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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La Generalitat va repartir 3,3 milions 
entre la premsa catalana a finals d’any
Per Dircomfidencial

Després d’aguantar a pulmó el gruix d’un 2020 agònic, una part 
dels mitjans de comunicació editats en català es van trobar amb 
una bossa d’oxigen molt necessària a la recta final de l’any. I és 
que la Generalitat va distribuir 3,3 milions d’euros en concepte 
d’ajudes entre els mesos de novembre i desembre.

Aquest repartiment milionari correspon a les línies de subven-
cions estructurals previstes per al 2020 per a les publicacions 
en català. Unes ajudes la convocatòria de les quals es va obrir 

a finals del mes d’abril de l’any passat, amb diverses setmanes 
de retard com a conseqüència de la declaració del primer estat 
d’alarma. En aquell moment hi havia molts mitjans privats de 
Catalunya que reconeixien estar travessant serioses dificultats 
per resistir amb els seus propis recursos a la caiguda del negoci 
i suportar els terminis de resolució d’aquest pla.

D’acord amb les bases reguladores publicades aleshores per la 
Generalitat, es preveia destinar un màxim de 7,7 milions d’euros, 
a repartir entre un nombre creixent de mitjans de comunicació 
en català, que en els últims anys ha superat la centena. Més del 
10% d’aquesta quantitat ha anat destinada al Grup Godó.

El Departament de Presidència de la Generalitat va aprovar 
la concessió de 826.551 euros en ajudes als mitjans d’aquest 
grup. Segons publicava fa uns dies El Triangle, aquesta quan-
titat es va repartir entre RAC1 (251.668 euros), en el marc de 
subvencions estructurals, i La Vanguardia (574.882 euros) per 
a l’edició de publicacions periòdiques en suport paper en català 
o aranès.

Hermes Comunicacions, editora d’El Punt Avui es va benefi-
ciar de les dues convocatòries obertes per la Generalitat per 
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rebre 397.079 euros per a l’edició en paper d’aquesta capça-
lera i altres 67.975 euros per al web. Així mateix, el seu diari 
L’Econòmic va percebre 45.075 euros per al paper i 11.879 eu-
ros per a digital, mentre que L’Esportiu va rebre 123.287 euros 
i 28.478 euros, respectivament. En total, 673.776 euros per al 
grup en mans de Joan Vall Clara.

Edició Periòdica de Premsa Ara, grup presidit per Ferran Ro-
dés, va ingressar 479.767 euros per les edicions del diari a Ca-
talunya i Balears. D’aquesta xifra, 343.675 euros van ser desti-
nats a paper i 136.092 a digital.

D’altra banda, El Periódico de Catalunya rep 350.494 euros, a 
dividir entre paper (287.618 euros) i digital (62.876 euros). Per 
sota se situa Segre, de Lleida, amb 205.698 euros,  i Diari de 
Girona, 204.845,18. A Regió7 li van correspondre 185.704,39 
euros i a El 9 Nou 143.701,82.

La relació de publicacions beneficiàries continua amb Més Ta-
rragona (94.772 euros), Diari de Sabadell (63.610), el setmana-
ri El Vallenc (48.382,84) i la xarxa de diaris Línia 19 edicions de 
proximitat (38.604). (Fotografia: El Economista)
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Quinze desafiaments per als mitjans 
de comunicació el 2021
Per Laboratorio de Periodismo

  
2021 serà un any clau en la indús-
tria dels mitjans, més encara del 
que ho han estat els precedents. 
D’una banda, cal afrontar tant els 
desafiaments que venen ja de 
lluny i s’han abordat de manera 
tímida i el COVID ha fet inajorna-
bles, i per un altre els reptes nous 
que la pròpia pandèmia ha portat 
amb si. Els uns i els altres, per 
tant, conformen un panorama de 
treball tan complex com atractiu, 

perquè s’estan redefinint els mitjans, i és on el talent, la capaci-
tat directiva i la creativitat i innovació més poden aportar.

Per orientar a l’hora de posar focus en alguns dels reptes con-
crets que s’han d’abordar en l’any que comença, el director edi-

torial del Laboratori de Periodisme de la Fundación Luca de 
Tena i CEO de la consultora de mitjans Next Idea Media, Lluís 
Cucarella, ha elaborat un whitepaper amb 15 desafiaments que 
els mitjans, més enllà dels generalistes, han de tenir en compte.

“Hi ha reptes globals -indica Lluís Cucarella- que ja es donen 
per fets, per obvis, i no ens hem aturat en ells, com millorar 
el coneixement de l’usuari lleial i posar focus en ell; donar un 
major pes de les dades a l’hora de prendre decisions, millorar 
l’experiència d’usuari i reduir les friccions; mantenir una innova-
ció constant i apostar més que mai per la creativitat; diversificar 
producte; lluitar contra la desinformació, etc.”.

Aquesta és, per tant, afegeix Cucarella, “una llista de desafia-
ments concrets, amb noms i cognoms, que considero que, amb 
més o menys intensitat, i dins de les necessitats de cada mitjà, 
haurien afrontar-se en 2021, en aquest context global de reptes 
generals que són de sobres coneguts”.

Els quinze reptes concrets que aborda el “whitepaper” són:
1. Més focus en la retenció de subscriptors.
2. Generar hàbit en els lectors.
3. Atacar el cansament per la informació infinita amb productes finits.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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4. No pot existir un Spotify de mitjans, però sí que són neces-
sàries aliances.
5. Cultura del “deadline”. Reduir el temps entre el disseny de 
producte i la sortida.
6. Ruptura de sitges i equips d’innovació transversals.
7. Recuperar a periodistes amb experiència.
8. Redaccions que siguin reflex de la diversitat social.
9. Monetització el talent.
10. Estratègies en cada diari, mesurables, per recuperar la 
confiança dels lectors.
11. El desembarcament del 5G: més audiovisuals que mai.
12. Digital-first en mitjans regionals heretats: ara o mai.
13. Atraure noves audiències. El perill de perdre una gran 
oportunitat.
14. Periodisme de solucions.
15. Vies de finançament alternatives per a mitjans locals.

Entre les conclusions del treball de Lluís Cucarella es diu que 
els mitjans locals no compten ni amb la tecnologia ni els re-
cursos (ni la massa crítica en moltes ocasions) necessaris per 
encarar el futur amb optimisme. Per això, diu, “és important que 
els governs es conscienciïn que els mitjans locals presten un 
servei públic, i que els donin suport, mitjançant programes que 

no depenguin del dit de l’alcalde o a la discrecionalitat del pre-
sident de la Comunitat, ni s’exigeixin a canvi dels suports con-
trapartides o favors informatius. Mentre arriba aquest dia, molt 
llunyà, els mitjans locals haurien de navegar, com una opció 
més, sense deixar d’analitzar la viabilitat de models de paga-
ment i altres solucions, noves vies de finançament.” (Infografia: 
Adepa)

NOTA: El Butlletí us ofereix el whitepaper 15 desafiaments per 
als mitjans de comunicació el 2021, de Lluís Cucarella, editat 
per Laboratorio de Periodismo. CLICAR AQUÍ  

Vuit de cada deu editors preveuen 
acomiadaments en la seva plantilla en 
2021
Tal com recull una enquesta realitzada per l’Associació Mun-
dial d’Editors de Notícies (WAN-IFRA), un 80% dels empresa-
ris del sector periodístic de diferents països, creuen que 2021 
portarà una reducció de plantilla a les seves companyies. Da-
vant aquestes dades, només el 4,8% dels enquestats confia en 
l’augment de les seves plantilles en aquest nou any i poc menys 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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d’un 10% preveu un escenari sense canvis. El mateix estudi 
recull que el 33,33% dels enquestats considera “significativa” 
la possibilitat de baixar el nombre de treballadors en les seves 
redaccions.

Una enquesta que recull l’opinió de 50 editors i no compta amb 
una àmplia representació de el sector, sí que serveix per di-
buixar una radiografia dels reptes als quals s’enfronta el sector. 
De fet, a l’Estat espanyol, grans editores com Vocento, Prensa 
Ibérica o Unidad Editorial ja han acomiadat part de les seves 
plantilles, provocant aturades, vagues i protestes continuades. 
De moment, el sector més afectat torna a ser el periodisme 
local dins els grans grups, després que els primers acomiada-
ments anunciats s’hagin focalitzat en les delegacions d’El Mun-
do i en les capçaleres regionals de Voncento i el grup de Javier 
Moll. (Font: Prnoticias)

Els suplements acomiaden l’any 
perdent 200.000 lectors

La premsa diu adeu a un 2020 que ha estat crític per al sector. 
Si els diaris en paper han vist accentuada la seva crisi amb la 

pandèmia i s’han enfrontat a la caiguda de la inversió publici-
tària quan no s’havien recuperat de l’última crisi de el sector, 
els suplements no han tingut més sort. A l’abril, els lectors su-
peraven amb prou feines els 2,5 milions, segons les dades de 
l’EGM, i tanquen 2020 amb 2.384.000 lectors.

L’últim recompte conegut, el del passat desembre, torna a 
deixar una caiguda generalitzada dels lectors dels suplements. 
Tots ells han patit caigudes, mentre que Jo Dona, d’Unidad Edi-
torial segueix sense publicar-se després d’anunciar a l’abril la 
seva suspensió temporal. Una decisió que l’editora va prendre 
en plena pandèmia i que manté en l’actualitat.

Davant d’aquest panorama, XL Semanal, de Vocento, segueix 
sent el dominical més llegit d’Espanya, amb 1.251.000 lectors. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Tot i això, no ha pogut evitar la caiguda generalitzada i des 
d’abril, perd el 9% dels seus lectors, però avantatja en més de 
mig milió de lectors a El País Semanal que amb una caiguda del 
15,5%, es conforma amb comptabilitzar 742.000 lectors. Enca-
ra es manté per sobre de el mig milió de fidels Dona Hoy, que 
compta amb 669.000 lectors caient un 5,2% comparant-lo amb 
les dades que va deixar l’última onada. Finalment, Magazine es 
conforma amb 353.000 lectors.

El sector es segueix enfrontant a una important crisi. Una caigu-
da de lectors que es complementa amb un important descens 
en inversió publicitària. Segons l’últim informe emès per Infoa-
dex, la unió de suplements i dominicals ha ingressat en els nou 
primers mesos de 2020 6,5 milions d’euros, una xifra que supo-
sa un descens superior a l’59% si tenim en compte les mateixes 
dades del tercer trimestre de 2019, quan el sector va ingressar 
15,9 milions d’euros. (Font i infografia: Prprensa)

Hermes Comunicacions pacta una 
quitança per als seus 10 milions de 
deute

Joaquim Vidal va deixar arreglats diversos assumptes de gestió 
abans de desprendre’s de la seva  participació del 75% al Grup 
Hermes Comunicacions, editora d’El Punt Avui. L’operació es 
va segellar pel simbòlic preu d’un euro davant la complicada 
situació que travessa el sector. Particularment delicada era la 
qüestió del deute, de la qual Vidal era el principal creditor des-
prés de diverses extensions de crèdit milionàries.

Al tancament de l’exercici de 2019 el passiu de la companyia 
se situava en els 10 milions d’euros. No obstant això, a la junta 
extraordinària de socis de l’any passat es va arribar a un acord 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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de refinançament amb el mateix Vidal. Com a resultat de l’acord 
assolit, l’antic propietari va accedir a aplicar un quitament de 
mig milió d’euros per no comprometre la viabilitat del grup.

Les negociacions amb Vidal per a la reestructuració del passiu 
estableixen a més la possibilitat d’aplicar noves lleves, fins a un 
màxim de 7,1 milions d’euros en els pròxims exercicis, condi-
cionades a l’acompliment dels nous venciments pactats. Solu-
ció que no n’hi ha prou per solucionar les urgències financeres 
de l’editora del Punt Avui, ja que té contret un altre deute per 
import de 2,5 milions d’euros amb l’Institut Català de Finances, 
que també li ha condonat 1,2 milions.

La Societat ha elaborat un pla financer amb el qual preveu po-
der donar compliment als termes acordats i, per tant, assegurar 
la continuïtat de la seva activitat. D’això depèn en gran mesu-
ra l’evolució del negoci del grup, que el 2019 va prosseguir la 
tendència negativa dels últims anys. En concret, va caure un 
8,63%, fins als 13,6 milions d’euros d’ingressos.

La companyia justifica aquest descens pel tancament de la 
televisió El Punt Avui, ocorregut fa un any, i a l’aplicació de 
l’article 155 a Catalunya, que va provocar una paralització de 

la contractació de la publicitat institucional. Mancança que no 
va aconseguir ser compensada amb les subvencions al català. 
Amb tot, Hermes Comunicacions va saldar l’exercici amb un 
benefici de 340.878 euros, resultat que suposa una millora més 
que considerable respecte als números vermells de 634.529 
euros registrats el 2018.

Aquesta millora s’explica, en part, pel procés de reestructuració 
iniciat el 2018 i que havia suposat 60 acomiadaments fins a 
principis del 2020, amb un cost de 1,7 milions d’euros en in-
demnitzacions. Al  mateix temps, s’ha dut a terme una política 
d’optimització dels costos, tancant la seu de Barcelona i cen-
tralitzant tota la producció a la seu central de Girona. Des de la 
companyia assenyalen que la crisi actual obliga a aplicar nous 
ajustos. (Font: Dircomfidencial) 

Els deu Informes de la comunicació 
a Catalunya, publicats per l’INCOM, 
disponibles en obert
L’Informe de la comunicació a Catalunya és una publicació 
biennal que ofereix una descripció actualitzada i una anàlisi 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sec-
tor de la comunicació a Catalunya. Fidels als criteris establerts 
des de la primera edició, l’any 2000, tots els informes mantenen 
el caràcter d’obra col·lectiva. La UAB aporta part d’autors de 
l’Informe, però també n’hi ha que pertanyen a d’altres univer-
sitats i grups de recerca, o institucions o empreses dels sector 
de la comunicació.

