatal. Ma-
teix percentatge per a aquells que afirmen haver vist com per-
sones que coneixien personalment compartien rumors. 

En aquest sentit, Cristina Gallego, autora de l’estudi i professora 
de EAE Business School, ha recordat el repte a què s’enfronten 
no només els mitjans de comunicació. “També els acadèmics, 
per preparar a les noves generacions per enfrontar-se a la infor-
mació i saber diferenciar el que és informació d’opinió, acudint 
a diverses fonts, i no limitant-se a llegir un únic mitjà, o els mi-
tjans més afins a la pròpia ideologia” . 

Un tema, el de les fake news, que preocupa a més de la meitat 
de la població espanyola, tal com confirma el fet que un 68% 
declari que li intranquil·litza discernir el que és vertader o fals 
a internet. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: EAE 
Business School)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Fake 
News en tiempos de COVID: La invasión de la desinformación, 
de l’EAE i dirigit per Cristina Gallego. CLICAR AQUÍ  

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_2709.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Previsió global de despeses de 
publicitat i màrqueting 2020-2024
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La previsió de despeses de publicitat i màrqueting global de 
PQ Media 2020-2024 és la vuitena edició del referent de ren-
diment anual reconegut de la indústria de la publicitat i el màr-
queting, que ofereix intel·ligència de mercat accionable, dades 
economètriques i anàlisi expert de la despesa en mitjans tradi-
cionals, digitals i alternatius, creixement, clau tendències, opor-

tunitats emergents i resultats projectats per país, sector dels 
mitjans, plataforma i canal per al període 2014-2024.

L’equip d’investigació de PQ Media va desenvolupar la seva 
previsió de despeses de publicitat i màrqueting global 2020-
2024 mitjançant la metodologia economètrica, bases de dades 
propietàries i exclusiu Global Opinion Leader Panel™ per re-
copilar dades a nivell del terreny, realitzar anàlisis exhaustives 
de variables clau del mercat i sintetitzar. totes les nostres in-
vestigacions, dades i anàlisis principals en resultats lliurables 
de missió crítica dissenyats per ajudar-vos a assolir els vostres 
objectius de creixement estratègic.

La darrera edició de la previsió ajuda a respondre a les difícils 
preguntes empresarials que us molestaran durant la turbulència 
econòmica que va commoure totes les parts interessades de la 
indústria dels mitjans de comunicació el 2020, com ara: 

• Enteneu l’impacte de COVID-19 en la indústria de la publicitat 
i el màrqueting?

• Esteu centrats en els mercats, plataformes i canals de mitjans 
més oportuns?

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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• Quines plataformes i canals de mitjans tradicionals, digitals i 
alternatius utilitzeu i com funcionen als vostres mercats objec-
tius?

• Per què alguns mercats, plataformes i canals superen els al-
tres?

• Quins són els principals motors i reptes de creixement que 
alimenten perspectives de creixement desiguals per als canals 
de mitjans digitals i tradicionals més grans i de més ràpid crei-
xement, així com per als 20 millors mercats mundials?

La previsió de despeses de publicitat i màrqueting mundial in-
clou un examen exhaustiu de l’efecte de la pandèmia en més de 
300 sectors, sitges, plataformes i canals de mitjans de comu-
nicació que operen als 20 millors mercats mundials i a la resta 
de països inclosos a cadascuna de les 4 regions clau del món: 
Amèrica, Europa, Àsia-Pacífic i Àfrica-Orient Mitjà.

La ràpida difusió de COVID-19 a principis del 2020 va obligar 
els principals anunciants i venedors a canviar ràpidament les 
tàctiques i estratègies mediàtiques planificades, ja que les prin-
cipals marques es dirigien cap a l’orientació, la participació i 

l’activació de consumidors més difícils, voluble i desbordats. 
Amb els missatges publicitaris i de màrqueting que ja es perden 
perquè la demografia clau és cada cop més multitasca multimè-
dia i consumeix contingut en dispositius sense fils amb progra-
mari de bloqueig d’anuncis, els venedors de marca més astuts 
van traslladar els seus pressupostos a canals multimèdia ca-
paços d’intervenir de manera avançada enmig de la forta boira 
la indústria a principis del 2020.

Com a resultat, els analistes de PQ Media® van dissenyar la 
nova previsió de despeses de publicitat i màrqueting global es-
pecíficament per ajudar a prendre decisions empresarials més 
intel·ligents, sobretot enmig de l’imprevist econòmic trastorn del 
2020. 

L’estudi inclou una cobertura completa i en profunditat de cadas-
cun dels 20 millors mercats mundials, amb seccions d’informes 
dedicats, perfils, conjunts de dades i anàlisi detallada de la des-
pesa en publicitat i màrqueting en mitjans tradicionals, digitals 
i alternatius, creixement tarifes, quotes de mercat, rànquings 
dels mercats, plataformes i canals de mitjans més grans i de 
més ràpid creixement; i gràfics i gràfics basats en dades.
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Cobertura sense precedents de més de 300 sectors, sitges, 
plataformes, canals i categories de mitjans, inclosos els sec-
tors generals de publicitat i màrqueting; 15 sitges tradicionals i 
digitals híbrides; 10 principals plataformes digitals i de mitjans 
alternatius; 41 canals de mitjans digitals i alternatius; i 10 pla-
taformes de mitjans tradicionals clau. (Infografia: PQ Media). 
NOTA: Per revisar l’amplitud i la profunditat de la previsió glo-
bal de despeses de publicitat i màrqueting 2020-2024 de PQ 
Media. L’informe complet és de pagament, al preu de 2.995,00 
dòlars. El Butlletí de l’AMIC us ofereix, gratuïtament, un resum 
executiu. CLICAR AQUÍ  

La inversió publicitària cau un -5,9% a 
l’octubre de 2020

Durant el mes d’ octubre de 2020 la inversió publicitària ha arri-
bat als 577.300.000 d’euros, un 5,9% menys que en el període 
equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
613.300.000 d’euros.

Digital, que ocupa la primera posició com a primer mitjà per 
volum d’inversió publicitària durant el mes d’octubre, ha expe-

rimentat un increment del 7,8% enfront de el mes d’octubre de 
2019, obtenint 274,0 milions d’euros. Dins de Digital el millor 
comportament aquest mes és per Websites, abans denominat 
Internet, que inclou Display i Video, amb un augment de l’8,9% 
passant dels 92,4 milions d’euros al mes d’octubre de 2019 als 
100, 6 milions del mes analitzat. Search, creix un 8,5% amb una 
inversió de 104,4 milions davant els 96.200.000 d’euros que va 
obtenir en el mateix període de 2019. Xarxes Socials, també 
incrementa la seva xifra d’inversió en un 5,3%, assolint els 69,0 
milions d’euros.
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El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inver-
sió publicitària de 189.300.000 d’euros, amb un -3,6% menys 
que els 196.300.000 d’euros de el mateix període de l’2019. 
Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 38,2 
milions, per sobre de la cambra mig, Diaris, la xifra puja al desè 
mes de l’exercici a 37,4 milions d’euros i suposa una caiguda 
del -26,9% sobre la xifra corresponent a l’any anterior. El mitjà 
Exterior decreix un -29,7% el seu volum d’inversió publicitària. 
Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, decreix la seva xi-
fra un -50,5%. Suplements i dominicals, registra 1,6 milions 
d’euros i un descens del -47,9% respecte al mateix període del 
l’any anterior. Finalment, Cinema, un dels mitjans més afectats 
per la crisi sanitària, registra 0,8 milions d’euros i un descens 
del -78,3% enfront de el mes d’octubre de 2019. 

Evolució de setembre 2020 vs octubre 2020.- Analitzant ara 
l’evolució mes a mes en l’exercici actual, al mes d’octubre de 
2020, la inversió publicitària hauria arribat als 577.300.000 
d’euros, fet que suposa un 22,3% més que el mes anterior, se-
tembre, quan la inversió va assolir una xifra de 471.900.000. 
Tots els mitjans incrementen la seva xifra d’inversió respecte 
al mes anterior. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Infoadex)

La predicció més temuda: Quant 
trigarà a recuperar-se el mercat 
publicitari de la crisi del coronavirus?

La publicitat ha estat un dels grans danys col·laterals de la cri-
si del coronavirus. Quan va esclatar la crisi sanitària de forma 
massiva el passat mes de març, els anunciants van paralitzar 
les seves inversions de publicitat. Alguns les van canviar, altres 
les van endarrerir i altres directament les van eliminar, desitjo-
sos de destinar més recursos a altres àrees. Va ser una mica 
com la crisi de 2008, però amb calendaris accelerats. Després 
de la crisi de fa una dècada, a el mercat publicitari li va costar 
molt tornar a la normalitat. La gran pregunta està ara en quant 
li costarà en aquesta ocasió i si els temps accelerats també es 
repetiran a l’hora de recuperar el perdut.
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No obstant això, tot apunta que no. WARC acaba de presentar 
la seva última previsió sobre què passarà amb el mercat publi-
citari. Les seves dades són clares. Aquest any es produirà una 
caiguda rotunda i la recuperació no arribarà de forma ràpida. 
Segons les dades de WARC Global Advertising Trends: State 
of The Industry 2020/21, al mercat publicitari li costarà anys tor-
nar a la normalitat precrisi. Segons les conclusions de l’estudi, 
no tornarà el creixement fins 2022 i amb l’alça amb la qual es 
tanqui aquest any simplement s’aconseguirà igualar les dades 
de tancament de 2019.

Europa tancarà l’any amb un retrocés del 14,5% en la inversió 
publicitària, perdent així 21.500 milions de dòlars. Les estima-
cions per a Europa són que creixi el 2021 un 10,2% i recuperi 
un 60% del que havia perdut. Regne Unit serà el mercat que 
més creixerà el 2021, amb una pujada del 14,7%. Espanya serà 
el segon mercat amb una major alça, del 12,5% l’any que ve. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Global Adverti-
sing Trends: State of The Industry 2020/21, de WARC. CLICAR 
AQUÍ 

Les agències preveuen que creixeran 
un escàs 1% a llarg termini

La situació financera de les companyies s’ha vist en escac a 
causa de la pandèmia, convertint les fusions i adquisicions, 
comunament conegudes com M & A, en un moviment corpo-
ratiu d’una importància transcendental. De fet, tal com afirmen 
des de la consultora SCOPEN,  només durant l’últim any, s’han 
duplicat les operacions de fusions i adquisicions, sent les de 
companyies digitals el triple de les de les companyies més tra-
dicionals.

Gairebé el 3% de les pimes han tancat aquest any, més d’un 
75% ha hagut d’ajustar equips i es preveu que més de la meitat 
seguiran retallant ocupació en 2021. Davant aquesta situació, 
no és d’estranyar que també aquest tipus d’empreses valorin la 
possibilitat de realitzar moviments de M & A. 