Un projecte, consolidat com a referent pels equips investiga-
dors, acadèmics, professionals i institucions responsables de 
les polítiques de comunicació del nostre país. Aquesta sèrie 
d’informes, dedicats a descriure i analitzar els diversos sectors 
de la comunicació, es va iniciar amb l’objectiu d’oferir una visió 
global i sintètica de la comunicació que, més enllà del seu ús 
acadèmic, pogués esdevenir una eina de suport a les políti-
ques de comunicació del país. Ara, en la perspectiva de més 
d’una dècada d’anàlisi de la comunicació a Catalunya, aquests 
informes permeten fer una nova aportació: facilitar l’anàlisi de 
l’evolució del sistema i, en conseqüència, ajudar a interpretar 
millor els reptes de futur. Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La FAPE demana que els periodistes 
contribueixin a crear “un clima de 
tolerància i de convivència pacífica” 
el 2021

El president de la FAPE, Nemesio Rodríguez, creu que seria 
“desitjable” que els periodistes, en lloc de apuntar-se a la bron-
ca i a les trinxeres polítiques”, contribueixin a crear “un clima de 
tolerància i de convivència pacífica” a Espanya aquest 2021. 
D’aquesta manera, Rodríguez insisteix a demanar la deroga-
ció dels articles de la llei de Seguretat Ciutadana, coneguda 
pels seus detractors com “llei mordassa”, que limiten la llibertat 
d’expressió.

“Sembla que hi ha consens per dur a terme aquesta derogació, 
però passa el temps i la llei segueix vigent, malgrat que fins i tot 
el Tribunal Constitucional no va avalar al novembre l’article que 
fixa sancions per l’ús ‘no autoritzat’ d’imatges dels membres de 
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, al considerar-ho 
una censura prèvia”, argumenta.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Així mateix, Rodríguez vol igualment que el 2021 “s’acabin d’una ve-
gada per totes” els vetos als periodistes i mitjans, els assenyalaments 
de polítics a periodistes i l’assetjament en xarxa, “activitats d’intimidació 
totes elles impròpies d’un sistema democràtic com el nostre”. El presi-
dent de la FAPE també li posa un “però” a la professió i és que, segons 
la seva opinió, “alguns mitjans i periodistes s’estan deixant contaminar 
per l’asfixiant polarització partidista que viu el país”.

En resum, creu que 2020 ha estat un any en què “el periodisme 
de qualitat va demostrar que és més necessari que mai” i en el 
qual els periodistes “van complir el seu paper de servei essencial 
com a garants del dret d’informació dels ciutadans, en un context 
de risc per a la salut, una onada de desinformació sense prece-
dents i tota mena d’obstacles aixecats per les administracions 
per dificultar la seva tasca”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

La llibertat de premsa, minada el 2020, 
fa alarmar Reporters sense fronteres

Segons l’informe anual Reporters sense fronteres (RSF), 50 
periodistes van morir el 2020 i prop de 400 altres empresonats 
com a part de la seva professió. Aquestes xifres reflecteixen 

una debilitat de la llibertat de premsa, sobretot des que la cri-
si sanitària del Covid-19 ha permès als països autoritaris aug-
mentar encara més el control de l’activitat dels periodistes .

Tot i que aquest nombre de professionals assassinats és esta-
ble (53 periodistes assassinats l’any passat), cada vegada es 
produeixen més assassinats en països en pau, una tendència 
que va començar el 2016, assenyala l’organització de defensa 
de la premsa. Entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2020, 
34 periodistes van morir fora d’una “zona de guerra”, o el 68% 
de les víctimes (58% el 2016).

Aquests assassinats van més enllà. “Una part del públic con-
sidera que els periodistes són víctimes dels riscos de la pro-
fessió, tot i que cada cop són més atacats quan investiguen o 
informen sobre temes sensibles. El que es debilita és el dret a 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la informació”, lamenta Christophe Deloire, secretari general de 
RSF. En total, gairebé vint periodistes d’investigació han estat 
assassinats aquest any. 

Violacions reiterades de la llibertat de premsa.- A la prime-
ra part del seu informe anual publicat a mitjans de desembre, 
RSF havia identificat 387 periodistes empresonats, “un nombre 
històricament elevat”. L’organització també havia assenyalat un 
efecte pandèmic de Covid amb l’aparició a la primavera d’un 
“pic important de violacions de la llibertat de premsa”, afavorit 
per “les lleis d’emergència o les mesures d’emergència adopta-
des”. a la majoria de països. “De més de 300 incidents directa-
ment relacionats amb la cobertura periodística de la crisi sani-
tària” entre febrer i finals de novembre, que van implicar prop de 
450 periodistes, les “detencions i detencions arbitràries” repre-
senten “el 35% dels abusos registrats (davant la violència física 
o moral)”. “La llibertat de premsa està en declivi a tot arreu”, 
adverteix també en el seu informe anual la Federació Interna-
cional de Periodisme (IFJ), que ha identificat 2.658 periodistes 
assassinats al món des del 1990, lamentant en el 90% dels 
casos d’assassinat “pocs o fins i tot cap processament”. (Font: 
RSF – fotografia: El Punt Avui)

Segons Gabilondo, “en el periodisme 
comarcal hi ha la veritat que l’altre 
hauria de copiar”

L’Associació Catalana de la Premsa Comarcal va celebrar la setena 
edició del Dia de la Premsa Comarcal. El protagonista de la vetlla-
da va ser el periodista Iñaki Gabilondo, que en una conversa amb 
el periodista i president de l’Associació Cultural Revista Cambrils, 
Josep Capella, va analitzar l’impacte de la pandèmia en la professió 
així com els trets diferencials de la premsa comarcal i local.  

Gabilondo va estar molt crític amb els mitjans generalistes quan 
va dir “m’ha decebut la persistència del periodisme en ‘encana-
llar-se’ en els seus vells prejudicis. No han entès que estàvem 
en una emergència i no en un camp de batalla”.
En contraposició, Gabilondo es va referir als mitjans comarcals 
dient que “en el periodisme local hi ha la veritat que tot l’altre 
periodisme hauria de copiar. Per aprendre i no per mirar, com 
habitualment es fa des de les alçades, amb commiseració. És 
on el veritablement important per a la ciutadania està molt clar, 
i no és que no hi hagi enfrontament polític o pensament contra-
posat, però les prioritats humanes es veuen molt bé”. Per últim 
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i ja en un to més humanista, Gabilondo va comentar que “el 
periodisme ha de posar rumb a l’home”. (Font: ACPC)

Neix Arrels, un mitjà multiplataforma 
sobre el món rural

El grup cooperatiu Som* ha posat en marxa el projecte multi-
plataforma Arrels, amb el qual vol explicar “el món que torna” 
amb una revista en paper, un web, una ràdio digital i un mercat 
virtual de productes de proximitat. El projecte es presenta com 
una plataforma de divulgació d’informació i coneixements d’un 
estil de vida basat en els valors de la natura i el món rural, així 
com un espai que posa en contacte directe els consumidors 
amb els pagesos productors.

La revista Arrels té una periodicitat trimestral i la voluntat d’oferir 
reportatges i entrevistes en profunditat per fer descobrir “les 
persones, les idees, les iniciatives i els paisatges d’aquest món 
que torna”. La publicació s’estructura en tres blocs: Vida (els 
personatges), Terra (dossier central) i Mans (idees pràctiques). 
El primer número dedica el dossier al bosc i els paisatges, per-
sones i projectes que en formen part.

El web està plantejat com el punt de trobada de la comunitat 
d’Arrels, i hi conviuen l’actualitat informativa amb una secció 
de vídeos on pagesos i artesans expliquen trucs i tècniques, 
així com els podcasts. Arrels també compta amb una ràdio di-
gital que s’ha estrenat amb el podcast Ona pagesa, un maga-
zín informatiu setmanal d’actualitat dirigit pel periodista Albert 
Mercadé, copresentat amb Miquel Andreu. El primer programa 
està dedicat a les dones pageses. I al gener, la periodista Txell 
Bonet estrenarà un podcast que donarà veu als protagonistes 
de les iniciatives culturals que tenen lloc al món rural. (Font: 
Comunicació 21)

El Govern francès revisar les 
condicions d’accés a les ajudes a la 
premsa
En un comunicat de premsa, la ministra de Cultura del Govern 
francès, Roselyne Bachelot, va anunciar l’establiment d’una 
missió per reflexionar sobre les condicions d’accés a l’ajuda 
a la premsa i, en particular, “les relatives a la composició de 
la redacció”. Encarregada a Laurence Franceschini, conselle-
ra d’estat i presidenta de la Comissió Mixta de Publicacions i 
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Agències de Premsa (CPPAP), la missió pretén qüestionar “la 
necessària presència de periodistes professionals per poder 
accedir a l’ajut a premsa, en particular per a la premsa política 
i d’informació general”. El ministeri, que ja espera les conclu-
sions de l’informe per a “mitjans de març”, recorda a la carta de 
compromís que “si les capçaleres de premsa han de presentar 
una contribució editorial significativa.

“Tot i que la lluita contra la manipulació de la informació és avui 
un tema important per a les nostres societats democràtiques 
i que cal reforçar els requisits ètics i la clara separació entre 
informació i publicitat per enfortir el vincle de confiança entre 
els mitjans de comunicació i el públic en general, els canvis 
recents observats en la redacció de certes capçaleres reclamen 
un reforç del requisit periodístic”, afirma el ministeri, fent una 
referència particular -sense citar-ho- al grup Reworld Media, 
assenyalat regularment per mantenir confusió entre l’espai pu-
blicitari i el contingut editorial subcontractant la seva producció 
a persones no periodistes. (Font: CB News)

Estela Bernad Monferrer, nova 
presidenta d’adComunica

D’acord amb el resultat de les eleccions internes, la profes-
sora Estela Bernad Monferrer assumeix la presidència de 
l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació (adCo-
munica). Bernad és llicenciada en Dret per la Universitat de 
València i doctora en Comunicació per l’UJI, de la qual és pro-
fessora des de la seva creació i en la qual ha estat així mateix 
sotssecretària general i secretària de la facultat de Ciències 
Humanes i Socials.

L’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació és 
una entitat sense ànim de lucre promoguda per professors uni-
versitaris, directors de comunicació d’empreses privades i di-
rectius de mitjans de comunicació de Castelló que es dedica 
al foment i el desenvolupament de la comunicació en tots els 
seus vessants.

Entre les activitats que adComunica desenvolupa amb la inten-
ció de conscienciar als gestors d’empreses i institucions sobre 
la importància dels diferents àmbits de la comunicació, des-
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taquen les nombroses xerrades i seminaris que sobre temes 
d’actualitat en la comunicació i noves tecnologies, organitza al 
llarg de l’any. (Font: Actualitat Diària)

Ha nascut una nova revista: Os de 
Balaguer

Acaba de néixer la nova revista Os de Balaguer, amb el lema “el 
poble explica històries al poble’’, una iniciativa particular de Laura 
Codolà Polo arran de la publicació del blog http://osdebalaguer.
blogspot.com/  en el qual recollia el testimoni de fets i persones 
d’aquell municipi.  La revista ha tret al carrer el seu primer nú-
mero i s’editarà anualment coincidint amb el Nadal. La revista 
compta amb la col·laboració de diversos articulistes, la impressió 
va a càrrec de l’Ajuntament del municipi i es fa a través de la im-
premta de la Diputació de Lleida. (Font: Ràdio Balaguer)

Jean-Benoît Baylet és el nou gerent 
de L’Indépendant

Jean-Benoît Baylet va ser nomenat conseller delegat de La Dépê-
che du Midi Group pel darrer consell d’administració de la com-
panyia, segons un comunicat de premsa del dijous 7 de gener. 
Als 33 anys, el nou líder pren el relleu del seu pare, Jean-Michel 
Baylet, del qual és el fill més jove. Aquest relleu s’inscriu “com a 
part de la transició generacional”. Aquest nomenament confereix 
a l’hereu la responsabilitat dels diaris Midi Libre, l’Indépendant i 
el Centre Presse, als quals s’afegeixen les seves funcions a la 
direcció dels diaris La Dépêche du Midi, La Nouvelle République 
des Pyrénées, Le Petit Bleu i Midi Olympique. 

Graduat a l’ESEC Business School, amb un Màster en Dret Pú-
blic i un Màster en Ciències Polítiques, JB Baylet es va incorpo-
rar a la firma Invest in France a Nova York el 2014, abans de ser 
nomenat membre de 2015 subdirector del Groupe Dépêche, lla-
vors subdirector general el 2017.(Font: La Clau)
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Els catalans passen 74 hores 
setmanals de mitjana connectats a 
Internet
Per Ion Comunicación

  
Els catalans  han passat de mitjana 74 hores connectats a In-
ternet a la setmana en 2020, en el qual hem estat molt més 
temps a casa a causa de el confinament i posteriors restriccions 

derivades de la pandèmia, segons el Digital Consumer Survey 
2020 elaborat per Nielsen Media en col·laboració amb Dynata. 
Així,  se situen en línia amb la mitjana estatal a Espanya de 
connexió setmanal a Internet, que és de 74 hores setmanals 
també.

D’aquestes  74 hores, 26 d’elles són amb l’ordinador de so-
bretaula o portàtil, 25 hores a través del telèfon intel·ligent, 11 
amb la Smart TV, 9 amb la tablet i 4 hores amb dispositius amb 
menor penetració encara entre el públic per ser innovacions 
recents, com els altaveus intel·ligents.

L’ordinador és usat diàriament pel 71% dels catalans, mentre 
que el 20% ho fa diversos dies a la setmana. Només un 2% 
assegura no utilitzar-lo mai. Pel que fa a l’ús, el 72% busca amb 
ell informació, el 68% revisa l’email, i el 64% compra en línia, 
pràctica que amb la pandèmia s’ha consolidat.

El telèfon intel·ligent és consultat pel 92% dels ciutadans diària-
ment. Només un 2% assegura que no l’utilitza mai. I amb el mòbil 
accedeixen principalment a xarxes socials (80%), escolten músi-
ca (78%), busquen informació (77%), revisen el correu electrònic 
(72%), realitzen vídeo (64%) i llegeixen notícies (58%) .
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Pel que fa a les xarxes socials, se situen entre les principals 
preferències i cada vegada són més emprades pels ciutadans. 
Els catalans els dediquen 11 hores a la setmana, en línia amb 
la mitjana nacional, precisament el mateix temps que passen 
xatejant i enviant missatges en línia.

Si ens fixem en els mitjans convencionals, a Catalunya la tele-
visió es veu de mitjana 19 hores setmanals, mentre que la ràdio 
és escoltada 8 hores. A més, dediquen 8 hores a la setmana a 
buscar notícies a Internet i altres 4 addicionals a llegir el diari en 
paper. (Gràfic: Nielsen/Dynata)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet l’estudi Redes 
sociales, influencers y pandèmia, de Nielsen i Dynata. CLICAR 
AQUÍ  

2020: l’any de l’enlairament de la 
premsa online

La premsa ha acomiadat un dels seus anys més negres dels 
últims temps. Tanmateix, la pandèmia i el confinament ha in-
centivat la premsa online, que ha viscut un 2020 de rècord. Un 

increment que es va disparar des del mes de març i que ha mar-
cat una diferència quantitativa considerable si tenim en compte 
les dades dels principals mitjans en línia en 2019.

Fins al moment, Comscore no ha publicat les dades correspo-
nents al mes de desembre de 2020, però durant els primers 11 
mesos de l’any que acabem de tancar, La Vanguardia ha fet 
una mitjana 24,4 milions d’usuaris únics, 4,1 milions més que 
en el mateix període de l’any anterior.

El diari de Godó s’ha imposat amb rotunditat amb més d’un 
milió de visitants únics d’avantatge sobre El Mundo, que en els 
nou primers mesos de l’any ha fet una mitjana 23.100.000, gai-
rebé un 15% més que en el mateix període de l’any anterior, 
quan va aconseguir 20,1.
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ABC és el tercer diari digital amb millors registres en aquest 
període, amb una mitjana de 22,4 milions d’usuaris únics i una 
millora del 21,5%, respecte a l’any anterior. El País, que ocupa 
el quart lloc d’aquest rànquing, és el diari digital amb menor 
projecció anual. Passa de sumar 20,9 milions de visitants únics 
en els onze primers mesos de 2019, a 21,5 milions en el mateix 
període de 2020.

En contraposició, El Español és el digital amb millor mitjana grà-
cies a millorar els seus registres un 38,3%. El diari que dirigeix 
Pedro J. guanya més de cinc milions d’usuaris únics en aquest 
període fins a arribar a una mitjana de 20,2 milions. S’imposa 
en el rànquing a 20 Minutos que millora els seus números més 
d’un 25% fins a fer la mitjana 20,2 milions d’usuaris únics des 
de gener i fins a novembre de 2020.

A més, El Confidencial intenta plantar-li cara a El Espanyol i 
aconsegueix una pujada del 34% en els onze primers mesos 
de l’any 2020, passant de sumar 14,9 milions d’usuaris únics 
a 19,9. Tanca aquest rànquing OKDiario, amb una millora de 
l’30% en un any, fins a sumar 13,9 milions d’usuaris únics. 
(Font: Prnoticias – imatge: Kandidate)

Els ingressos de la indústria global de 
mitjans digitals creixeran un 15% el 
2021

En els últims anys l’univers digital ha agafat un fort impuls i 
sembla que en 2021 continuarà el seu creixement fins a batre 
nous rècords en termes d’ingressos i d’usuaris. Aquest acabat 
d’estrenar any s’espera que els ingressos de la indústria glo-
bal de mitjans digitals arribin a un valor de 292.400 milions de 
dòlars , fet que suposa un augment de l’15% interanual, segons 
dades presentades per Finaria.it.

En només dos anys, els ingressos d’aquest sector s’han dis-
parat un 40%. Ja en 2017 van arribar als 158.300 milions de 
dòlars, tal com va revelar l’enquesta de Statista, i a finals de 
2019 aquesta xifra es va elevar als 208.300 milions.

La pandèmia que va marcar 2020 també va provocar un signi-
ficatiu augment del consum de contingut en mitjans digitals, i 
els ingressos van créixer fins als 254.800 milions. Segons les 
previsions, el sector dels mitjans digitals superarà els 414.000 
milions de dòlars per a 2025. El major creixement el signa el 
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segment de vídeo on demand, els ingressos van augmentar un 
29% fins als 72.500 milions el 2020, una dada que arribarà als 
85.800 milions en aquest any segons Finaria.it. Els ingressos 
del  segment de videojocs van créixer el 2020 un 23% fins a 
situar-se en 135.800 milions de dòlars i es preveu que arribin el 
2021 als 154.600 milions. Els sectors de música digital i publi-
cació electrònica se situen en tercera i quarta posició en aquest 
rànquing de creixement, amb 24.800 milions i 27.000 milions en 
ingressos, respectivament.

Segons una enquesta de Statista, la indústria global de mitjans 
digitals superarà els 7.000 milions d’usuaris en 2021 i els vi-
deojocs seran el segment líder, amb 2.800 milions de jugadors, 
27% més que fa dos anys. Els usuaris que consumeixen vídeo 
a la carta augmentaran un 28% respecte a 2019 i se situaran en 
els 1.800 milions; els de EPublishing en 1.400 milions i els de 
música digital a 1.100 milions. (Font: Marketing Directo)

El 2021 serà un gran any per al sector 
del mòbil

L’informe State of Mobile 2021 d’APP Annie ajuda les marques i els 
editors a tenir èxit. Fins i tot amb persones que s’allotgen a casa a 
tot el món, hem vist una acceleració dels hàbits d’ús del mòbil entre 
2 i 3 anys, cosa que reforça el paper del mòbil com l’instrument més 
crucial per atraure els clients i fer créixer la vostra primera línia.

Aquest informe inclou anàlisis en profunditat d’11 indústries i 
30 mercats, en un format interactiu innovador que permet apro-
fundir en les riques dades i coneixements. L’informe ens parla 
de tot el que cal saber sobre com guanyar per mòbil a la nova 
normalitat del 2021. L’informe inclou:
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• Quins sectors emergents i de gran creixement estan preparats 
per a la interrupció del mòbil: com controlar els canvis en la 
indústria i aprofitar la propera gran oportunitat.

• Descobriu les preferències dels jugadors granulars al mercat dels 
jocs per a mòbils en ràpid creixement: com App Annie’s Game IQ 
us pot oferir informació directa sobre més de 110 subgèneres i 
prop de 200 modificadors que afecten la vostra línia principal.

• Com aprofitar 4,2 hores diàries de mòbil i fer créixer la vos-
tra línia principal: el mòbil va superar la televisió en directe pel 
temps dedicat i la despesa en publicitat per a mòbils va superar 
els 290 milions de dòlars el 2021.

• Com el mòbil alimenta un 45% més de decisions financeres: 
com avaluar els indicadors clau de la mentalitat dels consumi-
dors en evolució.

• Com canviarà dràsticament el comportament dels consumi-
dors als mòbils.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’informe State of Mobile 
2021 d’APP Annie. Us el poder baixar des d’aquest link.

PRISA Noticias farà públiques les 
dades internes d’audiències digitals 
dels seus mitjans.

La companyia se suma així a altres grans mitjans internacio-
nals que han adaptat el mesurament d’audiències a un context 
en què els models de subscripció, l’evolució de l’ecosistema 
publicitari i el maneig de la  data  pròpia han deixat obsolets els 
mesuradors sectorials utilitzats pels mercats. Aquest moviment 
es fa en resposta al progressiu distanciament entre l’indicador 
estàndard de l’actual mesurador oficial, Comscore, i la realitat 
del mercat a Espanya.

Confiar gairebé exclusivament en un indicador de volum, que 
no aporta informació sobre la qualitat o fidelitat de les audièn-
cies i que, per tant, atorga el mateix pes a un lector que visita 
un  site  tots els dies del mes que a un que ho fa només un dia, 
no arriba a reflectir el context actual de el sector de la premsa. 
Aquest context s’ha caracteritzat en 2020 per la irrupció dels 
models de subscripció per part dels mitjans d’informació ge-
neral i pel creixent pes que el perfilat de l’audiència i la  data  
adquireixen en el mercat publicitari.
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El País va activar el passat mes de maig el seu model de subs-
cripció digital. El diari compta ja amb més de 130.000 subs-
criptors, dels quals 87.000 són exclusivament digitals. (Font: 
Programa Publicidad)

Facebook reduirà la visibilitat 
de continguts de mitjans que no 
continguin informació o anàlisi 
originals

El 30 de juny passat Facebook va avisar que  començaria a 
prioritzar els articles informatius originals  en el seu algoritme, 
de cara a aflorar davant els seus usuaris continguts de més qua-
litat. I en aquesta mateixa nota ha afegit recentment que aquells 
articles de mitjans que no continguin informació o anàlisi origi-
nals rebran menys distribució. Per determinar l’originalitat d’un 
contingut la plataforma té en compte factors com  fonts exclusi-
ves, anàlisi significatius, entrevistes o recursos visuals propis.

Això és en principi una bona notícia per als mitjans que elaboren 
informació pròpia amb més freqüència i profunditat, tot i que no 

està clar l’impacte del canvi anunciat prèviament per potenciar 
la seva visibilitat. En aquell moment Facebook va explicar que, 
quan preguntava als seus usuaris sobre quina classe de notí-
cies desitjaven veure, sovint li responien que volien històries 
creïbles i informatives. Per evolucionar en aquest aspecte va 
introduir nous senyals en el seu algorisme en base a investigar 
el comportament de l’usuari,  i va incorporar igualment els co-
mentaris de professionals de sector i experts acadèmics .

Tant aquests canvis com els anunciats recentment s’apliquen 
només a pàgines de mitjans, que són identificades per la plata-
forma de dues formes: d’una banda, amb  el registre voluntari 
que va començar a l’agost de l’any passat , incentivat per l’accés 
a eines concretes com un indicador d’última hora, estadístiques 
més completes o eines de producció i monetització de vídeo; de 
l’altra, mitjançant  tecnologia d’aprenentatge automàtic que fun-
ciona específicament en la detecció de contingut noticiós des 
2018. Dos anys abans la plataforma ja havia demanat als seus 
usuaris que classifiquessin les publicacions que veien al voltant 
del seu caràcter informatiu, de l’un a el cinc.

Facebook conclou l’originalitat de qualsevol peça d’un mitjà a 
través de l’anàlisi comparativa. Crea grups d’articles al voltant 
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d’un tema i identifica les fonts citades com originals o la data 
de publicació de les històries per deduir quina d’elles ha estat la 
primera a informar sobre aquest assumpte. Aquest enfocament 
és vàlid per a l’actualitat, però més complex de cara a altres 
formats periodístics, per aquest motiu la xarxa social estigui tre-
ballant de manera recurrent sobre els criteris de cara a poder 
establir estàndards ajustats que es puguin aplicar de manera 
automàtica. (Font: Dircomfidencial)
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La inversió publicitària cau un -7,1% 
en el mes de novembre de 2020, 
segons InfoAdex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de novembre de 2020, novè mes des de l’inici de 
la pandèmia, la inversió publicitària ha arribat als 530.400.000 
d’euros, amb un decrement de l’-7,1% enfront de el mateix 

període de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
570.700.000 d’euros, segons ens informa IndoAdex. En les da-
des de l’informe de la consultora s’inclouen aquells mitjans i su-
ports no controlats directament per InfoAdex sobre la base de 
dades declaratius del mercat publicitari. Per això les dades de 
l’informe podran no coincidir amb aquells que s’extreguin de les 
eines que InfoAdex posa a disposició dels usuaris de la seva 
informació. Els mitjans més afectats per aquesta mesura són 
Ràdio, Exterior i Digital, aquest últim per la inclusió de dades de 
motor i Xarxes Socials.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes de novembre, sempre segons InfoAdex,  
ha experimentat un increment del 7,3% enfront del mes de no-
vembre de 2019, obtenint 219.600.000 d’euros. Dins de Digital 
el millor comportament aquest mes va ser el de Xarxes Socials, 
amb un augment del 8,0% passant de 52,7 milions d’euros al 
mes de novembre de 2019 a 57,0 milions del mes analitzat. 
Websites, abans anomenat Internet, que inclou Display i Vídeo, 
creix un 7,3% amb una inversió de 79,8 milions davant als 74,4 
milions d’euros que va obtenir en el mateix període de 2019. 
Search, també incrementa la seva xifra d’inversió en un 6,9%, 
arribant als 82,8 milions d’euros.
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El segon mitjà per volum seria Televisió, que aglutina una inver-
sió publicitària de 198.500.000 d’euros, amb un -2,6% menys 
que els 203.800.000 d’euros del mateix període del 2019. Rà-
dio, que ocupa el tercer lloc per inversió, amb una baixada del 
-10,2% se situa en 41.900.000, per sobre del quart mitjà, Diaris, 
la xifra puja a l’onzè mes de l’exercici a 37,6 milions d’euros i 
suposa una caiguda del -28 , 2% sobre la xifra corresponent a 
l’any anterior. 

El mitjà Exterior decreix un -45,5% el seu volum d’inversió pu-
blicitària. Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, decreix en 
un -44,2%. Suplements i dominicals registra 1,7 milions d’euros 
i un descens del -52,9% respecte al mateix període del l’any 
anterior. Finalment, Cinema, un dels mitjans més afectats per 
la crisi sanitària, registra 0,9 milions d’euros i un descens del 
-81,0% enfront de el mes de novembre de 2019. (Infografia: 
IndoAdex).

Serveis, Automoció i Jocs i Apostes 
anunciants líders de l’internet Report 
de desembre de Arce Media-Auditsa
  

Es tracta de dades del Report d’internet corresponent al mes 
de desembre de 2020, elaborat per Arce Media-Auditsa, par-
tint del seguiment publicitari de mitjans diari, sobre un total de 
4.709 marques i 30.242 creativitats. Serveis Públics i Privats, 
Automoció i Jocs i Apostes van liderar el rànquing de princi-
pals anunciants amb el primer Scroll favorit per més d’un 65% 
d’aquests grans anunciants. Un Share of Investment (SOI) (per-
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centatge d’inversió d’una campanya que fa a percentatges to-
tals d’inversió de la categoria) sobre  un total de 4.709 marques 
i 30.242 creativitats.

Per sectors,  va liderar Serveis Públics i Privats amb 955 mar-
ques, 5.213 creativitats i un 14,8 per cent de SOI; Automoció 
amb 172 marques, 1981 creativitats i 12,39% de Share of Inves-
tment (SOI). En Tercer lloc,  Jocs i Apostes amb 38 marques, 
423 creativitats i un 11,37% de la SOI. Pel que fa a l’scroll, el 
65% de Serveis Públics i Privats  van preferir el primer scroll un 
15% el segon i un 9% el tercer  ; 7%, quart i un 1% el cinquè . 
El sisè scroll el van fer servir un 3%

En Automoció el 71% utilitza el primer scroll, un 18%, el segon. 
Un 5% el tercer. Un 3%, el quart. Un 1% el cinquè i un 1% el 
sisè. Jocs i Apostes  utilitzo en un el 71% el primer scroll; 18%, 
el segon; 8% el tercer 2%, el quart; 0% cinquè i 1%, el sisè.