Un sector en què la crisi ha tingut gran influència ha estat el 
publicitari, les  agències preveuen que creixeran un escàs 1% a 
llarg termini, tal com afirmen des Credit Suisse. D’altra banda, 
en el sector dels mitjans, ressalta  la compra de Mateu & Co per 
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part de Vocento, després de comunicar aquesta última que els 
seus ingressos publicitaris s’havien vist reduïts en un 19%. De 
la mateixa manera, Unidad Editorial ha reportat un 32% menys 
d’ingressos, tot i la inclusió dels famosos murs de pagament.

Davant aquesta baixada dels ingressos per publicitat, no és 
estrany que els principals grups de comunicació estiguin fent 
moviments corporatius, com  Mediaset, que va anunciar la com-
pra de Be a Lion -desenvolupament de solucions de contingut 
audiovisual-  per enfortir la seva presència en el mercat publici-
tari, unint els ecosistemes lineal i digital, i la  compra d’Human 
to Human -màrqueting de influencers- per part de Atresmedia, 
per reforçar el seu posicionament en l’entorn digital. (Font: La 
Publicidad)

El 88% dels espanyols consideren 
descartar una marca associada a un 
tema de comunicació sensible 
El ciutadà, cada vegada més, utilitza el consum com a acte po-
lític, votant a les marques amb cada compra i, per tant, deixant 
constància de quin tipus d’empreses i sistema productiu vol. 

S’estima que un 23% dels consumidors està disposats a com-
prar productes a una empresa amb una reputació mitjana, un 
39% si la reputació és sòlida i un 77% si és excel·lent.

El 44% dels responsables de màrqueting s’han vist embolicats 
en una crisi relativa a un assumpte social o polític en la seva 
organització i a Mèxic el 56% dels líders de mercat s’han vist 
embolicats en desafiaments de comunicació per a una gran va-
rietat de temes. No obstant això, tant a Espanya com a Mèxic, 
mentre la majoria dels directors de màrqueting i comunicació 
tenen un pla de comunicació de crisi (90% en els dos països), 
només la meitat assegura que aquest pla “està al dia” o es tro-
ben “treballant en la seva revisió” actualment (58% i 40% res-
pectivament).
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Premsa escrita: Avaluar una possible amenaça a la repu-
tació.- Un diari asiàtic, que ha tingut una circulació diària de 
100.000 exemplars durant anys, gaudeix d’una molt alta puntua-
ció pel que fa a credibilitat. El diari va ser comprat per un gegant 
del comerç electrònic xinès i atès que la credibilitat i la reputació 
de la marca era un actiu clau per al diari, l’empresa volia assegu-
rar-se que l’adquisició no suposaria una amenaça per a la seva 
marca. El diari va seguir de prop i va analitzar la reputació de la 
seva marca escoltant tot el que es deia sobre ella, amb èmfasi en 
les discussions relacionades amb la adquisició. 

Un cop identificades les preocupacions de la comunitat de lec-
tors, el diari va respondre a elles i va continuar vigilant aquestes 
discussions per observar l’impacte de les accions de comunica-
ció i de les relacions amb els clients. Mitjançant el social media 
listening, el diari va identificar que els lectors estaven preocu-
pats per la pèrdua d’autonomia del diari i, per tant, els va infor-
mar precisament que es garantiria la integritat i l’autonomia, 
fins i tot després de l’adquisició. Aquesta decisió va permetre al 
diari disminuir les mencions negatives, augmentar els missat-
ges positius i mantenir la seva quota de mercat i la seva puntua-
ció de credibilitat després de l’adquisició. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Ionos)

NOTA: El Butlletí us acosta la guia Optimiza la reputación de tu 
marca, de Digimind. CLICAR AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

El Govern destinarà 3,6 milions a 
la campanya de les eleccions al 
Parlament
El Consell Executiu ha aprovat una dotació pressupostària de 
3.577.970 euros per finançar la campanya ordinària de publi-
citat institucional destinada a informar la ciutadania sobre les 
eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al proper 
14 de febrer. Així doncs, amb aquesta finalitat, el Govern ha 
autoritzat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda a realitzar aquesta despesa en la campanya institucio-
nal. (Font: Comunicació21)
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Com obtenir el màxim rendiment amb 
Google Ads
Per Puro Marketing

 
Google Ads és una de les fonts de dades més important a l’hora 
de fer un seguiment de les campanyes de PPC de l’empresa. 
Una de les avantatges que té anunciar-se a internet són les 
mètriques que aquest proporciona, ja que pots comprovar en 
tot moment com va la teva campanya i a més, no cal un gran 
pressupost per dur-la a terme. Per aconseguir tot això, un dels 
sistemes més populars és Google Ads.

Hi ha diferents tipus de campanyes que es poden realitzar amb 
Google Ads:

Google Search: una de les més conegudes, et permet aparèi-
xer en els primers o últims llocs de la pàgina de resultats de 
Google amb la paraula “Anunci”, el que indica que és una estra-
tègia SEM. En aquest context són molt importants les paraules 
clau que vulguis utilitzar en la teva campanya, ja que el teu 
anunci apareixerà quan aquestes paraules clau siguin escrites 
per l’usuari. Un consell és que no es facin servir més de deu 
keywords per grup d’anuncis, ja que el més important és la re-
llevància que tingui el teu anunci.

Google Display: la xarxa de display de Google et permet mos-
trar el teu anunci al teu públic objectiu utilitzant la segmentació. 
Els anuncis són mostrats mitjançant banners formats per text, 
imatge, àudio o vídeo, que s’exposen en les landing pages que 
l’usuari més visita, i que, a més, per la segmentació realitzada, 
seran d’l’interès de l’usuari.

YouTube Ads: com el seu propi nom indica, aquest tipus de 
campanya implica anuncis publicitaris dins de la plataforma de 
YouTube. Encara que, si bé és cert que per organitzar, crear i 
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editar un vídeo publicitari es necessita més temps i pressupost, 
realment els resultats seran molt beneficiosos. Aquest sistema 
es basa en posar un anunci abans o durant el vídeo que estigui 
visualitzant l’usuari ia més, també sortirà com a contingut anun-
ciat en els primers llocs de la pàgina de resultats de YouTube. 
Aquí tornen a ser de vital importància les paraules clau que se 
seleccionen.

Google Ads Experiments: aquest nou sistema que incorpo-
ra Google Ads, et permet aplicar canvis en les teves campan-
yes per veure si seran efectius o no. És a dir, d’una campan-
ya existent es pot crear un esborrany de campanya, el qual 
farà un duplicat d’aquesta campanya, només que no serà una 
campanya real, ni s’aplicaran els canvis en la vida real. Sobre 
aquest esborrany es poden aplicar els canvis que es desitgi en 
la campanya, i veure així si serien efectius o no, sense aplicar-
los realment.

No obstant això, amb el sol fet de crear una campanya, donar 
d’alta les paraules clau, donar d’alta els anuncis etc., no està la 
feina feta, cal analitzar amb el temps les campanyes, anar fent 
ajustos, per passar de les campanyes que no estan funcionant i 
centrar-se en les que tenen millors resultats. (Infografia: Aeroweb)

Google News Showcase permetrà 
accés gratuït a les notícies sota mur 
de pagament

 
Google va dir que abans de final d’any llançaria una plataforma 
de notícies en la qual poder comptar amb els seus continguts. 
El nom del nou programa és Google News Showcase. Ja es 
troba disponible en països com Alemanya, Brasil, Argentina, 
Canadà, França, Regne Unit i Austràlia, i la companyia acaba 
d’anunciar que pagarà als mitjans que participin a Showcase 
per proporcionar accés limitat als continguts sota mur de pa-
gament. Els usuaris, això sí, hauran de registrar-se a les webs 
dels diferents mitjans, segons explica Google. A Espanya, de 
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moment, no disposem de la plataforma, i Google Discover 
s’enfronta a una demanda de CEDRO per 1,1 milions d’euros 
en drets d’autor.

Així ho ha explicat Google en un comunicat: “Aviat comença-
rem a oferir accés al contingut de pagament en associació amb 
editors de notícies seleccionats. Els murs de pagament són una 
part fonamental de les estratègies d’ingressos d’alguns mitjans. 
Per donar suport a aquest objectiu, pagarem als socis partici-
pants perquè donin accés limitat al contingut de pagament als 
usuaris de News Showcase. A canvi, els usuaris s’han de regis-
trar amb el mitjà, proporcionant un mètode perquè construeixi 
una relació amb els lectors.”

Google ha comunicat que hi ha més mitjans sumant-se a News 
Showcase, com Le Monde, Courrier International, L’Obs, Le Fi-
garo, Libération i L’Express a France, i pàgina12, La Gaceta i El 
Dia a Argentina. En total, ja suma més de 400. 

La plataforma està permetent que els mitjans arribin noves au-
diències, com explica Peter Neumann, d’un mitjà alemany: “El 
producte ha obert nous grups objectiu per al nostre periodisme, 
arribant a un públic més jove que llegeix les nostres ofertes de 

notícies amb més freqüència i activament que altres”. (Font: 
Genbeta – infografia: 9to5google.com)

Facebook hi torna: ha estat un any 
mesurant malament les dades de 
conversió
Què és exactament el que ha passat ara? Els anunciants han 
estat utilitzant a Facebook dades errònies en les eines d’estudi 
de la conversió que mesuren per saber quins resultats obtenen. 
Un error de codi ha fet que entre agost de 2019 i el d’aquest 
any es produïssin fallades en com es mesurava la conversió en 
els tests que es fan sobre les campanyes i que s’empren per 
prendre decisions d’inversió.

“Sorpresa, sorpresa, l’error era a favor de Facebook”, critica 
ara un executiu publicitari en declaracions a AdAge, assenya-
lant que els resultats que oferien les eines estaven fent que 
semblés que els resultats fossin millors del que eren. Els anun-
ciants, expliquen al mitjà nord-americà, percebien, per culpa de 
l’eina fallida, que l’efectivitat de la seva campanya era superior 
a com realment era. Atès que fallava la part que estudia la con-
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versió, estaven creient que les campanyes van impactar més 
en certs objectius -com podien ser les vendes- del que realment 
ho feien.

Facebook es troba amb un problema entre mans i ha estat ne-
gociant durant l’última setmana amb els principals anunciants 
i agències per solucionar la relació i corregir l’impacte negatiu 
d’aquest problema. Facebook està facilitant xecs per indemnit-
zar els anunciants per la sentència. La quantitat que cobreix el 
xec varia segons quant gasta l’anunciant partint d’estudis de 
dades de conversió.Pot anar de milers de dòlars o euros a mi-
lions, segons el client. (Font: Puro Marketing)

Com donar-se de baixa de llistes de 
correu

Els experts en màrqueting en línia han estat tot l’any pre-
parant-se per la setmana del Black Friday, el que, sumat a 
l’excepcionalitat que ha imprès la pandèmia a aquest 2020, té 
com a resultat un caos inacceptable per a aquells que busquen 
explicar una safata d’entrada manejable.