Sobre el nivell en funció de la disponibilitat i forma d’accés Ser-
veis Públics van tenir un 13% en el primer nivell i un el 87% en 
altres. Automoció, un 17% en el primer nivell i un 83% en altres.  
Jocs i Apostes,  un 17% en el primer nivell i un 83% en altres. 
El rànquing d’anunciants el va liderar el nombre d’apostes i ca-

sinos,  888 amb un 6,97% seguit de Volkswagen amb un 4,72% 
i Movistar amb un 3,80%.

Per Sites va liderar El Mundo amb un 14,98%; seguit d’ABC 
amb un 12,90% i Marca amb un 7,65%. Per plataformes, Goo-
gle  va liderar amb un 33%, appnexus amb 1% i altres amb un 
66%. Per tipologies, el 96% va usar standard ads, 1% native 
ADs, 0% social ads, 1% native vídeo ADs i 2% vídeo ads. (Font 
i infografia: ArceMedia)

La Comissió Europea investiga les 
pràctiques publicitàries de Google

Segons informa en exclusiva 
Nicolás Jaimes a JDN, a més 
de que el gegant de la publicitat 
és objecte d’una denúncia per 
pràctiques anticompetitives, a 
Texas, l’autoritat francesa de la 
competència li ha obert un pro-
cediment d’investigació per fets similars, sí, i segons la nostra 
informació, és el torn de la Unió Europea d’examinar el cas de 
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Google. Editors, adtech i agències de mitjans europeus van re-
bre, pocs dies abans de Nadal, un document d’una trentena de 
pàgines amb preguntes específiques per a cada tipus d’actor. 
El seu títol “Google adtech: pràctiques relacionades amb les 
dades de Google” no deixa lloc a dubtes. Aquestes són les 
pràctiques del gegant publicitari que l’autoritat europea de com-
petència, DG Competència.

L’Autoritat de la Competència va actuar (a diferència del seu 
homòleg francès, que va actuar després d’una queixa dels 
grups Newscorp i Rossel). Però sembla que ha estat ben in-
format pels agents del mercat. “S’inspiren en el qüestionari de 
l’Autoritat de la Competència a França, però en una versió en-
cara més avançada”, diu un cap d’Adtech francès. Tot i que 
Google és present als dos costats de la cadena de valor, al 
costat de les vendes amb Google Ad Manager i al costat de 
la compra amb DV 360 i Google Ads, l’autoritat europea ha de 
veure si l’empresa de Mountain View aprofita aquest doble ba-
rret per fer mal a la competència.

Els SSP, per exemple, es qüestionen sobre la seva relació amb 
les eines de compra de Google i els danys que puguin patir 
en relació amb les eines de venda de Google. La Comissió 

Europea arriba a demanar-los la seva taxa de coincidència de 
galetes amb les tecnologies de Google. També revisa la fusió 
entre l’eina de publicitat d’anuncis de Google, Doubleclick for 
Publishers (DFP), i el seu SSP, Google Adexchange, a Google 
Ad Manager el 2018. Va ser aquesta fusió en detriment de com-
petició?. (Font: journaldunet.com)

Índex de Dinamisme Publicitari de 
l’agència Ymedia

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

Al desembre, aquest índex va augmentar un 4,4% respecte al 
mateix mes de 2019, amb un creixement especialment favora-
ble en el volum de GRP’s llançats per les marques: creixen un 
5,7% enfront de l’increment de l’3,9% en el nombre de campan-
yes actives en televisió. En total, 2.743 marques van apostar 
per anunciar-se en televisió durant l’últim mes de l’any, amb un 
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volum global de 231.157 GRP’s. Aquests resultats suposen un 
retorn a nivells d’activitat propers als registrats el 2017, després 
de diversos anys amb un moviment bastant més moderat al 
desembre.

En comparació amb el mes de novembre de 2020, s’aprecia un 
lleuger descens en l’Índex de Dinamisme Publicitari del mercat. 
Malgrat un notable increment en el volum de GRPs (+ 5,2%), 
el nombre de marques actives retrocedeix un 4,6%. Recordem 
que el mes de novembre de 2020 va ser especialment dinàmic, 
amb un increment de l’7,9% en els GRP`sy de l’4,6% en el nom-
bre de marques, enfront de el mateix període del 2019.

Alimentació, Finances i Assegurances, i Begudes, sectors 
destacats.- A l’analitzar el comportament de la pressió publi-
citària per sectors al desembre de 2020 i comparar-lo amb el 
mateix mes del 2019, Alimentació és el que més destaca, amb 
prop de 8.000 GRPs més, seguit de Finances i Assegurances, 
i de Begudes, tots dos amb més de 4.000 GRP ‘s més. Per 
campanyes, destaquen els increments de Grupo Mútua Madri-
leña (2053 GRP`s), Supermercats Dia (1743 GRP`s) i Vodafone 
(1.545 GRP`s).

En conclusió, 2020, un any històric marcat per la pandèmia, ha 
experimentat en la seva recta final una important activació de 
l’mercat publicitari. Aquesta dinamització ha estat possible grà-
cies a dos factors: el gran creixement en el nombre de marques 
amb presència en el medi i la intensitat de l’activitat d’aquestes 
marques que aposten per comunicar a la televisió. Trobareu 
més informació en aquest link. (Font: Ymedia)

El Consell de Ministres autoritza nou 
acord marc de compra de publicitat 
institucional de 112 milions d’euros.
El Consell de Ministres va autoritzar la setmana passada un 
nou acord marc de compra de publicitat institucional de 112 mi-
lions d’euros. Aquest nou acord marc substituirà l’anterior de 
2017. El seu termini de durada és de dos anys, prorrogable per 
un màxim d’altres dos. L’acord marc està dividit en dos lots, 
segons es tracti de serveis que incloguin o no difusió en el medi 
televisió.

Un cop autoritzat pel Consell de Ministres, han estat remesos a 
la Intervenció Delegada en Hisenda per a la seva fiscalització 
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prèvia. Una vegada que sigui favorable, l’òrgan de contracta-
ció aprovarà els plecs i es publicaran per iniciar la licitació de 
l’acord marc. 

El Consell de Ministres ha autoritzat la celebració d’un acord 
marc per a la prestació dels serveis de compra d’espais en mi-
tjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difu-
sió de les campanyes de publicitat institucional, amb un valor 
màxim estimat de 112 milions d’euros,  però és l’òrgan de con-
tractació qui aprova els plecs reguladors de la mateixa. (Font: 
Programa Publicidad)

Acord Bluemedia i onze capçaleres de 
notícies, dues de catalanes

Des de l’1 de gener de 2021 Bluemedia és l’agència encarrega-
da de la venda dels espais publicitaris de Diario de Pontevedra, 
El Progreso, i Galiciae.com, pertanyents a Grupo El Progreso, 
també de Diario de León, Diario de Castilla y León, Diario de 
Valladolid, Correo de Burgos i Heraldo de Soria, integrats a Edi-
grup; i dels diaris Segre (Lleida), La Gaceta de Salamanca i 
l’edició digital de Més Tarragona.

Aquestes capçaleres compten amb més de 4 milions d’usuaris 
únics i 37 milions de pàgines vistes en l’àrea digital i estan per 
sobre dels 400mil lectors en les seves edicions impreses. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Turisme Costa Brava Girona licita la 
realització de campanyes publicitàries

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha posat en marxa 
un procés de licitació per adjudicar el servei de creació, con-
ceptualització, disseny, realització i producció a les campanyes 
publicitàries turístiques online i offline. El pressupost base de 
licitació és de 173.553,72 euros (sense IVA) per un contracte 
d’un any. El termini per presentar ofertes finalitza el 22 de ge-
ner. (Font: Comunicació 21)
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Els verificadors internacionals no 
celebren la decisió de Zuckerberg de 
bloquejar Trump
Per Cristina Tardáguila i Harrison Mantas / Poynter

 
En el moment en què Mark Zuckerberg va anunciar que el 
compte del president Donald Trump havia estat bloquejat de 
la plataforma de xarxes socials durant un temps indefinit, els 
verificadors de dades fora dels Estats Units van sacsejar el cap 
i van iniciar una discussió. Aquesta política s’aplicarà a tot el 
món? No és una decisió arriscada? Es poden veure afectats 
també altres polítics?

Igual que els Estats Units tenen Donald Trump, Filipines té Ro-
drigo Duterte, Brasil té Jair Bolsonaro, Veneçuela té Nicolás 
Maduro, etc. Polítics coneguts internacionalment per la quan-
titat de desinformació que difonen i per tenir un gran èxit a les 
xarxes socials. Així doncs, aquí la IFCN aporta algunes de les 
primeres reaccions a la decisió de Facebook de la comunitat 
internacional de verificació de fets:

Natália Leal, directora de continguts de l’Agência Lupa, al Bra-
sil, va tractar un punt vital i va dir: “Aquesta discussió tracta 
en realitat del que és privat i del que és públic”. Va dir en un 
missatge de WhatsApp que creia que “Facebook no s’hauria 
de veure com un espai públic ja que desenvolupa i manté algo-
ritmes que responen als seus interessos comercials i polítics”. 
Els espais públics haurien d’obeir els interessos públics, i tenir-
ho en compte pot ser crucial a l’hora de debatre la batalla contra 
la desinformació que prové de personatges poderosos.

Leal considera que la decisió de Facebook és una prova clara 
que no només Zuckerberg i Facebook, sinó també altres pla-
taformes de xarxes socials, no tenen un pla per combatre els 
poderosos proveïdors de desinformació. Però ella no ho veu 
com un problema. “Aquestes empreses no haurien de tenir una 
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política universal. Facebook no pot establir universalment els 
límits. Si Facebook vol actuar en una nació determinada, ha de 
treballar per aconseguir un pacte social que es basi i reflecteixi 
la constitució del país”, va dir. Leal també va subratllar que les 
plataformes han de treballar amb urgència per tenir més clar el 
que accepten i no en els seus feeds.

Tai Nalon, fundador de l’organització brasilera de comprovació de 
fets Aos Fatos, va comentar a Twitter que els verificadors de fets 
que s’han associat amb Facebook a través del Programa de com-
provació de dades de tercers no tenen permís per marcar els polí-
tics, una decisió que es pot considerar com “ immunitat oficial extra 
”que els ha donat la plataforma de xarxes socials. Nalon també va 
assenyalar que, el 2020, les publicacions que incitaven a actes 
violents contra el Tribunal Suprem brasiler van ser publicades a 
les xarxes socials i conservades per aquestes empreses. “Quin és 
el paper d’aquestes plataformes quan els polítics elegits en altres 
països ataquen les institucions nacionals?” ella va preguntar.

Gilmar Lopes, el fundador d’e-Farsas, un altre lloc web de con-
trol de dades al Brasil, tem l’impacte de la prohibició de Trump 
per altres motius. “Accions com aquesta acaben donant més 
tracció i publicitat a persones com Trump i Bolsonaro. També 

alimenten aquesta narrativa de censura”, va dir. “Segurament 
podem esperar veure els partidaris de Bolsonaro dient que es-
tan sent censurats com Trump, quan en realitat no ho són”.

Ellen Tordesillas, de VeraFiles, a Filipines, té un punt de vista 
contrari. En un correu electrònic a l’IFCN, va dir que la decisió 
de Zuckerberg s’hauria d’haver pres “fa molt de temps” i que li 
agradaria que Duterte també estigués bloquejat. “Enviaria un 
fort senyal als tirans que no poden utilitzar les xarxes socials 
per a la seva malèvida agenda”, va dir.

Tamoa Calzadilla, la periodista veneçolana que dirigeix El De-
tector, l’equip de verificació de fets d’Univision als Estats Units, 
va dir que no és tan fàcil comparar els Estats Units i Veneçuela 
pel que fa a la política, però que tant Trump com Maduro han 
estat actuant com els populistes que no respecten la democrà-
cia, una raó suficient per donar suport a que algunes accions 
les fan les plataformes de xarxes socials. 

“Les falsedats i les teories de la conspiració poden causar vio-
lència. Realment pot fer creure a cegues en alguna cosa que 
pugui posar en risc la seva vida. La comunicació de masses és 
fonamental, però també delicada. També fa una mica de por 
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veure accions que puguin fer olor a una mena de censura, però 
ahir van morir quatre persones a Washington, DC. Això ens fa 
creure que s’ha de fer alguna cosa”. (Infografia: wjhl.com)

Què és Signal i per què tothom el 
descarrega ara mateix

L’aplicació Signal, creada com un servei de missatgeria de 
nínxol per a la privacitat, és actualment l’aplicació més desca-
rregada als Estats Units, ja que destaca les aplicacions de jocs 
i xarxes socials perennes. La seva recent popularitat es deu a 
una convergència de raons, incloses les polítiques canviants 
de WhatsApp i la violència al Capitoli que va portar a moltes 
empreses tecnològiques a degradar Trump. 

El 4 de gener, WhatsApp -propietat de Facebook- havia publicat 
una nova política de privadesa, que molts van interpretar que 
significaria que els usuaris haurien de compartir informació per-
sonal amb la xarxa publicitària de Facebook per poder utilitzar 
la plataforma. Facebook ha aclarit que els missatges de Whats-
App es mantindran xifrats i que la informació personal com els 
contactes no es compartiria amb Facebook. 

Tot i això, molts usuaris, que van ser impulsats en part per un 
tuit de l’home més ric del món Elon Musk (fundador de Tesla) 
-que va aconsellar utilitzar Signal-, van acudir a altres aplica-
cions de missatgeria xifrades com Telegram (ara número 2 a 
l’App Store) i Signal (ara número 1).

Signal, que normalment és elogiat pels defensors de la priva-
desa i els activistes d’esquerres, està encapçalant les botigues 
d’aplicacions juntament amb altres alternatives de xarxes so-
cials centrades en la privadesa com MeWe. No està clar fins 
a quin punt el canvi cap a aquestes aplicacions està sent im-
pulsat per persones de la franja que necessiten nous llocs per 
comunicar-se. Gràcies al caràcter encriptat de l’aplicació, és 
difícil de saber. 