Però això, més que un problema, és una oportunitat, perquè en 
lloc de limitar-te a esborrar tots aquests correus, podem apro-
fitar per ‘fer neteja”: totes les subscripcions a llistes de correu 
de les que t’havies oblidat s’han significat en aquests dies per 
recordar la seva existència.

Però tranquil: exorcitzar les promocions comercials del teu 
compte de correu és, a hores d’ara, força més senzill del que 
es podria pensar (tot i que encara resulti bastant tediós). I és 
que les principals plataformes en línia i aplicacions de correu 
electrònic són capaces de detectar automàticament els envia-
ments vinculats a una llista de correu i ofereixen ja opcions per 
automatitzar la nostra baixa en les mateixes, a través d’enllaços 
de ‘Cancel·lar subscripció’ o similars.

Si per alguna opció tal enllaç no estigués disponible, hauríem de 
recórrer als que porten de sèrie els propis missatges promocio-
nals, freqüentment a la part inferior dels mateixos. Si optem per 
aquesta solució, haurem d’estar pendents de revisar la pàgina 
que s’obri al navegador, per assegurar-nos que el procés de 
baixa finalitza satisfactòriament (moltes marques, per exemple, 
ens obliguen a reescriure abans la nostra adreça de correu). 
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I si això tampoc fos possible, sempre ens quedarà l’opció de 
classificar el missatge com a spam (o, directament, bloquejar el 
remitent, el que prefereixis). (Font: Genbeta)
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Perquè és important involucrar els 
lectors en el procés editorial
Per Maxime Loisel, director de projectes de Datagif / Hyper-
News 

És ben sabut: la bretxa entre periodistes i ciutadans creix any 
rere any. És cert que la crisi del coronavirus va anar acom-
panyada de senyals més aviat positius (pics d’audiències i 
subscripcions a premsa, atenció renovada per a rituals com el 
News), però la percepció dels lectors no sembla haver canviat 
fonamentalment.

• Diversos estudis continuen assenyalant la relació molt crítica, 
encara que ambivalent, dels ciutadans amb els mitjans de co-
municació de tot el món.

• Sense caricaturitzar, una bona part de la població considera 
que els periodistes són una casta elitista i desconnectada de la 
realitat, igual que el personal polític. Aquestes crítiques, però, 
són lluny de ser noves.

La realitat és molt més complexa. Aquestes idees rebudes testi-
monien una certa distància i una manca de comprensió del gran 
públic respecte al treball periodístic. Sí, però... Cal admetre que 
certs mitjans han estat tancats durant molt de temps a la crítica 
i al diàleg directe amb els lectors.

• Els periodistes, especialment en els mitjans impresos, han 
mostrat des de fa molt de temps una postura vertical de “conei-
xedors” la missió dels quals seria educar les masses.

• Avui dia, els mitjans de comunicació en línia es veuen obligats 
a tornar a qüestionar aquesta cultura vertical i enfrontar-se més 
als lectors. Des de l’arribada del web i de les xarxes socials, el 
paper dels mitjans de comunicació s’ha diluït molt, en un con-
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text on tothom (o gairebé tothom) s’ha convertit en un productor 
d’informació.

• La interactivitat habilitada pels comentaris, per exemple, va 
ser un primer pas endavant (amb efectes mixtos, però, sobre la 
qualitat del debat públic). La carrera pel públic i la omnipresèn-
cia de les analítiques a les redaccions també estan impulsant 
aquests canvis.

I ara... Com  assenyala la periodista nord-americana Joy Mayer, 
autora d’un molt bon bloc sobre confiança en els mitjans de 
comunicació, els editors han de tenir la ment molt lúcida davant 
la desconfiança i revisar seriosament la seva relació amb els 
lectors.

Més enllà de trucs interactius poc constructius (com les en-
questes en línia), alguns mitjans de comunicació comencen a 
implicar realment els seus lectors en el procés editorial. Sovint 
parlem de “periodisme de compromís”, encara que el concepte 
sigui molt ampli i una mica bàrbar.

Aquesta col·laboració pot adoptar diverses formes: recopilació 
d’idees, testimonis... Una manera senzilla de prendre el pols 

a la societat i sortir de la seva torre d’ivori, especialment a les 
redaccions que no practiquen informes de camp.

Aquesta ètica del treball mobilitza habilitats periodístiques bas-
tant clàssiques (escolta, curiositat, pensament crític), però amb 
una atenció especial a mantenir un vincle de retroalimentació 
constant amb els lectors.  

La participació dels lectors en el procés editorial també és una 
nova manera de captar l’atenció dels usuaris d’Internet i retenir-
ne part. Perquè, malgrat la desconfiança, gran part dels ciu-
tadans segueixen sent curiosos i interessats en la fàbrica de 
mitjans. 

Què podem fer? Com idees, per exemple, motivar que el lec-
tor ens faci preguntes. Demanar que ens doni idees. Sol·licitar 
testimonis per arrodonir un reportatge de carrer. Fer que els 
lectors votin. Organitzar conferències editorials obertes. Dema-
nar experiència als lectors per arrodonir determinades notícies. 
Resumint, els editors, directors i caps de redacció han de ser 
atrevits i conculcar als seus periodistes les idees que han que-
dat escrites o algunes de noves que a ben segur ja hi ha algun 
mitjà que les fa servir. (Fotografia: Entreperiodistas)
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Deu tendències que transformaran el 
panorama mediàtic a 2021

La relació entre els mitjans de comunicació i el comerç electrò-
nic; la recollida de dades davant la desaparició de les galetes; 
o el canviant comportament de l’audiència actual i com les mar-
ques es relacionen amb ells, són alguns dels fets que donaran 
un gir al sector l’any que ve. Durant la pandèmia, tot i que ha 
augmentat el consum de tots els mitjans a la llar, han caigut la 
confiança al consumidor i la inversió publicitària. L’estudi Media 
Trends & Predictions 2021, de Kantar, proporciona insights so-
bre els canvis en el comportament del consumidor i les dinàmi-

ques de la indústria que han vingut per quedar-se i mostra les 
estratègies clau per impulsar el creixement de les companyies.

L’informe destaca les següents deu tendències i prediccions:

El subscriptor “boomerang”.- Els consumidors veuen les pla-
taformes SVOD com una cosa “intercanviable”, portant la “gue-
rra de l’streaming” a un altre nivell. Els agregadors de contin-
gut guanyen protagonisme 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, 
i a causa de les mesures de confinament domiciliari, hem vist 
més la televisió acompanyats. Necessitem obtenir un conei-
xement complet del covisionat amb les seves superposicions 
i moviments entre plataformes de contingut en streaming. I les 
dades oficials de mesurament haurien de reflectir el comporta-
ment de la totalitat de l’audiència.

El dilema de les xarxes socials.- Les inversions de les mar-
ques en xarxes socials continuen creixent, tot i la desconfiança 
al consumidor. Les marques es tornaran més obertes i dinàmi-
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ques en la seva planificació de la comunicació i els mitjans, i 
trencaran sitges per crear campanyes que arribin als seus re-
ceptors a través de tots els canals, utilitzant als influencers de 
manera estratègica.

E-Commerce i mitjans de comunicació: amics o enemics?.- 
Els influencers en xarxes socials influiran en el comportament 
del consumidor al llarg de l’embut de conversió, guiant-los cap 
a una presència omnicanal més eficient. Les marques han de 
reinventar les seves estratègies D2C per integrar influencers.

Anàlisis profunds.- L’analítica impulsarà inversions òptimes i 
proporcionarà una estratègia equilibrada entre el curt i el llarg ter-
mini. El mesurament que certifica i optimitza la qualitat del con-
tingut abans de la seva emissió serà cada vegada més important 
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 
avançaran cap el mesurament híbrida de l’eficàcia dels anun-
cis, 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 mediàtics s’utilitzen 
i comparteixen de manera més reiterada dins de les companyies. 
Els professionals dels mitjans necessiten accedir a conjunts més 
amplis de dades per detectar oportunitats i prendre millors deci-
sions, mentre que les plataformes de dades han de ser de codi 
obert perquè els anunciants puguin integrar les seves pròpies da-
des amb múltiples plataformes programàtiques 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 
d’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 
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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.

“La COVID-19 ha provocat que estiguem innovant tant com en 
l’última dècada”, destaca Serge Lupes, CEO de Media Division, 
a Kantar. “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. I hem identificat una sèrie 
de tendències que poden posicionar la indústria mediàtica i pu-
blicitària com un motor clau per a la recuperació econòmica”, 
afegeix. (Font: El Publicista – infografia: Dircomfidencial)

NOTA: Us oferim aquesta edició de 2021 Media Trendsand Pre-
dictions amb el desig que proporcioni un estímul per enfocar les 
vostres estratègies de màrqueting. CLICAR AQUÍ  

Creativitat en moments difícils

 
Les properes setmanes, plenes de festes i esdeveniments fa-
miliars, són el moment perquè les marques utilitzin la creativitat 
i els mitjans per connectar, ensenyar, entretenir i impulsar la 
inversió del consumidor tant en línia com en la compra tradicio-
nal. El que ens interessa veure és quines d’aquestes inversions 
i prediccions duraran més enllà de el quart trimestre del 2020 i, 
potencialment, ajuden a donar forma a el futur del màrqueting i 
la venda minorista tal com la coneixem.

Hem vist molts canvis i acceleració de la innovació en els da-
rrers vuit mesos i esperem que continuïn a mesura que la pan-
dèmia s’accelera i pot canviar la manera com comercialitzen i 
venen les marques i els minoristes per sempre. Tot i que molts 
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d’aquests pivots i canvis es feien esperar des de fa temps, molts 
d’ells responen a l’acceleració de l’abast del comerç electrònic 
i la demanda de contingut que ajudi els que estan a casa a que 
es sentin menys aïllats i sols.

Com es preveia en aquestes dues darreres setmanes, les 
properes mostraran, sens dubte, alguns dels més creatius in-
tents que hem vist fins ara per aprofitar els mitjans, la tecno-
logia emergent i la creativitat humana per connectar-se, en-
senyar, entretenir i impulsar la inversió dels consumidors, tant 
dins com fora de línia. El que ens interessa veure són quines 
d’aquestes inversions i prediccions duren més enllà del quart 
trimestre de 2020 i, potencialment, poden ajudar a configurar el 
futur del màrqueting i de la venda al detall tal com el coneixem. 
(Il·lustració Media GQ)

Google pagarà al voltant de 30 milions 
d’euros a l’any a mitjans francesos

A mitjans de novembre Google va anunciar un acord amb diver-
sos mitjans de França per llicenciar els seus continguts, poques 
setmanes després que el Tribunal d’Apel·lacions de París rea-

firmés l’ordre de l’autoritat de la competència que l’obligava a 
negociar aquests pagaments. I aquest nou escenari ha desem-
bocat en un marc general pel qual el gegant tecnològic aportarà 
al voltant de 30 milions d’euros a la indústria en cadascun dels 
tres pròxims anys, segons avança Frederic Filloux.