Què fa que Signal sigui diferent? Signal és una aplicació de co-
municacions xifrades de punta a punta, disponible per a mòbils i 
ordinadors. Això vol dir que els usuaris poden enviar missatges 
de text o fer trucades telefòniques o de vídeo sense que els 
forasters (o la mateixa plataforma) vegin el contingut d’aquests 
missatges. Els missatges interceptats semblarien una cadena 
de text i símbols confusos. (Font: Recade Daily)

NOVES EINES

https://signal.org/ca/
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Els gegants tècnics depuren el seu 
ecosistema d’extremistes pro-Trump
Twitter ha suprimit permanentment 70.000 comptes afiliats al 
moviment QAnon des de divendres passat. Per la seva banda, 
Amazon ha deixat d’allotjar-se als servidors de la seva filial al 
núvol AWS Parler, una aplicació mòbil molt apreciada per la 
dreta nord-americana. El grup acaba de presentar una denún-
cia contra el gegant de Seattle.

“Aquests comptes compartien a gran escala contingut perillós as-
sociat amb QAnon. Es dedicaven essencialment a la propagació 
d’aquestes teories de la conspiració a tot el servei , justificava la 
firma dirigida per Jack Dorsey. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia).

Blockchain, nova eina per al 
periodisme

El volum de diaris digitals i l’ús de les xarxes socials per part 
dels mitjans de comunicació tradicionals deixen clar que el pe-
riodisme de trinxera s’ha adaptat als nous temps. Però com la 

tecnologia avança a un ritme vertiginós no és d’estranyar que 
sorgeixin noves metodologies susceptibles d’aplicar al periodis-
me. És el cas del Blockchain, un sistema de consens distribuït 
que pot registrar les transaccions de dues parts de manera ve-
rificable i permanent en un moment en què la publicitat en línia 
acapara el 80% i en el qual els canals socials mobilitzen prop 
de cinc mil milions de transaccions comercials diàries.

Però, de quina manera es consolidarà aquesta nova tecnologia 
en el sector del periodisme? El Blockchain afecta l’energia, les 
telecomunicacions i als propis mitjans, així com a la propietat 
intel·lectual. De manera que els creadors de continguts, que en 
aquest cas són els periodistes, podran implementar en la seva 
comunitat un ecosistema a través del qual se’ls remuneri amb 
microtransacciones mitjançant els contractes intel·ligents. Se-

NOVES EINES
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gons Álex Preukschat, coordinador del “Llibre blockchain”, els 
mitjans tradicionals actuarien bé si es dediquessin a seguir els 
passos de la banca i comencessin a transitar i a experimentar 
amb la tecnologia Blockchain”.

Els professors de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL) 
doctors/es Marçal Sintes, Albert Sáez, Enric Xicoy,  Elena Yeste, 
Joaquim Marquès, Antoni Maria Piqué, Susana Pérez i Ester Vi-
llacampa, han pensat en elaborar un breu vídeo, en què experts 
i investigadors de Blanquerna expliquen les possibilitats que la 
tecnologia blockchain ofereix al periodisme i la comunicació.

Els professors ens recorden que el blockchain, que es troba en la 
base de bitcoin i de la resta de monedes digitals, s’està aplicant 
ja en un conjunt força ampli de sectors. En el cas del periodisme 
i la comunicació, pot contribuir a la millora de la qualitat, la recu-
peració de la confiança del públic, la creació i enfortiment de co-
munitats i també a generar nous i innovadors models de negoci. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix aquest vídeo que ens han fet 
arribar els professors esmentats més amunt que, a ben segur, 
serà del màxim interès dels editors de mitjans de proximitat. 
CLICAR AQUÍ

The Podcast Audience Report

Els podcasts existeixen des de fa gairebé dues dècades, però el 
format ha esdevingut propi en els darrers cinc anys. Als Estats 
Units, eMarketer calcula que hi haurà 105,6 milions d’oients de 

NOVES EINES

https://youtu.be/Yqw1VZSIW60
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podcast actius mensuals a finals de 2020, més del doble dels 45,8 
milions d’oients mensuals del 2015. Aquesta pujada d’audiència 
té marques interessades, ja que es preveu que els anunciants 
dels Estats Units gastin més de 1.000 milions de dòlars en publi-
citat de podcast el 2021, enfront dels 479 milions del 2018.

El públic de podcasts no només és nombrós i creixent, sinó 
atractiu per als anunciants. Els oients solen ser joves, acomo-
dats i educats, i generalment oberts a la publicitat en podcasts. A 
The Podcast Audience Report, Insider Intelligence desglossa la 
demografia dels oients de podcasts dels Estats Units. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Business Insider Intelligence).

NOTA: Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir a 
l’informe complet The Podcast Audience Report. CLICAR AQUÍ  

Snapdrop: com transferir arxius entre 
dispositius d’una mateixa xarxa, fàcil, 
ràpid i gratis
Snapdrop és un petit projecte de codi obert que ofereix intercan-
vi de fitxers local des del navegador. Està inspirat en el AirDrop 

d’Apple i funciona de meravelles. Bàsicament és una forma 
summament simple de transferir arxius entre dispositius d’una 
mateixa xarxa. L’única cosa que has de fer és obrir Snapdrop 
des del navegador en qualsevol dels dispositius connectats a 
la mateixa xarxa i arrossegar els arxius que vulguis transferir 
entre un i altre. El procés és ràpid i extremadament senzill.

Aquesta eina és també una PWA o aplicació web progressiva, 
de manera que la pots instal·lar fàcilment a l’obrir-la des del na-
vegador (Chrome, Edge) per a usar-la en una finestra indepen-
dent, o des del mateix Android. Des d’aquesta finestra o pestan-
ya se’t indicarà que obris Snapdrop en qualsevol altre dispositiu 
per enviar o rebre arxius. Només has d’afegir el que vols enviar 
i esperar que t’indiqui que la transferència s’ha completat:

Un cop pujat l’arxiu només has d’esperar rebre la notificació 
a l’altre dispositiu per acceptar la transferència. Pots ignorar 
o descarregar l’arxiu i triar la carpeta a on anirà a pagar com 
qualsevol descàrrega des del navegador. (Font: Gabriela Gon-
zález/Genbeta).

NOVES EINES

https://www.amic.media/media/files/file_352_2741.pdf
https://snapdrop.net/
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La fi d’una era: adeu, Adoble Flash 
Player

Adobe va finalitzar el suport tècnic del programa Flash al 31 
de desembre de 2020, tal com es venia anticipant des 2017. 
D’aquesta manera se li va posar fi a 24 anys d’existència del 
producte creat per Macromedia i distribuït per Adobe Systems. 
Això vol dir que el programa ja no rep suport tècnic ni actualit-
zacions. A més, des del 12 de gener ja no es pot executar el 
contingut multimèdia. Per la seva banda, Microsoft va treure 
Flash del sistema Windows i ja no serà compatible amb Micro-
soft Edge.

Els nostàlgics poden visitar Internet Archive, que, gràcies a 
l’emulador ruffle, permet gaudir d’animacions en Flash. Per 
veure-cal clicar en aquest enllaç.

NOVES EINES

https://blog.archive.org/2020/11/19/flash-animations-live-forever-at-the-internet-archive/
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AMIC i el seu butlletí, terreny 
de proves dels estudiants de 
Comunicació Cultural de la UdG
Per Noticies/Universitat de Girona

 
Una quarantena d’estudiants de Comunicació Cultural han 
participat en dos projectes amb l’objectiu d’endinsar-se en el 
món del periodisme digital, des de la redacció fins a la definició 
d’estratègies comunicatives.

El Campus Comunicació Cultural i Corporativa de la Univer-
sitat de Girona (UdG) és l’instrument fonamental per treballar 
en l’àmbit de les estratègies comunicatives, de la transparèn-
cia informativa, el retiment de comptes i la Responsabilitat So-
cial Corporativa, espais de demanda emergents que han de 
constituir-se en un factor diferenciador de la UdG i en un nínxol 
d’ocupabilitat pels nostres graduats.

Des del 2017, el Campus té un acord amb l’Associació de Mi-
tjans de Informació i Comunicació (AMIC) amb l’objectiu de 
col·laborar en matèria d’assessoria, formació, creació de ca-
pacitats, recerca aplicada i realització de projectes conjunts en 
l’àmbit de la comunicació cultural i corporativa. En aquest marc, 
l’assignatura Llengua i Mitjans del Grau de Comunicació Cultu-
ral de la UdG, impartida pel professor Lluís Costa, ha desenvo-
lupat un projecte per aprofundir en les activitats de l’AMIC i de 
les seves publicacions associades. Trenta-set estudiants hi han 
participat agrupats en nou equips d’investigació.

Les línies de treball del projecte han estat la immersió en “El 
Butlletí” de l’AMIC, amb una anàlisi i valoració de l’estructura i 
dels continguts; la creació d’una línia de contingut, en forma de 
reportatges, enfocada a les conseqüències de l’era COVID; la 
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indexació per temes del Butlletí de l’any 2020 (gener-octubre); 
la realització d’una newsletter; la creació i gestió d’un compte 
d’Instagram; i, finalment, la proposta de canvi dels títols de les 
seccions, evolucionant cap a una catalogació més actual i defi-
nint el contingut de cadascuna d’elles.

Experiència iniciàtica
Els reportatges dels alumnes del grau s’han publicat setmanal-
ment en aquest “El Butlletí” de l’AMIC, representant una expe-
riència professional iniciàtica. Sens dubte, els mitjans de co-
municació i la UdG situen la innovació com a valor fonamental 
per afrontar els reptes renovats que plantegen les actuals tec-
nologies digitals. La web 3.0 suposa un nou esforç per generar 
continguts informatius professionals adaptats a la producció, el 
consum i la interacció en xarxa. Al mateix temps, la UdG es 
proposa com a gran objectiu preparar nous comunicadors que 
explotin al màxim les eines digitals al servei del periodisme.

La sinergia entre universitat i mitjans per desenvolupar entorns 
innovadors és la base d’aquest projecte de formació. La me-
todologia integra els estudiants en la dinàmica del periodisme 
digital i els fa partícips d’un procés d’experimentació i imple-
mentació de nous formats periodístics, a més de contemplar la 

publicació d’articles. En aquest entorn, s’han treballat capaci-
tats com l’adaptabilitat, la creativitat i la producció multimèdia, 
imprescindibles per mantenir la rellevància dels professionals 
dels mitjans.

El projecte AMIC-UdG s’inscriu plenament en una proposta do-
cent innovadora en el camp dels estudis en comunicació que 
parteix de la interrelació entre mitjans i universitat per adaptar 
els continguts mediàtics i la formació dels futurs professionals a 
les tendències més actuals.

Redactors de la revista Esguard
En el marc de la mateixa assignatura, aquest curs també s’ha 
dut a terme un projecte amb la revista Esguard. Trenta-set 
alumnes han participat en el procés d’edició d’aquesta publica-
ció nadiua digital i multimèdia i han redactat continguts que es 
publicaran properament.

Els reportatges s’elaboren com un producte multimèdia, i tenen 
com objectiu analitzar l’afectació de la Covid 19 en diferents 
organitzacions culturals de la ciutat de Girona i de Salt: Tem-
porada Alta, La Mirona, La Planeta, Museu del Cinema, Museu 
d’Història de la Ciutat, Museu d’Història dels Jueus i Centre Bo-
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nastruc ça Porta, Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona, 
Casa de Cultura de Girona i Bòlit Centre d’Art Contemporani.

Un objectiu col·lateral del projecte ha estat implicar directament 
els estudiants de la Universitat de Girona en el teixit cultural de 
la ciutat i, alhora, transferir i aplicar el coneixement acadèmic 
en realitats de proximitat en un context molt complicat provocat 
per la pandèmia. (Fotografia: UdG Lletres)

NOTA: El Butlletí us convida a conèixer el Grau de Comuni-
cació Cultural de la Universitat de Girona a través d’un vídeo. 
CLICAR AQUÍ   

Un 80% dels editors anticipa plantilles 
més petites en 2021

El temor que l’any que 
estigui marcat per aco-
miadaments en redac-
cions sembla més que 
fundat en molts casos. 
Fins a vuit de cada deu 

editors de tot el món enquestats per WAN-IFRA  en el seu World 
Editors Outlook Survey consideren en alguna mesura que en 
els propers mesos veurà reduir-se la mida de les seves planti-
lles,  enfront de tot just un 5% que confia en ampliar-la.

En concret un 33% dels participants veu probabilitats “signifi-
catives” que disminueixi el nombre de persones que fan servir 
els seus mitjans, mentre que un altre 33% les rebaixa a “mo-
derades”. Un 14,3% creu que són “lleugeres”. Aquesta pèrdua 
d’efectius prevista coincideix amb un eventual canvi de prio-
ritats informatives, ja que  el 62% dels preguntats indica que 
dedicarà més esforços a salut, mentre el 46% farà el mateix 
amb temes científics. La informació mediambiental emergeix 
igualment com una àrea en alça i el 48% dels enquestats diu 
que li prestarà més atenció i més recursos. Tot això podria anar  
a costa de la cobertura esportiva i d’entreteniment, per a les que 
un 42 i un 44% anticipen menys rellevància .

Per a aquells que preveuen augmentar plantilla en 2021 l’objectiu 
més habitual és  consolidar l’aposta pel vídeo i/o l’àudio (26%), 
la producció general de contingut (19%) i la incorporació de 
professionals amb experiència (14%). Aquestes capacitats són 
demandades en el context d’una caiguda d’ingressos per als 
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propers mesos que tem fins a un 38% dels participants. Aques-
ta és la principal preocupació, que ve vinculada amb la següent, 
la de la reducció d’efectius (16%) i que  s’amplia fins a la super-
vivència de la pròpia empresa per a un 13% .

Un 33% dels participants veu probabilitats “significatives” que 
disminueixi el nombre de persones que fan servir els seus mi-
tjans, mentre que un altre 33% les rebaixa a “moderades”. Un 
60% dels enquestats indica que la seva estratègia de continguts 
està molt connectada a la conversió o retenció de subscriptors, 
mentre que amb prou feines un 20% indica que no té gran rela-
ció. (Font: Dircomfidencial -  fotografia: americaeconomia)

Un estudi sobre l’adaptació de les 
capçaleres a l’entorn digital, Premi de 
Recerca Universitària de l’ACPC
S’ha fet públic el treball guanyador de X Premi de recerca uni-
versitària Premsa Comarcal, convocat per l’ACPC amb el suport 
de la Xarxa Vives d’Universitats. Es tracta de l’estudi “De prem-
sa de proximitat a mitjans multimèdia, camí cap al transmèdia? 
Anàlisi i proposta de l’adaptació dels mitjans de l’ACPC a les 

dinàmiques digitals”, de la professora, investigadora i periodista 
doctora Aida Martori Muntsant, del departament de Mitjans, Co-
municació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
segons un comunicat de l’ACPC.

Aquest exhaustiu treball de la doctora Martori presenta, entre 
altres conclusions, que “la missió de l’estratègia digital ha de 
ser mantenir el lideratge al territori, i que la premsa local i co-
marcal segueixi essent un actor de proximitat cabdal”. A la ve-
gada, que “la combinació d’accions online s’ha d’acompanyar 
d’una estratègia comercial que aconsegueixi fonts d’ingressos”; 
o que “el paper segueix existint i en té per anys. Alguns n’havien 
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pronosticat una vida més curta, però és un format que no està 
obsolet i que segueix tenint sortida i despertant interès”.

Les recomanacions presentades en l’esmentat estudi pretenen 
que la premsa de proximitat segueixi sent part de la vida dels 
usuaris de la comunitat local, també en digital, i que s’enforteixi 
la marca, ara fent servir diferents canals i formats. En les con-
clusions, l’autora afirma que “és necessari establir narratives de 
manera que els continguts es transmetin a través de les dife-
rents plataformes, i que s’utilitzi l’espai digital d’acord amb com 
s’hi relacionen els usuaris. Donat que l’era digital és un estadi 
que ja no és futur, sinó que és present, s’encoratja la prem-
sa local i comarcal a penetrar en el món virtual. Es recomana 
fer un pas endavant en l’aposta pel digital, per a arribar a les 
noves generacions però també al conjunt de la societat”. I con-
clou: “La digitalització és imparable, i la premsa de proximitat 
també”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Aida Martori 
Muntsant)

NOTA: Els lectors d’El Butlletí de l’AMIC poden accedir al treball 
de recerca premiat, del qual és autora la professora Aida Mar-
tori. CLICAR AQUÍ   

Informe sobre l’estat global dels 
mitjans de comunicació de 2020

Les noves dades dels periodistes revelen el panorama mediàtic 
actual. Cision ha enquestat 3.253 periodistes de tot el món per 
obtenir el seu onzè informe anual sobre l’estat dels mitjans de 
comunicació, en aquest cas el més gran de la història. L’àmplia 
base de dades de Cision i les relacions de confiança amb pe-
riodistes els ha permès recopilar un munt d’idees en profunditat 
per construir una imatge completa de la indústria de l’any pas-
sat.
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L’estudi de Cision inclou un ampli menú amb informacions so-
bre: Impacte de COVID-19 als mitjans de comunicació. (Des) 
confiar en els mitjans de comunicació. La relació entre parcialitat 
i reporters. Impacte de la tecnologia en el panorama mediàtic. 
Notes de premsa i presentacions, etc. Per exemple, a l’estudi 
llegim que el 71% dels periodistes creu que menys d’una quarta 
part de les notes de premsa són rellevants, tot i que el comu-
nicat de premsa és popular entre el 72%. Les xarxes socials i 
el bloc corporatiu són molt apreciats pels periodistes que les 
consideren fiables amb només un 7% i un 2% respectivament...

Aquest informe mostra canvis en les tendències de la indústria 
als ulls dels periodistes i permet als professionals de relacions 
públiques i professionals millorar els seus enfocaments de bo-
nes pràctiques per treballar amb ells a través d’aquestes dades. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: Cision)

NOTA: El Butlletí us facilita aquest estudi de Cision, que ja és 
un clàssic cada any. CLICAR AQUÍ  

La UE obre convocatòria per a 
projectes sobre la llibertat dels 
mitjans i el periodisme d’investigació

La Unió Europea ha posat en marxa una convocatòria per a ac-
cions de suport a la llibertat de premsa dels mitjans de comuni-
cació i el periodisme d’investigació. La crida es divideix en tres 
accions i té una dotació global de 3,9 milions d’euros. El termini 
per presentar propostes finalitza aviat, el 20 de gener. 
La iniciativa parteix de la necessitat de promoure el periodisme 
de qualitat; ajudar els professionals de la informació a adquirir 
habilitats i coneixements tecnològics rellevants, i donar suport 
a la llibertat i la diversitat dels mitjans a Europa.
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Les tres accions concretes de la convocatòria, són: 

Projecte pilot: un mecanisme de resposta a escala europea 
per a violacions de la llibertat de premsa i mitjans de comunica-
ció Amb aquesta acció es pretén mitigar les conseqüències del 
deteriorament de la llibertat de premsa i els mitjans en deter-
minats estats membres i països candidats. L’objectiu és garan-
tir un seguiment sistemàtic de les violacions en aquest àmbit, 
fer visibles les infraccions, i proporciona suport legal i pràctic 
als periodistes amenaçats. L’acció compta amb un pressupost 
d’1.380.119 euros i es durà a terme en col·laboració amb grups 
d’interès europeus, regionals i locals en el camp de la llibertat 
dels mitjans.

Acció preparatòria: fons de periodisme d’investigació trans-
fronterer. El repte és contribuir a garantir la sostenibilitat del 
periodisme de qualitat i, especialment, d’investigació en el 
panorama mediàtic actual d’evolució ràpida. L’acció finançarà 
subvencions que donin suport a investigacions periodístiques 
que impliquin professionals d’almenys dos estats membres, 
destacant així qüestions d’interès comú per als ciutadans de 
diversos estats membres i enfortint l’esfera dels mitjans de co-
municació europeus. L’acció està dotada amb 1.500.000 euros 

i es construeix sobre el projecte beques per a investigacions 
periodístiques IJ4EU.

Projecte pilot: donar suport al periodisme d’investigació i a la 
llibertat dels mitjans de comunicació a la UE. Les activitats que 
es duran a terme en el marc d’aquest projecte estaran orienta-
des a proporcionar suport al periodisme col·laboratiu indepen-
dent als estats membres i a promoure la llibertat i la diversitat 
de mitjans de comunicació a tota la UE. A més, es busca ajudar 
a conscienciar sobre la importància de la llibertat dels mitjans 
i el periodisme de qualitat i ètic per a la democràcia. Aquesta 
acció està dotada amb 1.000.000 d’euros, i la intenció és que 
faciliti la creació d’una comunitat de professionals i organitza-
cions dels mitjans.

La UE espera que els tres projectes financin les activitats de 
sengles consorcis d’organitzacions. (Font: Comunicació21 – 
imatge: La Vanguardia/Reuters)
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Acord de col·laboració entre el Grup 
Hermes i Delivery Media 

En la recerca de sinergies, les dues companyies perseguei-
xen afrontar l’any 2021, reforçant la gestió comercial a nivell 
nacional, tant en digital com en les edicions de paper. També 
s’uneixen l’esportiu L’Esportiu (Hermes), L’Economic, i La Re-
pública (Grup Maig 2011) En un any de transició a la ‘normali-
tat’, més que mai s’imposa compartir experiència, coneixement, 
tecnologia i volum. 

El PuntAvui, líder absolut a Girona i amb gran presència a Bar-
celona, és una de les grans capçaleres regionals d’Espanya. 
L’Esportiu, que comparteix tirada amb El Punt Avui, ja és una 
referència de la premsa esportiva. L’Economic i La República 
són editorials d’una alta qualitat en els seus continguts, que 
complementen tota l’oferta editorial.

Així mateix, Delivery Media reforça notablement el seu Grup de 
Premsa i Tarifa Conjunta Estatal i en el seu network digital (De-
livery Media Noticias) que suma ja més de 20M d’usuaris únics, 
aportant experiència i especialització als seus editors. Augmen-

ta també el seu potencial en el lideratge multimèdia dels mitjans 
de proximitat, i el seu enorme valor per a l’anunciant. Les dues 
companyies afirmen que consoliden així una relació que ve de 
lluny, basada en la confiança i l’esperit de millora. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

La xarxa Línia distribueix 
200 expositors per tota l’àrea 
metropolitana
Amb l’objectiu d’incrementar la visibilitat de les publicacions Lí-
nia, el Grup Comunicació 21, associat a l’AMIC, està culminant 
la implementació d’un ambiciós pla d’expositors distribuïts en 
mercats municipals, centres cívics, biblioteques, gimnasos, es-
tabliments de loteries, estacions de tren i alguns supermercats. 
Actualment ja hi ha ubicats 63 expositors, xifra que arribarà els 
88 el proper 25 de gener, i als 200 abans del 30 de març, se-
gons el pla de negoci i industrial de l’empresa editora. Davant la 
crisi sanitària, els expositors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies. En aquests moments, 
Línia ja és l’empresa editora de publicacions gratuïtes amb més 
expositors de Barcelona i l’àrea metropolitana.
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La xarxa Línia, amb 19 edicions hiperlocals i comarcals és lí-
der en el segment de proximitat. Disposa de tres setmanaris 
a l’Eixample, Barcelonès Nord i Vallès Oriental; tres quinze-
nals al Montserratí, Sants i les Corts; i 13 edicions mensuals a 
l’Hospitalet, el Baix Llobregat sud, Esplugues i entorn, àrea de 
Cerdanyola, Baix Maresme i els districtes barcelonins de Grà-
cia, Sarrià, Ciutat Vella, Horta, Sant Andreu i Sant Martí. Totes 
amb control de PGD-OJD. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com gestionar els Riscos Reputacionals.-On line. Del dilluns 
18 de gener al divendres 12 de febrer (10 hores) - La trans-
parència radical ha fet que les organitzacions s’obrin a una 
nova realitat marcada per l’escrutini públic de totes les seves 
accions i comunicacions, així com les dels seus líders. També 
l’aparició creixent d’estratègies que busquen el desprestigi de 
persones, empreses i institucions, a partir de la generació de 
fake news han augmentat l’aparició de riscos purament repu-
tacionals. Ricardo Gómez ens ensenyarà quins riscos poden 
produir realment un dany, com avaluar-los i mitigar-los.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- On line. Dimarts 19 de 
gener (de 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, impartit per Josep M. 
Brugués, ensenya com plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla 
de comunicació estratègic en totes les seves fases, en el marc de 
qualsevol tipus d’organització i tenint en compte les darreres ten-
dències en comunicació corporativa i els nous canals d’informació. 

Crea les millors presentacions en entorns visuals.- On line. 
Dijous 21 de gener (de 10.00h a 14.00h) - Les bones presen-
tacions són el millor complement per als oradors virtuals. Im-
prescindibles i necessàries en molts casos, les presentacions 
memorables atreuen l’audiència, generen interès, representen 
la institució i motiven a actuar. Enrique San Juan t’ensenyarà 
com fer uns bons discursos visuals.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- On line. Del 
divendres 22 de gener al 26 de febrer (6 hores) - En aquest 
taller, dirigit per Ana Salvá, es donaran les pautes necessàries 
per fer un reportatge i es desenvoluparà un treball de forma 
tutoritzada. En primer lloc, s’impartirà una sessió per explicar 
els conceptes bàsics a tenir en compte a l’hora de treballar. 
Després, es proposarà una idea de reportatge a realitzar de 
forma personalitzada.
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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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El periodisme no és per a periodistes, 
és per a ciutadans
Per Matthew Leake, assessor de mercat / Kennedyslaw

Shirish Kulkarni és un premiat periodista d’investigació. Shirish 
dirigeix Bureau Local –una xarxa investigadora col·laborativa 
que revela històries que importen a les comunitats de tot el 
Regne Unit-. Està duent a terme investigacions sobre la narra-
ció de notícies a través del periodisme modular amb el finança-
ment de Clwstwr Creadigol. Fa fer una interessant xerrada.

Perquè el periodisme hauria de ser diferent 
Shirish va animar els periodistes a veure la seva feina com un 

servei a les seves comunitats i a pensar molt més profunda-
ment en el significat del que fan. “El periodisme no és per a 
periodistes sinó per a ciutadans”, va dir. “Hem de tenir ciuta-
dans a la ment en cada moment del que fem”. Va dir que les 
organitzacions informatives haurien d’arribar al públic més jove 
i a la gent de color, ser molt més transparents sobre els seus 
processos editorials i reconèixer més obertament les coses que 
desconeixen. 

Shirish va explicar per què una redacció diversa està molt millor 
equipada per cobrir les notícies. “Hi ha racisme a les nostres 
redaccions i aquests punts de vista racistes han infectat tot allò 
relacionat amb la nostra causa a la societat. El nostre discurs 
sobre periodisme i política sovint caracteritza els immigrants 
com a oportunistes i poc merescents. Imagineu-vos com ens 
sentim aquest tipus de converses de redacció a mi i a altres 
com jo. Si la gent de fora impulsés les decisions editorials a 
les redaccions, totes les nostres discussions sobre immigració, 
desigualtat, educació i delinqüència serien completament dife-
rents. Hem d’abordar-ho amb urgència”.

Les notícies haurien d’ajudar els seus lectors a entendre el 
món. Shirish va animar els periodistes a reflexionar profunda-
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ment sobre el que fan. El seu treball reforça les actituds i les 
estructures dominants o permet que el públic tingui una com-
prensió més completa del tema que ens ocupa? Va oferir com a 
exemple la cobertura de delictes individuals: “Millora les coses 
o condueix un discurs que fa impossible tenir discussions ba-
sades en l’evidència sobre la rehabilitació versus el càstig a la 
nostra societat?” 

Els ciutadans volen context, no només les últimes notícies. “El 
públic clama per context”, va dir Shirish. I, no obstant això, els 
mitjans de comunicació sovint prioritzen les notícies d’última 
hora en detriment del context i la comprensió. “Les redaccions 
estan tan enfocades en l’hàbit d’actualitzar constantment la lí-
nia superior que el punt subjacent es fa ràpidament difícil de 
deseleccionar com a espectador si no mireu les notícies cada 
hora o fins i tot cada dia”, va dir. Els nostres processos i prio-
ritats sovint ens fan ignorar els processos estructurals com 
l’escalfament global. “No hi ha cap gran esdeveniment d’un dia 
per incloure al diari pel que fa al canvi climàtic”, va dir Shirish. 
“La terra no publica un comunicat de premsa cada mes i la pre-
gunta constant dels editors és quina és la clau de la història, per 
què hauríem de fer això ara. Per alguna estranya raó,

El periodisme ha de proporcionar un espai perquè els ciutadans 
puguin exercir l’agència. “Les notícies no només ens passen 
com a víctimes passives de les notícies. També som ciuta-
dans de les nostres comunitats i tenim el nostre propi poder. 
Hem d’oferir en la nostra cobertura una manera perquè la gent 
senti que participa en el món i pot marcar la diferència”, va dir 
Shirish, fent-se ressò d’alguns dels principis del periodisme de 
solucions. Va suggerir aprendre dels dissenyadors de jocs i dels 
professionals del teatre que impulsen el compromís aprofitant 
la curiositat del públic. 