En virtut de la informació aportada pel periodista, la negocia-
ció va aconseguir aquest punt d’acord després que  els editors 
plantegessin una primera petició de 150 milions anuals i Google 
expliqués per què no anava a prendre en consideració acostar-
se si més no a aquesta xifra. Els 30 sobre els quals es va arri-
bar a una entesa, que Filloux estima que es convertiran en al 
voltant de 50 amb altres despeses associades,  es repartiran en 
funció de diversos factors com l’audiència, el nombre de perio-
distes empleats o el tipus de contingut.

Tot això en el context de Showcase, el servei de notícies que 
Google està llançat arreu (veure en aquest Butlletí la secció 
Eines) per a mòbils i que porta la novetat del pagament per 
llicenciar continguts. A més aquest projecte ofereix als editors 
la possibilitat de  captar lectors de pagament mitjançant el botó 
de subscripció que Google va llançar fa mesos i que a Espanya 
han implementat ja diversos mitjans.
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Aquest acord és el resultat de la primera transposició efecti-
va a nivell nacional de la directiva europea de Drets d’Autor 
aprovada al març de 2019 i incorporada a l’esquema jurídic 
francès a l’octubre. Aquesta legislació habilita els creadors de 
publicacions informatives per exigir a les plataformes per l’ús 
de fragments significatius d’aquests continguts , que és el que 
l’autoritat de la competència francesa havia ordenat a Google 
que pactés amb els editors a l’abril d’aquest any. El rebuig de 
el recurs  a aquesta decisió va obligar finalment a el gegant 
tecnològic a seure a negociar.

Després de l’exemple de França és d’esperar que altres països 
de la Unió Europea comencin a aplicar en el mateix sentit la di-
rectiva de Copyright. Mentrestant, Google té un altre front obert 
en el mateix sentit en  Austràlia, que al seu torn està sent imitat 
per Canadà. El precedent francès pot ser igualment rellevant en 
els dos escenaris. (Font: Dircomfidencial)

La FAPE estudia recórrer davant el 
Constitucional les rodes de premsa 
sense preguntes

Persisteix la pressió contra les rodes de premsa sense pregun-
tes i els vetos a periodistes i mitjans de comunicació, situació 
que ha generat importants tensions en els últims mesos. La 
Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) va 
plantejar en la seva Assemblea General la possibilitat de pre-
sentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra aques-
tes accions, sempre que hi hagi base jurídica per fer-ho.

D’altra banda, a instàncies de l’Associació de la Premsa de 
Sevilla (APS), la FAPE ha analitzat les conseqüències que pot 
comportar per als periodistes el teletreball i ha resolt alertar per-
què “aquest sistema no es converteixi en un pretext perquè la 
informació perdi veracitat i qualitat i acabi sent un model que 
castigui, encara més, la situació econòmica i laboral dels perio-
distes, derivant en un aprimament o desaparició de plantilles, al 
convertir-los en autònoms o falsos autònoms”.
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L’assemblea ha aprovat que la Federació es dirigeixi a totes les 
administracions públiques perquè les places que ofereixin en 
departaments de Premsa o Comunicació les ocupin, mitjançant 
el corresponent concurs públic, llicenciats i graduats en perio-
disme. (Font: MAE)

El Sitges Next anima a veure la crisi 
sanitària com una oportunitat per al 
sector de la comunicació
La cinquena edició del 
Sitges Next i primera en 
format virtual s’ha tancat 
amb un registre de més 
de mil espectadors als 
quals s’han dirigit les dotze 
ponències, casos, diàlegs i 
experiències sobre les tendències en comunicació. Es tracta 
d’un lloc en el qual s’ha posat de manifest que repensar el mo-
del fins ara existent per adaptar-se a una situació dramàtica és 
l’única opció vàlida per superar el context de crisi que vivim. 

Segons el Sitges Next, superar aquest any ple d’incertesa amb 
una previsió de caiguda d’inversió de el 20% és només possible 
si traiem el màxim profit i rendiment de les accions publicitàries. 
El que proposen des de l’organització és enfocar el discurs cap 
a una nova realitat social que ens porti a un indici d’esperança 
caracteritzat per la gradual recuperació que es constata des-
prés de l’enfonsament que va provocar el confinament.

Tot això es tradueix en una oportunitat de millora que s’ha anat 
implementant durant aquests mesos catastròfics. En el cas de 
Sitges Next 2020, la seva programació ha comptat amb una 
dotzena de ponències, casos, diàlegs i experiències sobre les 
noves tendències en comunicació, amb diferents convidats de 
prestigi internacional i la participació de professionals de primer 
nivell. (Font: Marketing Directo – infografia: Love Sitges)

Formació al Col·legi de Periodistes

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 tenir en compte per idear, preparar, publicar i analitzar els 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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. 

Flourish: comunica de manera creativa amb infografies en 
línia.- On line. Dimecres 16 de desembre (de 10.00h a 13.00h) 

- Construïm bones històries, però no aconseguim compartir-
les en xarxes socials. Has pensat si la teva comunicació és 
creativa? Potser si afegeixes infografies en línia que es puguin 
compartir i et permetin sintetitzar la informació, el lector connec-
ti més amb la teva història. Bàrbara Martínez t’explicarà com 
Flourish pot ajudar-te. És una eina completa per realitzar info-
grafies interactives digitals sense necessitat de conèixer codis 
de programació.

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.  

Finances bàsiques gamificades.- On line. Del dimecres 25 de 
novembre al 23 de desembre (10 hores) - Aquest curs, a càrrec 
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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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Els periodistes ens enfrontem a un 
“esdeveniment d’extinció”?
Per Miguel Ormaetxea / Media-tics

 
El periodisme s’enfronta a una convergència d’amenaces sen-
se precedents, fins i tot un possible “esdeveniment d’extinció” 
a què cal fer front amb tota urgència. Així d’alarmista es mostra 
el recent informe “Periodisme i pandèmia: una instantània glo-
bal dels impactes”. Està basat en una enquesta global a gran 
escala (125 països) amb més de 1.400 periodistes entrevistats. 
Realitzada pel Centre Internacional de Periodistes i el Centre 
Tow de la prestigiosa Universitat de Columbia (el primer resum 

d’aquesta enquesta ja va ser publicat en aquest Butlletí de 
l’AMIC, afegit de l’editor).

La pandèmia està sent molt dura per al periodisme, després 
d’uns anys molt durs de caiguda d’ingressos i publicitat, de can-
vis en la propietat dels mitjans i inestabilitat financera. No tot ha 
estat pessimisme, ja que els periodistes enquestats van infor-
mar haver percebut una major confiança en l’audiència (43%) i 
participació (38%). A més, el 61% va informar de la seva major 
sentit de compromís amb el periodisme i uns nivells renovats 
de missió. Els enquestats van des reporters de notícies fins edi-
tors i directors executius. Els autors usen el terme “periodistes” 
en un sentit genèric, el que s’està convertint en una tendència 
generalitzada. Com si la professió s’estigués diluint en una va-
rietat d’especialitats cada dia més àmplia.

El 17% dels enquestats va dir que els ingressos de les seves 
empreses s’havien desplomat més del 75% durant els primers 
tres mesos de la pandèmia. Ni més ni menys que el 89% va 
informar que la seva empresa havia promulgat alguna mesura 
d’austeritat, inclosa pèrdua de llocs de treball, retallades sala-
rials i tancaments d’establiments.
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L’augment de la desinformació ha agreujat els problemes del 
28% dels enquestats, que diuen trobar desinformació diverses 
vegades a el dia. Entre les plataformes, les principals fonts de 
desinformació la troben a Facebook (66%), seguit de Twitter 
(42%) i WhatsApp (35%). A més, el 46% va dir estar insatis-
fet o molt insatisfet amb les respostes de les respostes de les 
empreses de xarxes socials al contingut que havien marcat per 
investigar per desinformació. Molts periodistes estan responent 
de manera proactiva per contrarestar el que qualifiquen com 
“desinfodemia”. Cal destacar que el 61% va dir que se sentia 
més compromès amb el periodisme que abans de la pandèmia.

La necessitat més significativa identificada pels enquestats va 
ser el finançament (76%) per cobrir els costos operatius. Els 
autors de l’informe posen en relleu la necessitat de motivar els 
donants i altres organitzacions que busquen donar suport al 
periodisme crític i independent. (Fotografia: Afp, Ander Gillene/
Brecha)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’informe final correspo-
nent a l’enquesta del CIP. El Periodismo y la Pandemia: una 
instantània global de su impacto. CLICAR AQUÍ  
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Les tendències que transformaran la 
indústria de la comunicació en 2021
Per Global 3AW i prnoticias

Durant els últims mesos marcats per la irrupció de la pandèmia, les 
consultores de comunicació, publicitat i màrqueting han jugat un pa-
per fonamental. La comunicació ha estat clau durant aquesta crisi. 
Les companyies han hagut de fer front a nous reptes i desafiaments 
en què l’assessorament de les consultores ha estat un factor clau.

El sector de la comunicació ha estat un dels més afectats per la 
pandèmia. El sector publicitari ha encadenat males dades des 

del passat mes de març. Recentment, InfoAdex ha publicat les 
dades d’inversió publicitària corresponents a l’octubre. La inver-
sió publicitària ha caigut un 5,9% fins arribar als  577.300.000 
d’euros.

Tant empreses com a consumidors han hagut d’adaptar-se a 
aquest canvi de paradigma que ha revolucionat per complet el 
concepte de comunicació. “Tot i que la comunicació de les em-
preses s’ha vist afectada en un primer moment, ara cal pensar 
en adaptar aquestes campanyes al nou escenari, amb l’objectiu 
de reforçar la nostra marca”, afirma Miguel Ángel Rodríguez 
Caveda, CEO de l’agència de comunicació global 3AW. En 
aquest sentit, l’agència de comunicació global 3AW ens explica 
quines seran les tendències que ja estan arrasant en la comu-
nicació en l’era post-covid: 

Comunicació multicanal: Ja era una realitat abans de la pan-
dèmia, però avui més que mai ens trobem davant d’un consu-
midor encara més digital que, per trobar informació, fa ús de 
diversos canals, fins i tot, de forma simultània. En aquest sentit, 
les xarxes socials tenen un paper fonamental ja que, a causa 
dels diferents confinaments a què ens hem vist exposats, s’han 
convertit en un dels principals mitjans de comunicació i entrete-
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niment. Formats com Twitter, LinkedIn, Facebook o Instagram, 
permeten arribar a totes les audiències, que estan més actives 
que mai i la capacitat d’impacte és espectacular, adaptant el 
missatge a cada format i tipus d’usuari. A més, no hem d’oblidar 
els canals convencionals com la premsa escrita o en línia, la 
ràdio o la TV, a més dels ja tradicionals blocs.   

Comunicació més humana:  En un primer moment després 
de l’esclat del coronavirus, les empreses es van posicionar i es 
van sumar a les diferents campanyes solidàries o d’ajut, com 
ara els reconeixements als herois de la pandèmia o suport a 
les víctimes. En un context en què la societat està més vulne-
rable que mai, apel·lar a sensibilització, l’emoció i connectar 
amb el costat més humà de la població, serà clau com a part 
de l’estratègia de comunicació de les companyies, on serà im-
portant tenir cura del to i estil dels missatges, tenint en compte 
l’entorn que l’envolta.

La nova cara dels influencers: Des de fa diversos anys són 
l’aposta segura per a moltes marques. Amb el seu to i estil tan 
proper cap als seus seguidors, aquests creadors de tendències 
s’han convertit en la font més fiable on buscar informació. No 
obstant això, el seu anhelat estil de vida va donar un gir de 

360º quan, arran de la pandèmia, s’iguala amb el de la res-
ta de la població. Això ha incrementat l’autenticitat i veracitat 
cap als usuaris, la qual cosa respon millor a les necessitats del 
consumidor actual. Avui, la relació entre marques, influencers i 
seguidors, es mostra més necessària que mai, tornant als seus 
orígens, centrat en contingut que aporti valor real a la vida dels 
seus seguidors i del món en general. 

Ús de noves plataformes: Si hi ha alguna cosa que ha pro-
vocat aquesta crisi, és un desenvolupament significatiu de la 
digitalització. Ens hem vist en la necessitat d’adaptar-nos a la 
tecnologia i fer ús de plataformes que mai havíem experimen-
tat, aplicacions que han arribat per quedar-se. En aquest sentit, 
el format de webinar ha experimentat un important auge en els 
últims mesos i són moltes les empreses que han recorregut a 
aquest tipus de seminaris en format vídeo en línia per mante-
nir actualitzat en diferents sectors i fomentar oportunitats de 
negoci, per la seva facilitat d’ús, gran abast i l’estalvi que su-
posa. D’altra banda, a causa de l’home office o teletreball, s’ha 
experimentat un auge en les diferents eines necessàries per al 
correcte exercici de les tasques, com els sistemes de gestió i 
emmagatzematge, correu electrònic i agenda compartida, em-
magatzematge de dades i videoconferències. 
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La seguretat i higiene com vertical de contingut: Una clara 
conseqüència de l’expansió de la Covid-19, ha estat la nova 
forma de veure el món, amb certa desconfiança, por i incertesa. 
Tres conceptes que ja formen part de la nova normalitat i que 
s’han assentat en la ment dels consumidors, després d’aquests 
mesos de pandèmia. Això ens porta a una altra conseqüència 
que afecta el món de la comunicació. Ara, caldrà adaptar els 
missatges i potenciar la credibilitat de l’empresa en qüestions 
de seguretat i higiene, cercant noves maneres d’arribar a el pú-
blic, exaltant valors que, ja eren importants, però que ara es 
col·loquen en primera posició. 

Importància de la comunicació interna:  Aquest aspecte 
sempre ha estat clau per a les empreses, en termes de emplo-
yee engagement o employee experience. No obstant això, en 
un moment on els empleats s’han vist en una situació carrega-
da d’incertesa, la comunicació interna ha estat fonamental per a 
transmetre la confiança necessària cap als empleats, informant 
sempre amb claredat sobre què s’està fent i què es va a fer 
en l’empresa i mostrant el compromís amb els seus empleats 
de mantenir-los informats, tranquils i motivats. Aconseguir una 
adequada comunicació interna és avui un dels principals reptes 
per a respondre adequadament a les demandes dels clients 

més de crear un clima laboral òptim que permeti enfortir la pro-
ductivitat de les companyies. (Fotografia: El Heraldo)
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Com vol la gent que els mitjans de 
comunicació tractin la política?
Per Richard Fletcher, investigador sènior / Institut Reuters

Com que l’estructura de l’entorn mediàtic ha canviat en els da-
rrers anys, també ha canviat la relació entre la política i el pe-
riodisme. El creixement de plataformes com les xarxes socials 
i els llocs de vídeo fa que els polítics puguin comunicar-se amb 
el públic de manera més directa. Això permet als polítics esqui-
var en gran mesura l’escrutini mediàtic (el preu que solien haver 
de pagar per fer arribar el seu missatge), sens dubte, canviant 
l’equilibri de poder, donant confiança als polítics per doblar les 
normes que solien governar la seva relació amb els mitjans de 

comunicació (penseu, per exemple, en casos en què els partits 
polítics han utilitzat les xarxes socials per difondre versions re-
editades d’entrevistes en vídeo que fan que el seu candidat es 
vegi millor o que els seus oponents es vegin pitjors)

Per descomptat, moltes coses segueixen sent les mateixes, 
però també hi ha la sensació que els mitjans de comunicació 
lluiten per adaptar-se a aquest nou món i que no sempre po-
den ser tan capaços d’exigir comptes als polítics en un moment 
en què tenen menys control sobre allò que finalment arriba el 
públic.

Periodistes, polítics, acadèmics i altres observadors han ofert 
una sèrie d’opinions sobre el que els mitjans de comunicació 
haurien de fer en resposta, però les opinions del públic infor-
matiu poques vegades es sol·liciten, cosa que sembla estrany 
donat que moltes organitzacions de notícies s’han centrat cada 
vegada més en l’audiència. anys. Pocs argumentarien que el 
públic hauria de dictar completament la pràctica periodística o 
la política de les plataformes tecnològiques, però el que pensen 
encara importa, perquè el periodisme existeix en el context de 
l’audiència.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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En aquest treball presentem dades sobre què opina l’audiència 
sobre tres qüestions clau: (1) si els mitjans de comunicació hau-
rien d’informar declaracions falses dels polítics, (2) si els polí-
tics haurien de poder anunciar-se a les plataformes i (3) si les 
plataformes haurien de -consultar anuncis polítics.

De manera inusual, solem trobar respostes clares a aquestes pre-
guntes, tant a països com a diferents grups demogràfics. La majoria 
de la gent creu que els periodistes haurien d’informar falses decla-
racions de polítics, fins i tot si els presta una atenció injustificada, i la 
majoria pensa que les plataformes haurien de bloquejar els anuncis 
polítics que contenen inexactituds, fins i tot si això significa que les 
plataformes es converteixen en els àrbitres de la veritat. Tanmateix, 
si la gent pensa o no que s’hauria de permetre als partits polítics 
anunciar-se en plataformes en primer lloc, sembla dependre de les 
normes actuals que regulen la publicitat política a la televisió.

La majoria de les vegades, i a la majoria de països, hi ha un 
consens sobre aquestes qüestions que s’estén a tot l’espectre 
polític d’esquerra-dreta. Però veiem opinions diferents quan ob-
servem persones amb diferents nivells d’interès en la política, 
amb la majoria dels interessats que tendeixen a preferir entorns 
de comunicació política més oberts que reflecteixin l’statu quo.

Una nota sobre les preguntes.- Els problemes tractats aquí 
són complicats, de manera que dissenyar preguntes per apro-
fitar les opinions de la gent sobre ells és un repte. Per simpli-
ficar-los per als nostres enquestats, els vam emmarcar com a 
problemes o bé demanant a la gent que seleccionés una de les 
dues opcions (més una no sé) i els vam redactar de manera 
que deixessin entreveure les preocupacions subjacents. Per 
descomptat, hi ha un nombre infinit de redaccions alternatives, 
algunes de les quals poden produir resultats diferents.

Una reacció habitual de periodistes i acadèmics a qüestions 
com ara si els mitjans informatius haurien d’informar afirma-
cions falses és dir que “és massa complicat” o “depèn” i con-
cloure que és impossible generalitzar en diferents situacions. 
Això pot ser parcialment cert, però és important entendre que, 
amb raó o malament, la majoria de la gent ho pot fer. Al voltant 
del 80-85% de la gent expressa una visió clara de les preguntes 
incloses aquí, i la resta diu que no ho sap. No sé si les respos-
tes són menys freqüents entre aquells amb estudis superiors i 
un interès polític superior, de manera que sembla improbable 
que la gent “no ho sàpiga” perquè és massa complicat; més 
aviat, la majoria són de persones que no tenen una visió ferma 
d’una manera o d’una altra.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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La gent vol que els mitjans informin de declaracions de po-
lítics potencialment dubtoses.- Una preocupació clau per a 
moltes organitzacions de mitjans de comunicació de tot el món 
és la manera de cobrir els polítics que tenen la reputació de fer 
constants declaracions falses. Alguns es preocupen que repetir 
afirmacions falses, fins i tot si es comprova el fet i s’etiqueta 
clarament com a tal, tot i que s’atorga als polítics l’atenció que 
desitgen. Al març de 2020, alguns experts dels mitjans de co-
municació nord-americans van qüestionar de manera similar 
si era correcte retransmetre en directe les conferències de 
premsa del president Trump, COVID-19, ja que podrien conte-
nir desinformació sobre el virus. D’altra banda, alguns podrien 
argumentar que les organitzacions informatives tenen el deure 
d’informar d’allò que els polítics han dit, independentment de si 
és cert o fals.

Sembla que és això el que s’acosta al que preferiria la majoria 
de la gent. A gairebé tots els mercats, la gent diu que, quan 
els mitjans de comunicació han d’afrontar una declaració d’un 
polític que podria ser falsa, prefereixen que “informin de la de-
claració de manera destacada perquè és important que el pú-
blic sàpiga el que va dir el polític”, en lloc de “no emfatitzar la 
declaració perquè donaria una atenció injustificada al polític”. 

A Suècia, on la diferència és molt gran, el 62% de la gent pre-
fereix que la declaració es notifiqui de manera destacada, en 
comparació amb només el 10% que creu que s’hauria de mini-
mitzar la declaració. Veiem el mateix patró als EUA i al Regne 
Unit, i de fet, a gairebé tots els altres mercats. Només a Xile 
hi ha evidències que demostren el contrari, amb un 48% que 
afirma que s’hauria de minimitzar les declaracions i un 40% que 
hauria d’informar-les. 

Podríem esperar que aquesta preferència pels informes sigui 
encara més forta si s’afirma que les afirmacions són falses, 
però és important entendre que hi ha moltes situacions en què 
això no és possible. El que és clar, però, és que la majoria de la 
gent no se sent còmoda amb la idea que els mitjans informatius 
amaguin informació al públic, fins i tot si creuen que podria ser 
per a un bé superior.

A més de ser coherent a gairebé tots els països, aquesta vi-
sió general sembla ser coherent en diversos grups sociodemo-
gràfics com l’edat, el gènere i la tendència política. Fins i tot als 
Estats Units, on alguns podrien assumir diferències partidistes 
a causa de diferents estils polítics, la majoria dels d’esquerres 
(58%) i de dreta (53%) preferirien que s’informessin de manera 
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destacada de les afirmacions potencialment falses, encara que 
potser per diferents motius.