El to hauria de ser accessible i no definit per hàbits passats. 
Shirish va descriure tallers on un grup de joves immigrants 
veien junts un butlletí de la BBC News i ràpidament es van des-
activar pel contingut i el to. “Hem de trobar una manera diferent 
de parlar amb la gent”, va dir. 

Els mitjans informatius haurien d’escoltar diferents perspecti-
ves. No es pot esperar que el públic confiï en redaccions que no 
inverteixin en entendre-les, va dir Shirish. Va posar un exemple 
del Regne Unit: “Menys de la meitat de les nostres emissores 
nacionals tenen un corresponsal amb seu a Gal·les. Encara hi 
ha menys diaris nacionals que en tinguin. El que diu en veu 
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alta és que no pensen que Gal·les sigui important. I, tanmateix, 
incomprensiblement, aquestes mateixes organitzacions encara 
esperen que la gent de Gal·les hi confiï i hi participi. No és així 
com funcionen les relacions”. 

Els informadors haurien de ser transparents sobre els seus ar-
ticles. El públic hauria de saber exactament com i perquè els 
periodistes informen sobre una història concreta. Les llacunes 
en el coneixement de l’article s’han de declarar obertament per 
evitar errors i sospites entre els lectors. “No som experts”, va dir 
Shirish. “Molts som generalistes. De vegades hem de dir “no ho 
sabem” en lloc de dir alguna cosa que no sabem”. 

Com a periodistes, no hem d’oblidar mai que els éssers humans 
estan connectats a les històries. “A través de cultures, les històries 
s’utilitzen com a simuladors de realitat virtual per a la vida”, va dir 
Shirish. “Les històries ens ensenyen a navegar pel món, a pre-
parar-nos per a les dificultats i, en última instància, a dir-nos com 
es poden viure més satisfactòriament. No és això el periodisme?”

La conclusió 
Shirish va animar els periodistes a arribar al públic més jove 
i a la gent immigrant. Va argumentar que els periodistes hau-

rien d’afegir molt més context a les seves notícies d’última hora 
i prestar més atenció als processos estructurals lents com el 
canvi climàtic. Les redaccions dels mitjans haurien d’informar 
de les notícies d’una manera que recordi al públic de la seva 
pròpia agència. Haurien de deixar caure la veu del no-res i uti-
litzar un to més conversacional. Només les redaccions realment 
diverses poden assolir aquests objectius. (Fotografia: The Bu-
reau of Investigative Journalism)

NOTA: El Butlletí us ofereix el vídeo de la xerrada de Shirish 
Kulkarni. CLICAR AQUÍ  
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La recerca de la rendibilitat del 
podcast
Per Pablo Rodríguez Canfranc, economista / Catalunya Press

El podcast ha estat l’etern candidat a fenomen de masses, que, 
per alguna raó, mai acabava d’arribar a una penetració signi-
ficativa en la societat. Almenys fins ara. Apple va apostar per 
aquest format quan va llançar la versió d’iTunes 4.9 al juny de 
2005, que oferia suport formal al podcast, integrant la seva des-
càrrega i transmissió amb els dels altres arxius de so, com la 
música. A més, l’empresa de Steve Jobs va posar a disposició 
dels usuaris de l’aplicació fins a 3.000 podcast gratuïts, per tal 
d’estimular-ne el consum, i generar una demanda significativa.

A l’igual que passa amb altres sectors de la indústria de contin-
guts digitals, el podcast està actualment en ple procés de recer-
ca d’un model d’ingressos sòlid que garanteixi la rendibilitat de 
l’activitat. Les xifres creixents d’usuaris comencen a despertar 
l’interès dels grans inversors del mercat audiovisual, que van 
establint posicions per assegurar la seva part del pastís quan 
els diners comenci a fluir. D’aquesta manera, players com Spo-
tify o Apple, entre d’altres, van concentrant i configurant una 
oferta atractiva que els garanteixi un lideratge en el camp de 
l’àudio. D’altra banda, actualment hi ha diferents formats per 
obtenir ingressos d’aquesta font, com són la subscripció i la 
publicitat, sense que, de moment, cap s’erigeixi com a superior 
a la resta. Estem davant d’un sector jove sotmès a un procés de 
prova i error en el que a monetització es refereix.

Atenent a les previsions de Deloitte, si es compleixen les ex-
pectatives de creixement de la demanda, el negoci del podcast 
pot arribar a valer 3.300 milions de dòlars en 2025. Ara bé, cal 
determinar quins models d’ingressos són els més adequats per 
rendibilitzar aquesta activitat.

Actualment existeixen diverses modalitats per monetitzar 
aquest format, que passen per la publicitat, la subscripció, la 
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venda d’entrades per a esdeveniments en directe, el marxan-
datge associat a podcast de gran èxit, el màrqueting de contin-
guts, els patrocinis o les donacions, per exemple, a través del 
crowdfunding. No obstant això, dins de tota aquesta varietat de 
fonts finançament, les més esteses són les dues primeres, és 
a dir, el pagament per subscripció i els ingressos publicitaris, 
que poden aparèixer en format pur o en una combinació entre 
ambdues, com fa Spotify, que ofereix la possibilitat d’accedir als 
seus continguts amb anuncis de forma gratuïta, o el pagament 
per un accés premium.

Els ingressos per publicitat que genera el podcast són enca-
ra baixos comparats amb els que poden produir altres mitjans 
més madurs, com, per exemple, la ràdio. Un estudi d’IAB es 
mostra molt optimista sobre els diners que hi ha en la publicitat 
del podcast: les seves estimacions fixen la quantitat de gairebé 
680.000 dòlars d’ingressos per anuncis al sector del podcast 
nord-americà el 2019, xifra que esperen que superi els 1.000 
milions el 2021.

No obstant això, hi ha qui aposta per l’altre model de finança-
ment dominant a part del publicitari, és a dir, el de la subscrip-
ció. És, més o menys, un transposició al món del podcast de 

l’esquema de Netflix en el terreny audiovisual: un contingut ex-
clusiu de gran qualitat que és ofert només a aquells que estan 
disposats a pagar una quantitat periòdica determinada per ell.

Entre els pioners d’aquest format es troba Stitcher Premium, 
que el 2016 va posar en marxa un servei que, per aproxima-
dament cinc dòlars, oferia al subscriptor fins a 21.000 hores de 
contingut en podcast. Després hi ha Patreon que, amb un espe-
rit menys comercial i més col·laboratiu, combina la subscripció 
amb el crowdfunding per donar suport a projectes creatius en 
diferents formats, entre els quals es troba el podcast.

Però sens dubte el paradigma d’aquest plantejament és Lumi-
nary, el lema és “original podcasts with original idees for original 
people”, i que aspira a convertir-se en el Netflix del podcast. El 
plantejament o model de negoci és el mateix, a grans trets, que 
el de la companyia de Reed Hastings, però, en comptes d’oferir 
un catàleg de sèries i pel·lícules, ho fa de podcast d’èxit.

Aquests són els models de negoci del podcast que, a l’igual 
que passa amb els de la música enregistrada o l’audiovisual, 
necessitaran madurar i consolidar-se al llarg de la dècada que 
ve. (Infografia: The Best Podcasts Ranked).
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Així es mesura l’audiència dels diaris 
digitals a Espanya: la diferència entre 
lectors i “paracaigudistes”
Per Carlos del Castillo / elDiario.es

El mesurament d’audiències sol ser un tema controvertit entre 
els mitjans de comunicació espanyols. Ho és en la ràdio, on el 
rànquing de les més escoltades se segueix fent amb enquestes 
personals. També a la televisió, en la qual des de 1993 es fan 
servir aquests aparells anomenats audímetres, instal·lats en un 
grapat de cases des de les que s’extrapolen els resultats a tota 
la població espanyola. I ho és també en el panorama digital, on 
l’audiència es mesura amb el concepte de “usuaris únics”, una 
mica més complicat però igualment polèmic.

Malgrat que els mitjans dels tres sectors es queixen des de fa anys 
pels problemes en els sistemes de mesurament, aquests s’han 
mantingut sense canvis. Per què? Perquè els anunciants estan 
acostumats a aquestes mesures, que donen com a resultat un ràn-
quing que els resulta útil. Són els que posen els diners per a la pu-
blicitat que sustenta a molts mitjans i els que tenen l’última paraula.

No obstant això, acaba de produir-se un moviment amb capacitat 
per a canviar el tauler de joc. El Grup Prisa -editor d’El País, Ca-
dena SER, Cinco Días, As o Huffington Post- ha decidit que no 
renovarà el seu contracte amb el mesurador d’audiències oficial, 
Comscore. “L’evolució de l’ecosistema publicitari i el maneig de 
la data pròpia han deixat obsolets els mesuradors sectorials utilit-
zats pels mercats”, assegura un portaveu de Prisa a elDiario.es.

Comscore ha rebutjat participar en aquesta informació. Es tracta 
d’una empresa nord-americana que porta mesurant les audiències 
digitals a Espanya des de 2011. La queixa habitual dels mitjans 
sobre el seu mètode és el seu indicador principal, un rànquing dels 
“usuaris únics” que han visitat cada web en l’últim mes.

Un usuari únic és una persona que ha entrat en aquesta pàgina 
web des d’un mòbil, un ordinador o una tauleta. El primer pro-
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blema és que, per qüestions de privacitat, no és senzill unificar 
les visites que fa una sola persona a la mateixa pàgina des de 
diferents dispositius perquè el rànquing l’expliqui com un sol 
usuari únic. Però aquest inconvenient queda en res comparat 
amb el de “paracaigudistes”, un aspecte clau del mesurament i 
que amb els anys ha derivat en algunes de les pràctiques més 
qüestionades de la premsa a Internet.

Els paracaigudistes
En el sector dels mitjans digitals es coneix com “paracaigudis-
tes” a aquestes persones que aterren en un web sense saber 
molt bé com han arribat allà. Pot ser que estigués buscant una 
recepta, un truc per passar-se un videojoc, el temps que va fer 
a la Costa Brava durant el cap de setmana o alguna curiositat, 
com quins són els deu manaments. Quan el paracaigudista se’n 
vagi, és possible que ni tan sols sàpiga quin mitjà acaba de 
visitar i que no es torni a topar amb ell en mesos.

En el rànquing de Comscore, aquesta persona queda registrada 
igual que un lector que visita el mitjà de comunicació diàriament, 
llegeix diverses notícies i valora el seu periodisme pagant una 
subscripció recurrent. Si el paracaigudista ha romàs en aquest 
mitjà uns pocs segons, tots dos compten igual. Els dos són un 

usuari únic mensual a l’efecte de mesurament a Comscore, que 
no els diferencia a l’hora d’elaborar els seus rànquings.

“Confiar gairebé exclusivament en un indicador de volum, que no 
aporta informació sobre la qualitat o fidelitat de les audiències i 
que, per tant, atorga el mateix pes a un lector que visita un  site  
tots els dies del mes que a un que ho fa només un dia, no arriba 
a reflectir el context actual de el sector de la premsa”, al·leguen 
les fonts de l’empresa editora d’El País, As o Cinco Días.

Basant-se en aquesta mesura, el rànquing dels mitjans més 
llegits d’Espanya al novembre va ser el següent:
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Un dels aspectes més cridaners per a aquells que no estan fa-
miliaritzats amb el mesurament d’audiències dels mitjans de co-
municació digitals és que La Vanguardia, un mitjà català, sigui 
el segon més llegit de tot Espanya -ha arribat fins i tot a la pri-
mera posició durant diversos mesos-. Segons Comscore, apro-
ximadament la meitat dels espanyols llegeix La Vanguardia, 
que molts mesos ha estat també el diari més llegit a autonomies 
tan diferents de Catalunya com la Manxa o Extremadura.

Als passadissos de les redaccions periodístiques espanyoles la dada 
no estranya tant. El “progressiu distanciament entre l’indicador estàn-
dard de l’actual mesurador oficial, Comscore, i la realitat del mercat a 
Espanya” que denuncia Prisa és un secret a veus en el sector.

La divergència entre lectors reals dels mitjans de comunica-
ció i els usuaris únics que mesura Comscore aflora quan es 
comparen aquestes dades amb les d’altres mesuraments. Una 
és la que realitza anualment l’Institut Reuters de la Universitat 
d’Oxford, que ofereix uns resultats molt diferents. Aquest infor-
me, basat en enquestes a unes 80.000 persones en 40 països, 
analitza els patrons de consum que afecten els mitjans de tot 
Europa i elabora un rànquing de cada país, discriminant entre 
“mitjans que es llegeixen cada setmana” o “cada tres dies”.

Totes aquestes enquestes eviten aquest efecte paracaigudista. 
Els usuaris que arriben per accident a un mitjà de comunicació, 
en la recerca d’una recepta o altres continguts que tenen poc 
a veure amb la informació, ni recorden haver estat en ell ni es 
declaren com a lectors d’aquest mitjà a l’ésser preguntats.

També són més estables que el rànquing de Comscore. Aques-
ta classificació és molt volàtil perquè els editors poden invertir 
diners en comprar usuaris únics i escalar molt en el rànquing un 
mes determinat, com una forma de complir amb els objectius 
a curt termini. L’important no és guanyar lectors -entenent-los 
com aquestes persones que tornen al teu mitjà regularment- 
sinó guanyar visites esporàdiques.

“Quan preguntes als mitjans per aquesta problemàtica, tots et 
diuen el mateix. Els guanyadors a Comscore defensen que les 
regles de Comscore són les que són, les mateixes per a tothom. 
I que si prevalen els usuaris únics, ja que has d’anar a jugar la 
lliga de Comscore amb les regles de Comscore”, explica David 
González, fundador de ReddePeriodistas.com, mitjà especialit-
zat en explicar el què passa dins de la indústria mediàtica.
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“Alguns mitjans el que fan és: si les regles de Comscore són 
aquestes, jo faig servir aquestes regles i entro en el top-5. És 
molt senzill fer-ho, amb diners i el que es diu optimització de 
notícies per Comscore”, prossegueix González.