 
Tanmateix, si observem les diferències per interès en la polí-
tica de tots els mercats, veiem que, a mesura que augmenta 

l’interès, és més probable que la gent adopti una opinió (a di-
ferència de dir que no ho sap), i aquesta visió és més probable 
que els mitjans informatius informin del que han dit els polítics. 
Aquells amb els nivells d’interès polític més alts tenen prop del 
doble de possibilitats de preferir que es denunciïn declaracions 
potencialment falses dels polítics.

(...)

Per descomptat, les empreses de mitjans no haurien de can-
viar necessàriament les seves pràctiques només per satisfer 
les preferències de l’audiència. Són preguntes difícils i cap res-
posta pot satisfer tothom. Ens hem centrat en afirmacions polí-
tiques aquí, però les afirmacions potencialment inexactes sobre 
el coronavirus, per exemple, poden tenir un cost humà directe i, 
sens dubte, requereixen un enfocament diferent.

Però si la manera com els polítics i els partits polítics utilitzen 
els mitjans de comunicació canvia fonamentalment, és possible 
que els mitjans també hagin de fer alguns canvis. Cap quantitat 
de dades sobre les preferències de l’audiència ens pot indicar 
exactament com, però pot ressaltar alguns dels problemes amb 
solucions simplistes. Per exemple, de vegades es diu que la 
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manera de tractar amb polítics que menteixen és simplement 
deixar de denunciar el que diuen. Però a ningú li agrada sentir 
que se’ls escapen les coses. Aleshores, els que diuen això real-
ment descriuen un entorn mediàtic que ells mateixos voldrien 
habitar o només un en el qual prefereixen que visquin altres 
persones? (Il·lustració: Comunicación y Pensamiento)
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La innovació en els mitjans s’ha 
d’enfocar en gran part en estratègies 
de creació de producte, segons nous 
estudis
Per Laboratorio de Periodismo

 
L’orientació a producte és una de les estratègies que, a més del 
pagament per continguts, més estan desenvolupant els prin-
cipals mitjans de comunicació de tot el món, sobretot aquells 
que han apostat per una relació més directa i profunda amb els 
seus lectors. 

Si la setmana passada l’editora digital del Washington Post, 
Kat Downs Mulder, en una sessió del Digital Media LATAM 
2020 de WAN-IFRA recomanava la creació de productes que 
encaixessin amb el lector i responguessin a les seves ne-
cessitats, i explicava com han creat una tipologia de quatre 
lectors, amb les seves corresponents característiques: lector 
casual, lector compromès, nou subscriptor i subscriptor lleial, 
per crear nous productes pensant en ells, ara un treball del 
professor d’Innovació Digital, Rich Gordon, per al Knight Lab 
de la Northwestern University, i una investigació de la School 
Of Journalism de Texas, posen en relleu l’impacte positiu que 
sobre el mitjà de comunicació pot tenir una estratègia orien-
tada al producte i el necessari que parteix de la innovació 
se centra en ella, però també, com indica la investigació, el 
molt que falta encara perquè es consolidi de manera gene-
ralitzada.

Segons Gordon, “el pensament sobre el producte és la menta-
litat més important que han d’adoptar les empreses de mitjans 
en l’actualitat. Per a les empreses informatives, especialment, 
el pensament de producte és la millor manera, o l’única manera, 
d’assegurar-se d’arribar i involucrar les persones i de construir 
un futur sostenible”. Gordon dóna 6 raons per les quals les edi-
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tores de mitjans necessiten persones pensant en productes i 
una cultura alineada amb l’estratègia de producte. 

1. Els periodistes estan aprenent a acceptar que les publi-
cacions. Els llocs web i les aplicacions són, de fet, productes. 
“Quan vaig començar a ensenyar desenvolupament de produc-
tes de mitjans a l’Escola Medill de la Universitat Northwestern 
-explica Gordon- els deia als estudiants que no em sentia cò-
mode en anomenar al diari com un “producte”. Això és perquè 
per a mi, els diaris -i el periodisme- eren la meva carrera, la 
meva vocació i la meva passió. Per trucar a un diari o un lloc 
web un producte d’alguna manera semblava equiparar-lo a 
macarrons amb formatge”, explica, però afegeix:” No obstant 
això, de forma lenta però segura, “producte” s’està convertint 
en l’abreviatura acceptada d’una disciplina emergent que ara 
és essencial en les empreses de mitjans i periodisme. Un lloc 
web, un butlletí informatiu per correu electrònic o una aplicació 
mòbil és un producte. La gent ha de decidir si vol usar-lo i té un 
nombre infinit d’opcions. 

2. El pensament de producte no és nou en el periodisme. 
De fet, és el que sempre han fet els innovadors dels mitjans. 
“Quan vaig començar a treballar a les redaccions de diaris a fi-

nals de la dècada de 1970, era fàcil pensar que el nostre treball 
es limitava a informar, explicar històries i dissenyar pàgines. No 
necessitàvem pensar en el producte; els nostres treballs tenien 
a veure amb el contingut. Però això es deu al fet que els dia-
ris eren una indústria completament madura aleshores: el diari 
com a producte s’havia perfeccionat durant (literalment) dos se-
gles. Ara, indica Gordon, “en un moment en què el periodisme 
s’enfronta tant amb amenaces com en oportunitats, necessitem 
persones que pensin que el bon periodisme és important i que 
puguin descobrir com crear productes de mitjans atractius i fi-
nancerament sostenibles”. 

3. En l’era dels mitjans de comunicació, el pensament sobre 
el producte no tenia perquè ser part del periodisme. Però estan 
estretament connectats en l’era digital. Gordon recorda que a 
principis dels 80, “els periodistes no havien de preocupar-se per 
l’origen dels diners. Els periodistes estàvem perfectament con-
tents de centrar-nos en els informes i la narració, i deixar que 
els departaments fora de la redacció fessin la feina de lliurar el 
producte, comercialitzar i comunicar-se amb la nostra audièn-
cia”. Però ara, “trobar i maximitzar l’audiència del nostre pro-
ducte ja no és feina d’altres persones, com els departaments 
de màrqueting i circulació. Ara són els periodistes (adminis-
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tradors de xarxes socials, especialistes en desenvolupament 
d’audiències, editors de participació, etc.) els que estan fent la 
feina equivalent en plataformes digitals. I les nostres empreses 
ja no poden prosperar amb un sol producte que es va perfeccio-
nar en gran mesura fa dècades o fins i tot segles. Amb tecno-
logies en ràpida evolució, enormes canvis generacionals en el 
comportament de l’audiència i plataformes prou obertes per se-
guir atraient onades de competència, les empreses de mitjans 
han d’aprendre a comprendre les necessitats canviants de les 
persones i estar constantment inventant o millorant productes 
per abordar aquestes necessitats. D’això es tracta el pensa-
ment de producte”. 

Ara hi ha metodologies provades per al desenvolupament reei-
xit de productes. Gordon     indica que abans no hi havia eines 
i metodologies per treballar eficaçment el desenvolupament del 
producte, però que ara sí que hi ha:

• Disseny centrat en l’ésser humà o pensament de disseny: 
tècniques per entrevistar i observar els usuaris, desenvolupar 
coneixements sobre les seves necessitats i provar conceptes i 
prototips de productes amb ells. 

• Desenvolupament de software àgil: enfocaments per crear 
programari en petits fragments i provar-los amb els usuaris du-
rant el procés de desenvolupament

• Desenvolupament de productes “Lean”: invertir recursos de 
forma incremental a mesura que es prova i s’aprèn, i es priorit-
za la generació d’ingressos en el procés. Aquests són els pilars 
de la pensada de el producte. 

4. Estan sorgint noves carreres de periodisme centra-
des en el producte. Les editores de mitjans ara fan servir 
investigadors de disseny, especialistes en desenvolupament 
d’audiències, enginyers de programari i, cada vegada més, ge-
rents de productes. Les empreses de mitjans s’estan adonant 
que si lliuren el seu contingut digitalment, necessiten convertir-
se en empreses de tecnologia. 

5. El producte pensant en les notícies encara té un llarg 
camí per recórrer.- L’esmentada enquesta State of the News 
Product Community 2020 (redactada per la professora Cindy 
Royal de la Universitat Estatal de Texas), conclou que el pen-
sament sobre el producte encara no s’ha adoptat per complet 
en moltes empreses informatives on treballen els enquestats, 
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entre altres raons, per recursos insuficients o falta de forma-
ció o desenvolupament professional. No obstant això, aquesta 
orientació és necessària, atès que, conclou l’informe, “la ges-
tió de productes introdueix un canvi profund en la missió del 
periodisme, d’una cultura d’informació i edició en plataformes 
limitades a una que se centra en generar confiança represen-
tant a les comunitats i resolent problemes en tots els productes. 
(Infografia: 123RF)

NOTA:  El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi The 
State of the News Product Community 2020 (November 2020) 
del Media Innovation Lab, de Texas. CLICAR AQUÍ  
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La mort del paper s’accelera: l’iPhone 
i la COVID maten les estrelles de la 
premsa
Per Fernando Cano / Invertia-El Español

Vídeo killed the ràdio star. A l’agost de 1981, The Buggles va 
estrenar un tema que va ser utilitzat com a punta de llança de la 
naixent MTV per promocionar la seva presentació en societat. 
La cançó posava de manifest la intenció de la cadena de televi-
sió especialitzada en videoclips musicals de convertir-se en la 
nova plataforma que “mataria” a les estrelles de la ràdio.

I no els va faltar raó. En pocs anys, aquestes estrelles de la 
ràdio van deixar les ones i es van bolcar completament en 
promocionar-se des de la MTV. Una nova plataforma per a les 
cançons i els seus artistes, que van abandonar les emissores 
de ràdio, després de 60 anys en què aquestes van ser el seu 
principal aparador. 

En el cas de la premsa, és difícil situar un punt en la línia tempo-
ral en què el paper va començar el seu declivi. No obstant això, 

entre 2007 i 2008 van confluir dos fets que podrien prendre’s 
com a referència de l’enfonsament del sector: el primer va 
ser que la seva recaptació va assolir nivells rècord amb 2.880 
milions d’euros. Mai es tornaria a xifres similars i, de fet, en 
l’actualitat supera amb dificultats els 1.000 milions.

I el segon esdeveniment va ser el naixement de l’iPhone. El te-
lèfon intel·ligent Apple -el primer del mercat- es va estrenar sen-
se saber que 12 anys després seria la principal font de consulta 
de notícies d’Espanya. Les dades de ComScore indiquen que 
el consum de diaris digitals des de dispositius mòbils a Espanya 
supera els 31 milions d’usuaris únics, davant els 8,4 milions de 
lectors de premsa en paper.

Quan es va llançar l’iPhone, 16,1 milions de persones llegien 
premsa diària i els lectors d’Internet es comptaven només per 
milers. Si fem el símil amb la cançó de The Buggles, es podria 
dir que el telèfon de Apple ha estat per a la premsa el que la 
MTV va ser per a la música. Un suport catalitzador i un nou 
univers (Internet) per llegir les mateixes notícies (cançons) de 
sempre, però en una nova realitat.
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D’aquesta manera, els vells diaris de paper que van néixer du-
rant el segle XVI i que es van fer massius a partir de l’any 1800 
i van marcar l’agenda política al 1900, van començar una lenta 
agonia que porta ja dotze anys i que s’ha accelerat a partir de 
l’arribada de la pandèmia de coronavirus.

Una tempesta perfecta i contínua, que ha trobat en la CO-
VID-19 el cop de gràcia a un miura mal ferit. Els problemes són 

els mateixos: el tancament dels punts de venda, la migració 
dels lectors a Internet, la poca diversificació dels ingressos i 
seriosos problemes per posar en marxa una reconversió digital 
han estat els ingredients d’un còctel Molotov la metxa del qual 
ha acabat d’encendre la crisi de la pandèmia.

Si durant l’última dècada, la caiguda de la difusió d’exemplars 
dels diaris espanyols havia estat del 10% de mitjana anual, des 
de començaments d’any aquest enfonsament s’ha accelerat 
per sobre del 30% en gairebé totes les capçaleres. L’iPhone va 
començar el declivi i la COVID ha donat el cop de gràcia. Són 
els dos grans responsables de matar les estrelles de la premsa: 
els diaris de paper.

Al tancar 2020, el que queda dels diaris impresos és tot just una 
caricatura de les seves faraòniques estructures de fa 12 anys. 
Avui, la realitat apunta reduïdes redaccions i una tirada que és 
-com a mínim- un 70% més baixa que en els seus millors mo-
ments. Els seus ingressos per venda d’exemplars són un terç 
dels d’abans i els seus lectors han caigut un 50%.

Una història que comença -com tots els grans desplomes- en el 
moment més alt. Els diaris mai van guanyar tants diners com en 
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2007, ni van tenir tants privilegis. Sortir a una portada de paper 
era garantia de l’èxit o caiguda d’un polític i els anunciants es 
barallaven les pàgines de publicitat  que els diumenges –el dia 
de major circulació-, van arribar a costar per sobre dels 50.000 
euros cadascuna.

Però l’abundància sempre és mala consellera. Els diaris en paper van 
arribar a ingressar en el seu conjunt 2.880 milions d’euros el 2007, 
dels quals 1.461 milions d’euros eren per publicitat i 1.300 milions 
d’euros es van ingressar per venda d’exemplars en paper. En aques-
ta època ningú es va plantejar que el futur podia ser Internet. Tampoc 
ningú imaginava que el 2008 es desplomaria l’economia espanyola.

El 2007, els 80 diaris agrupats en la patronal de la premsa impresa 
(primer AEDE i després AMI) i entre els quals es troben El País, El 
Mundo, La Razón, ABC, La Vanguardia o El Periódico, van guan-
yar ni més ni menys que 232 milions d’euros en conjunt després 
de registrar un ebitda proper als 400 milions. Una marxa econòmi-
ca que semblava portar al sector a una dècada prodigiosa portant 
als editors a incrementar plantilles, augmentar costos i multiplicar 
les seves edicions regionals per tot el territori espanyol.

Per aquestes dates,  la premsa va arribar a donar feina a uns 
16.000 periodistes, sense incloure la plantilla d’administració, co-
mercial i rotatives. A la calor de diners de la publicitat que no para-
va de créixer i dels suports institucionals que semblaven inesgota-
bles, a les tradicionals capçaleres es van sumar noves capçaleres 
gratuïtes (ADN, Què!), De pagament (Público ) i regionals, que 
pocs anys després acabarien anant cap al tancament.
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Eren temps de vi i roses que van acabar sobtadament per la 
punxada de la bombolla immobiliària. En dos anys, la facturació 
del sector va passar de fregar els 2.900 milions d’euros el 2007 
als 2.200 el 2009. En el cas de la publicitat, va passar de 1.491 
milions als 873 milions i la venda d’exemplars va caure en 200 
milions, segons les dades de la patronal AMI.

D’aquesta manera, empreses acostumades a viure en l’abundància 
i que van mirar a les seves edicions digitals com el seu germà 
petit, van optar per retallar costos en comptes d’emprendre una 
reconversió del negoci cap als continguts digitals.

El 2009, el grup Vocento, va reduir a la meitat la seva plantilla amb 
un dur expedient de regulació d’ocupació (ERO) que va afectar a 
238 treballadors dels 456 amb què comptava. Unidad Editorial -El 
Mundo, Expansión i Marca- el va seguir fins a realitzar tres expe-
dients entre 2008 i 2016, reduint successivament la seva plantilla 
des dels 2.200 treballadors als poc més de 1.000 empleats.

El 2012, s’hi va sumar El País, que va realitzar un ERO que va 
afectar 129 dels seus treballadors. Una situació que no era alie-
na a Prisa perquè ja havia fet -o es preparava- per fer al menys 
dos processos similars a Cinco Días. Va ser un quinquenni ne-
gre per a l’ocupació en premsa.

Els ajustos de costos no van deixar pràcticament a cap capça-
lera sense acomiadaments. I els que no van poder aguantar 
van haver de tancar. El 2011, va abaixar la persiana el diari 
ADN, patrocinat pel totpoderós grup Planeta, i només cinc anys 
després d’haver nascut. El 2012, va tancar l’edició en paper de 
diari Público, en mans del magnat audiovisual Jaume Roures, i 
només cinc anys després de veure la llum.

Al juny, baixava la persiana el diari Què!, després de néixer el 
2005 a la calor de Recoletos i després ser venut per més de 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

130 milions d’euros a Vocento. La crisi se’n portaria també a 
vells rockers com La Gaceta, que va tancar el 2013. Nascuda 
com La Gaceta de los Negocios el 1989 -el mateix any que es 
va estrenar El Mundo-, va intentar ressuscitar de la mà del grup 
Intereconomía, però va ser impossible.

És difícil fer una estimació de la pèrdua d’ocupació dels diaris 
en aquestes dates. L’única dada aproximat és el que aporta 
L’Informe de la Professió Periodística de l’APM,  que indica que 
el 2007 el sector donava feina a 14.235 periodistes i que, el 
2015, aquesta xifra s’havia retallat fins als 6.700. En termes 
econòmics, els diaris de l’AEDE van passar de guanyar 11 mi-
lions el 2008 a perdre 19 milions el 2015.

El problema és que, enmig d’aquesta crisi,  la premsa no va poder 
frenar la pèrdua de lectors. Entre 2008 i 2014, els diaris espanyols 
van perdre sis milions i les capçaleres van començar a registrar una 
preocupant pèrdua de difusió. Entre 2007 i 2015, El País va passar 
de 435.000-259.000 exemplars; El Mundo, de 336.000-150.000; ABC 
va passar de 213.000-128.000, i La Vanguardia de 228.000-140.000. 

Què va passar? Per a aquestes dates l’escomesa d’Internet era 
imparable i van començar a veure la llum un bon grapat de 

mitjans d’Internet que van fer ombra al tradicional paper. Un 
sector que a hores d’ara amb prou feines podia equilibrar els 
seus balanços i els retalls operatius i de plantilla van baixar 
indefectiblement la qualitat del seu producte.

La premsa va retallar llocs de treball, però també va reduir tira-
des i nombre de pàgines per estalviar paper. Va tancar edicions 
locals per reduir els elevats costos de distribució, va tancar 
rotatives i va buscar sinergies entre grups rivals que el 2007 
haguessin estat impossibles. En 12 anys, els lectors en paper 
han caigut un 47,7%, perdent vuit milions de fidels. La difusió 
d’El Mundo ha caigut un 83%, la d’El País un 81%, la de ABC 
un 72%, la d’El Periódico un 73% i la de La Vanguardia un 66%.

Un període en el qual les edicions digitals s’han imposat. Les 
dades d’AIMC indiquen que la premsa tenia un 37,4% de pe-
netració en la població espanyola el 2011 i, el 2020, ha arribat 
al 20,8%. Per contra, Internet ha passat del 42,4% al 80,4% en 
aquest mateix període. En 12 anys, els seus lectors han caigut 
47,7%, perdent vuit milions de fidels. La difusió de El Mundo ha 
caigut un 83%, la de El País un 81%, la de ABC un 72%, la de 
El Periódico un 73% i la de La Vanguardia un 66%.
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Un període en el qual les edicions digitals s’han imposat. Les 
dades de AIMC indiquen que la premsa tenia un 37,4% de pe-
netració en la població espanyola el 2011 i, el 2020, ha arribat a 
l’20,8%. Per contra, Internet ha passat de el 42,4% al el 80,4% 
en aquest mateix període. Perquè ens fem una idea, diaris 
nadius com El Español o El Confidencial van superar els 20 
milions d’usuaris únics a l’octubre, segons ComScore, davant 
de difusions que en el millor dels casos van arribar als 73.000 
exemplars a  El País i La Vanguardia.

En termes econòmics, els ingressos del sector de la premsa, 
segons les dades de la seva patronal AMI, van caure un 55% 
en aquest període, la seva publicitat un 62%, la seva venda 

d’exemplars un 63% i el seu ebitda un 90%. I el pitjor pot estar 
per venir. “La caiguda de la premsa en paper s’ha accelerat tres 
anys”, diuen directius d el sector preguntats per aquest diari 
després de conèixer l’impacte de la COVID en el sector.

De fet, la sensació que hi ha és que ja no es tornarà als nivells 
prepandemia i que a partir d’ara seguirà la caiguda, més lenta, 
però igual de sostinguda. “No creiem que desaparegui el pa-
per, però està cada vegada està més a prop de ser residual i 
d’esdevenir un producte de luxe”, indiquen editors de premsa 
amb els quals ha parlat aquest diari.

Altres fonts consultades són menys optimistes i indiquen que, 
en un termini no superior a cinc anys, moltes de les edicions en 
paper dels diaris de caràcter estatal acabaran per desaparèixer 
o per reduir la seva difusió exclusivament a Madrid i Barcelona, 
en el cas de La Vanguardia. I només mitjançant subscripcions 
incloses en els seus paquets de continguts digitals. 

Si simplement es manté una tendència d’una caiguda anual 
del 10%, diaris com El País reduirien la seva difusió fins als 
40.000 exemplars en 2025; La Vanguardia a 35.000 i El Mundo 
i ABC a menys de 20.000. Un producte només per a despatxos 
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de grans empreses o administracions públiques. Els que millor 
resistiran dins d’aquestes caigudes seran els diaris regionals, 
que encara mantenen les difusions amb millors dades que les 
capçaleres estatals. No per res, però La Vanguardia va aconse-
guir el lideratge de difusió a Espanya el passat octubre, amb tot 
just 73.000 exemplars. 

En qualsevol cas, el poc consum massiu que va quedant serà 
traslladat completament a les edicions digitals com a molt 
tard en una dècada, segons diferents informes internacionals. 
D’aquesta manera, es complirà la profecia i els editors de prem-
sa recordaran l’any 2007 com la data en què va néixer l’iPhone 
-i va començar la davallada del paper-, i el 2020 com el curs de 
la pandèmia del coronavirus i el cop final als seus diaris impre-
sos. Per a aquesta data, hauran mort les estrelles de la premsa 
i el paper, probablement, sigui només un record. (Infografias: 
Invertia)
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L’ofici de periodista
Per Chema Sánchez / Diario de Avila

Diuen els savis del lloc que l’ofici de periodista és el més bell del 
món. Ho diuen, amb coneixement de causa, perquè ho és. Però 
la precarització de la professió està arribant a cotes inimagina-
bles, amb l’aquiescència de molta gent. Massa. La sagnia cada 
vegada és més gran en el camí que recorrem entre aquesta 
reunió del batalló de matriculats que accedeix a l’aula el primer 
dia de facultat i els que es jubilen exercint de periodistes. I, de 
veritat ho crec: No mereixem això. Ni els afectats, perquè som 
professionals que en crus moments –l’exemple més recent, 
que per descomptat no únic, ha estat la maleïda pandèmia-, 
vam demostrar el que valem; ni la societat, que està viciada 

d’exigència, al mateix temps que d’injusta deixadesa i critiqueix 
barat. A veure-les venir. Resulta que la culpa de tot ja no la té 
Yoko Ono, la tenen els polítics i els periodistes. Apa!

Veuran: al voltant del Periodisme hi ha molta mística. No ho 
dic jo, ho diuen totes les anàlisis, estudis i observatoris que es 
publiquen al voltant d’un col·lectiu al qual li ha passat en certa 
manera un tren per sobre i que, com també ha passat amb 
altres en els darrers anys, ha perdut pel camí tot el respecte... 
Hem deixat que altres ens convertissin en el pallasso de les bu-
fetades. I, el que és més greu, ho hem permès, d’una manera 
covarda, com quan escoltem que algú critica a un amic i no ho 
parem. Ja n’hi ha prou! 

En l’actual situació del periodisme, en un context en que sem-
bla que tot il·luminat, per allò que els nostres mòbils ja fan me-
ravelles, fotos, vídeos i si m’apuren el pi-pont, el més ximple 
es creu Walter Cronkite. I molt ha tingut a veure aquest sim-
plisme que recorre certes xarxes socials (s’han adonat que to-
tes aquestes plataformes cada vegada s’assemblen més entre 
si?), I que sembla que qualsevol mindundi té dret a criticar i 
humiliar comentant les notícies dels mitjans més prestigiosos. A 
mi, personalment, em sorprèn, m’indigna i m’entristeix.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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per allò que deia per aquí fa un parell de setmanes al referir-me 
a aquest òrgan fiscalitzador de 

M’entendran, potser un redisseny de la idea inicial no està ma-
lament tirada: per quan no hauria de posar la lupa en una pro-
fessió ja de per si demacrada, sinó en certs canals en els quals 
sembla que hi ha barra lliure. Els asseguro que no val qualsevol 
per l’ofici de periodista.

No es tracta de demonitzar els canals de comunicació que fa 
uns anys es van obrir a internet per quedar-se, no, es tracta de 
fer que es facin servir amb cert criteri i tallant ales a aquests 
tipus incongruents, nocius i femers, que semblen tenir com a 
afició i divertiment el ficar el dit a la nafra amb l’única intenció 
de escarnir.

La digitalització és una excel·lent oportunitat per als periodistes 
2.0, però el camp de joc no ha de ser un camp de patates. O la 
cosa seguirà degenerant encara més. Ja m’entenen. (Infogra-
fia: BeConfluence)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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Grup Comunicació 21, lluitant per un 
periodisme de qualitat

Per equip “Progrés” (Universitat de Girona): T. Díaz/ M. Pallarès/ 
I. Ordaz/ M. Vizcaino

Grup Comunicació 21
Comunicació 21 és un grup de co-
municació que edita diferents publi-
cacions: Comunicació 21, Cultura 
21, Exterior, Lo Mejor i la xarxa Línia. 
Comunicació 21 i Cultura 21, com 
els seus noms indiquen, publiquen 
notícies de manera online sobre els 
sectors de la comunicació i la cultura 
dels Països Catalans. Exterior és un portal digital que informa 
sobre què fa Catalunya al món. D’altra banda, Lo Mejor és un 
setmanari en paper i digital en castellà en el qual només es pu-
bliquen notícies positives. Per últim, la xarxa de diaris Línia, so-
bre la qual s’ha basat aquest reportatge, edita 19 edicions amb 
continguts específics i diferenciats als 10 districtes de Barcelo-
na (Eixample, Gràcia, Horta, les Corts, Nou Barris, Sants, Sant 

Andreu, Sant Martí, Sarrià i Ciutat Vella) i al Vallès Oriental (Lí-
nia Vallès); Cerdanyola, Barberà i Ripollet (Línia Vallès); Barce-
lonès Nord (Línia Nord); Baix Maresme (Línia Mar); l’Hospitalet 
(Línia l’H); Cornellà (Línia Cornellà); Gavà, Castelldefels, Vi-
ladecans i el Prat (Línia Mar); Esplugues, Sant Joan Despí i 
Sant Just Desvern (Línia Tres) i al Montserratí (Línia Nord).

La xarxa Línia és el tronc central del grup Comunicació 21 i 
abans del confinament tenia una tirada de 300 mil exemplars 
mensuals en conjunt.

La Covid-19
La pandèmia de la Covid-19 ha suposat una gran transformació 
social, econòmica i política. Ha canviat per complet la manera 
que tenim de veure el món i, en particular, ha afectat de mane-
ra negativa els mitjans de comunicació i la seva estructura de 
treball. Albert Ribas, subdirector de la xarxa Línia i responsable 
directe de les edicions de Barcelona, ha analitzat les diferents 
conseqüències d’aquest moment excepcional. Ha explicat que 
durant la pandèmia els redactors han hagut de mostrar més agi-
litat i versatilitat que mai. Així doncs, si el periodisme ja s’havia 
accelerat en els últims anys, davant la crisi de la Covid-19 s’han 
hagut de publicar les notícies amb molta més rapidesa, provo-
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cant, de vegades, una pèrdua en la qualitat periodística que des 
dels Línia s’ha procurat evitar sempre.

Afectació de la pandèmia als mitjans de comunicació
Com s’ha esmentat anteriorment, la crisi ha afectat el sector de 
la comunicació. La informació s’ha tornat en alguns moments 
inaccessible. La dificultat d’aconseguir informació veraç i preci-
sa s’ha degut, per exemple, a les incoherències que s’han vist 
per part dels governs. Això ha generat una pèrdua de fiabilitat 
en les fonts que ha afectat el dret a la informació.

Hi ha hagut un excés d’informació que els mitjans s’han vist 
obligats a abordar, alhora que les “fake news” han dificultat dis-
tingir la informació fidel als fets. Els mitjans de comunicació han 
rebut reconeixement per part de la població, que ha obert els 
ulls respecte a la importància d’uns mitjans d’informació inde-
pendents de les institucions governamentals que proporcionin 
informació allunyada d’influències polítiques. Una de les difi-
cultats que ha hagut d’afrontar el Grup Comunicació 21, i més 
particularment la xarxa de diaris Línia, ha estat el teletreball, 
que ja van iniciar pocs dies abans del confinament i que han se-
guit implementant fins ara, exceptuant els desplaçaments per a 
entrevistes, reportatges o rodes de premsa. Aquest és un factor 

molt important en aquesta professió, perquè es necessita acce-
dir a rodes de premsa i estar preparat per a qualsevol imprevist.

La publicitat ha patit una davallada important. En el cas de la 
xarxa Línia, tant les edicions impreses com les digitals són 
gratuïtes i, per tant, la sacsejada econòmica a causa de la 
pandèmia s’ha notat en forma de disminució dels anunciants. 
I és que els mitjans de comunicació no són aliens a la crisi 
econòmica global provocada per la pandèmia, que ha generat 
un augment de l’atur, ha perjudicat l’estabilitat laboral i, lògica-
ment, ha afectat el consum i, per tant, la inversió publicitària.

El format paper sempre havia sigut el suport principal de la xar-
xa Línia i el digital era complementari, però amb la situació ac-
tual l’editora ha impulsat una veritable revolució digital. Segons 
Ribas, han potenciat les edicions digitals i ara hi publiquen mol-
tes més notícies de forma regular. Durant la pandèmia, la xarxa 
Línia ha seguit treballant amb un objectiu clar: oferir un punt de 
vista local i de proximitat sobre el que estava passant. Aquest 
és el valor afegit que la diferencia dels diaris generalistes.

Una nova visió
Durant la crisi sanitària global, els mitjans de comunicació han 



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

QUADERN UNIVERSITARI
amb la col·laboració: 

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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tingut un paper molt important respecte a les emocions dels 
ciutadans. Mentre alguns han optat per una visió sensaciona-
lista i alarmista focalitzant-se en les desgràcies, des del Grup 
Comunicació 21 han intentat donar visibilitat a altres notícies 
que han restat invisibilitzades per la Covid, fent-ho des d’una 
perspectiva més positiva i des de casos particulars. D’aquesta 
forma han aconseguit marcar una diferència periodística res-
pecte a altres mitjans.

La pandèmia actual ha fet que la societat torni a valorar el 
temps. Es busca més saber la informació que afecta el present 
o un futur pròxim que el que pugui passar més tard, davant la 
incògnita que qualsevol canvi és possible. Un exemple d’això 
podria ser el fet de tenir més en compte la taxa de mortalitat 
diària que el fet d’estar pendent de si es podrà dur a terme un 
esdeveniment proper.

Pel que fa al futur més immediat, els periodistes de la xarxa 
Línia continuen fent teletreball per avançar-se així a la possi-
ble segona onada de la Covid-19. En aquesta segona part de 
la crisi sanitària, el mitjà compta amb l’experiència adquirida 
durant els darrers mesos per afrontar de la millor manera pos-
sible l’allau d’informació, les “fake news”, les rodes de premsa 

complicades per la virtualitat, les dificultats de mobilitat pel te-
rritori, etc. Aquestes noves vivències i l’adaptació professional 
estan creant un rodatge en els periodistes molt valuós, com si 
haguessin fet un màster de periodisme en temps difícils.

Un dels aspectes que s’ha valorat molt en general durant 
aquests mesos ha estat la cobertura feta pels periodistes da-
vant el risc al qual s’han vist exposats per tal de garantir les 
notícies de qualitat. En aquest sentit, Ribas destaca el periodis-
me com a element imprescindible. “Des del periodisme cal fer 
un seguiment molt acurat de les actuacions dels poders públics 
en un moment on han tingut la capacitat de restringir certes 
llibertats ciutadanes”, conclou.
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La dificultat d’aconseguir informació durant la pandèmia ha fet 
que la societat valori positivament les notícies de qualitat, fent 
del periodisme un element essencial perquè la gent estigui in-
formada. La societat, després de totes les desgràcies que ha 
hagut de presenciar, es podria dir que torna a tenir una visió 
renovada de la vida, fet que permet afrontar les dificultats d’una 
manera més humana.
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