Per pujar llocs en el rànquing no n’hi ha prou amb contractar 
més periodistes, hi ha mètodes més rendibles. Principalment 
tres: Google, Facebook i comprar el trànsit d’altres webs 
d’entreteniment. Comprar trànsit a Facebook és una de les 
formes més ràpides d’aconseguir usuaris únics. Els mitjans 
paguen a la xarxa social perquè mostri els seus continguts 
a persones el més allunyades possible del perfil del seu lec-
tor habitual, augmentant les seves possibilitats d’atraure clics 
d’usuaris que no havien estat ja comptabilitzats com a usuaris 
únics.

Els bancs de paracaigudistes més fèrtils no piquen en els con-
tinguts purament informatius, sinó en l’entreteniment: succes-
sos, futbol, sexe, famosos... Els càlculs aproximats són que, 
per cada 10.000 euros d’inversió mensual a Facebook, es po-
den aconseguir entre 500.000 i un milió d’usuaris únics a Com-
score, segons fonts de el sector.

(...)

Després d’una dècada de Comscore, els principals mitjans de 
comunicació de la premsa espanyola estan virant cap a models 
de negoci més sostenibles i deixant enrere la carrera per acon-
seguir usuaris únics al pes. Gairebé totes les grans capçaleres 
han llançat subscripcions i vies perquè els lectors paguin per un 
periodisme de qualitat. Un canvi de tendència per finançar els 
mitjans digitals que encara no s’ha reflectit en el sistema de me-
surament d’audiències, però podria començar a fer-ho aquest 
2021. (Fotografia: tuapppara – infografia: Comscore)
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Els editors esperen agafar el ritme 
de la innovació i confiar més en els 
lectors que en els anunciants el 2021
Per  Sarah Scire, editora i periodista / NiemanLab

Nieman Lab no és únic en el negoci de prediccions. L’Institut 
Reuters per a l’Estudi del Periodisme ha publicat un llarg infor-
me després d’enquestar a 234 líders de mitjans de comunicació 
de 43 països durant els propers 12 mesos en periodisme.

Aproximadament una quarta part dels enquestats són directors, 
redactors en cap, editor executiu, director general, cap de digi-
tal, director de producte i cap d’innovació.

A continuació, us detallo algunes de les conclusions que van 
destacar:

Una mica més de tres quartes parts dels editors entrevistats 
van dir que la Covid-19 va accelerar els seus plans per a una 
transició digital. L’autor de l’informe, Nic Newman, associat sè-
nior de la investigació, va assenyalar que les subscripcions i el 
comerç electrònic van sorgir com “els dos models de negoci de 
cara al futur... sobrecarregats per la pandèmia”.

Els líders de la indústria estaven dividits sobre si un model de 
subscripció funcionaria per a la majoria de publicacions. El 51% 
va informar que se sentia optimista, però un altre 41% va dir 
que confiar en els ingressos dels lectors només funcionaria per 
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a alguns punts selectes. Tot i això, quan se’ls va preguntar so-
bre els seus propis models, els enquestats van emfatitzar les 
subscripcions i van deixar de destacar la publicitat en compa-
ració amb el 2018, l’última vegada que l’Institut Reuters va fer 
la pregunta. Les respostes també van demostrar la importància 
de la diversificació del flux d’ingressos. De mitjana, els editors 
van citar quatre fluxos d’ingressos diferents com a “importants” 
o “molt importants” per a ells.

La transició digital no s’acaba amb els models de negoci. Des-
prés d’un any de Zoom i WFH, els líders de la redacció van 
dir als investigadors que esperaven aterrar en un model híbrid 
presencial i remot per als empleats en el futur.

“Amb pocs diners disponibles per a grans inversions noves, és 
probable que les empreses se centrin en millores en produc-
tes i marques existents (70%) en lloc de desenvolupar “ llunes 
de València” “o crear productes completament nous (28%)”, 
segons l’informe. “Molts dels nostres enquestats van dir que 
la pandèmia no havia canviat la seva visió de les estratègies 
existents, però han hagut de avançar més ràpidament a causa 
d’això”.

Els executius informatius sènior afirmen que les millors idees 
noves són més probables que provinguin d’estudis d’audiència i 
dades, d’equips multidisciplinaris i d’altres empreses de mitjans 
que de les seves pròpies files de lideratge.

L’any 2020 diverses redaccions van esclatar en debats sobre 
la representació i els riscos del bipartidisme o de la informació 
neutral sobre el valor de qüestions com la raça i la democrà-
cia. Els executius de notícies van coincidir aclaparadorament 
en què “la imparcialitat importa més que mai”, però una mica 
menys de la meitat (el 48%) també van dir que hi ha algunes 
qüestions en què “no és adequat” que els periodistes prenguin 
una posició neutral.

L’informe inclou algunes de les preguntes que es faran els edi-
tors que ponderin les decisions d’imparcialitat i la disminució de 
la confiança en les institucions democràtiques el 2021:

Segueix vigent un enfocament tradicional d’emetre desargu-
mentadament tots els arguments i deixar que la gent faci el seu 
propi judici? O aquest risc dóna pes indegut a posicions extre-
mes i ajuda a amplificar les mentides? Els periodistes haurien 
d’adoptar una clara posició moral en els seus informes sobre, 
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per exemple, la “emergència climàtica”? Els periodistes haurien 
d’expressar els seus sentiments obertament en lloc de mantenir 
una pretensió de neutralitat? O depèn de les diferents tradi-
cions, formats i expectatives dels mitjans?

Tot i que ha augmentat el nombre d’editors que estan d’acord 
que la neutralitat no és adequada en algunes qüestions, algu-
nes empreses de mitjans de comunicació, inclosa la BBC, han 
promès “doblar” les interpretacions estrictes de l’obligació d’un 
periodista de ser imparcial el 2021.

Què més aportarà el 2021?
Aquest 2021 pot ser l’any en què els consumidors tinguin difi-
cultats per aconseguir el gran nombre de correus electrònics 
als quals s’han inscrit durant el bloqueig. Al mateix temps, al-
guns escriptors lluitaran amb la pressió d’haver d’elaborar els 
productes dia rere dia. És possible que tornem a veure algunes 
defeccions de gran perfil als mitjans de comunicació convencio-
nals, on hi ha potencialment més varietat i més edició i suport 
legal. (Gràfic: NiemanLab)
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Perspectives sobre la confiança en 
les notícies en un món canviant
Per Reuters Institute – Resum de Mediàtic/Àmbit dEstratègia

 
El passat mes de desembre, el Reuters Institute de la Univer-
sitat d’Oxfort, va fer públic un estudi que porta per títol El que 
creiem que sabem i el que volem saber: perspectives sobre la 
confiança en les notícies en un món canviant, del qual en son 
autors els professors/es Benjamin Toff, Sumitra Badrinathan, 
Camila Mont’Alverne, Amy Ross Arguedas, Richard Fletcher i  
Rasmus Kleis Nielsen. Resumim aquest treball per als lectors 
d’El Butlletí de l’AMIC.

La confiança en les notícies s’ha erosionat a tot el món. Segons 
l’informe Digital News Report del Reuters Institute 2020, menys 
de quatre de cada deu persones (38%) en 40 mercats afirmen 
que confien normalment en la majoria de les notícies. Tot i que 
la confiança ha caigut en marges de dos dígits en els darrers 
anys en molts llocs, inclosos el Brasil i el Regne Unit, en altres 
països les tendències generals més estables oculten fraccions 
partidistes fortes i creixents.

Per què s’erosiona la confiança, com es desenvolupa en di-
ferents contextos i grups diferents, quines són les implica-
cions i què es pot fer al respecte? Aquestes són les qüestions 
d’organització del projecte Trust in News. Aquest informe fa un 
balanç de com pensen els subjectes els que estudien periodis-
me i els que el practiquen. 

Per què confiar en temes informatius
Algunes de les raons més convincents per preocupar-se per la 
confiança en les notícies són el resultat de les entrevistes dels 
darrers mesos a periodistes i alts directius d’una àmplia varie-
tat de redaccions. Aquests inclouen consideracions comercials 
pràctiques, ja que els models de negoci de moltes organitza-
cions de mitjans de comunicació depenen més que mai dels 
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ingressos directes de subscriptors i simpatitzants, però molts 
també van subratllar les conseqüències per al periodisme ma-
teix. La confiança afecta tot, des de l’abastiment, on és “sa-
crosant”, segons les paraules d’un periodista sènior d’un diari 
britànic, fins a la seguretat dels reporters i a l’impacte públic 
dels informes sobre la corrupció i les malifetes.

Punts clau
No hi ha un problema únic de “confiança en les notícies”, sinó 
diversos reptes que impliquen tant l’oferta de notícies com la 
demanda d’informació. Diferents segments del públic, així com 
periodistes i investigadors, tenen diferents creences sobre el 
funcionament del periodisme i, de vegades, opinions contra-
dictòries sobre el que n’esperen. Per tant, aquells que vulguin 
abordar-lo han de ser específics en els seus objectius estratè-
gics i, idealment, basar el seu treball en proves de suport, ja 
que les iniciatives que funcionen amb una part del públic poden 
no funcionar amb altres.

Molts erudits i professionals han diagnosticat problemes en la 
producció de notícies que poden contribuir a la desconfiança. 
Els efectes del canvi de pràctiques de distribució, especialment 
el paper important que tenen les plataformes, s’entenen menys, 

però és probable que siguin importants. Moltes de les platafor-
mes estudiades minen la confiança del públic en les notícies, 
tot i que també ajuden a la gent a trobar-ne, de notícies. La 
millora d’estàndards i pràctiques periodístiques pot no millorar 
la confiança si aquests esforços no són visibles per als usuaris 
que es troben amb notícies només de forma fugitiva a les xar-
xes socials.

Les iniciatives internes i externes centrades en la transparèn-
cia, el compromís i l’alfabetització mediàtica han demostrat ser 
prometedores, però les proves empíriques sobre què funciona, 
amb qui i en quines circumstàncies, roman tèrbola. La investi-
gació sovint ha estat massa desconnectada de la pràctica i s’ha 
centrat massa en només un grapat de països. Aquí hi ha un risc 
considerable de fer coses que semblin bones i / o que se sen-
tin bé, o imitar el que fan altres basant-se en escassa o nul·la 
evidència, que podria conduir a esforços inútils en el millor dels 
casos i en resultats pitjors contraproduents.

Els esforços per millorar la confiança, per molt importants que 
siguin, impliquen compensacions en societats dividides i pola-
ritzades i també poden estar en desacord amb altres prioritats 
importants, com ara responsabilitzar el poder. Combatre les 
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preconcepcions arrelades sobre el funcionament de les notí-
cies, ja siguin perpetuades estratègicament pels líders polítics 
o transmeses per generacions en comunitats concretes, implica 
prendre decisions que probablement alienin a algunes audièn-
cies a altres.

Què és la confiança?
La investigació sobre la confiança s’ha centrat en els seus com-
ponents psicològics, culturals i relacionals i molts dels periodis-
tes que vam entrevistar van veure el concepte com a polifacètic 
similar. Molts van coincidir que la confiança s’arrela en les 
creences sobre la integritat, la professionalitat i les motivacions 
dels que treballen als mitjans de comunicació, però la confiança 
també pot dependre de la forma en què els informes de notícies 
es corresponen amb nocions preexistents sobre el veritable es-
tat del món. “Quan els agrada el fet [que es denunciï], els agra-
da nosaltres; quan no els agrada el fet, no ens agraden “, va dir 
Felipe Harmata, supervisor de notícies de Band News Curitiba 
(Brasil), parlant de les reaccions del públic a la cobertura infor-
mativa. Aquestes dinàmiques fan de la confiança un fenomen 
particularment difícil per mesurar i canviar.

 

Tot i que alguns estudis han distingit la confiança del concepte 
més estret de “credibilitat” o la credibilitat de la informació repor-
tada, d’altres han subratllat la importància de  les dimensions 
afectives  de la confiança: és a dir, com se sent la gent sobre 
les notícies, no només com avalua la seva precisió i fiabilitat.

De la mateixa manera que articles individuals, periodistes par-
ticulars o modes sencers de mitjans (per exemple, mitjans im-
presos o socials) poden generar avaluacions contradictòries, 
les audiències també poden tenir expectatives diferents sobre 
l’aspecte del periodisme de confiança. Els estudis han demos-
trat, per exemple, que alguns consumidors consideren que el 
periodisme de vigilància és desconcertant o perjudicial per a les 
seves comunitats, fins i tot quan els periodistes sovint ho con-
sideren indispensable. Alguns demanen notícies que incloguin 
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diverses veus mentre que altres prefereixen notícies que donin 
suport a una visió del món ideològica particular. 

Estratègies de participació del públic
Un nombre reduït però creixent de redaccions han intentat 
col·laborar amb investigadors per provar diverses iniciatives 
de compromís, però, com va assenyalar Joy Mayer, que diri-
geix Trusting News, “en realitat provar el que funciona és in-
creïblement complicat”. Els pocs estudis empírics revisats han 
suggerit que alguns esforços fomenten la confiança només en 
condicions específiques o en funció del tipus de mitjà. 

Altre cosa és la intuïció. Molt sovint, les redaccions prenen deci-
sions guiades per la intuïció sobre el que funciona. Molts entre-
vistats van dir que creien que els periodistes podrien guanyar-
se la confiança de l’audiència invertint en el producte mateix: 
un periodisme de qualitat “no es pot arribar a cap altre lloc”, 
com va dir Seth Kaplan, un productor de televisió local dels 
EUA: “Si podem fer-ho i ho posem a Facebook i aconsegueix 
tota aquesta força, la gent s’adonarà:“Això és una cosa bona. 
Potser veuré un dels seus informatius”.

Però en entorns on la desconfiança s’estén profundament, no està 
clar si es recompensaran els informes costosos d’empreses o el 
periodisme d’orientació cívica. Fábio Gusmão, editor de projectes 
especials per a Extra i O Globo (Brasil), va subratllar aquestes 
incerteses: “Fins i tot estem realitzant verificacions de fets per a la 
societat i, tot i això, la gent diu: No, això és tot una notícia falsa”.

Els periodistes com a éssers humans tridimensionals
Molts van parlar de la necessitat de posar en primer pla els 
reporters i presentadors com a persones reals i relacionables, 
sovint amb coneixements especialitzats, en lloc de personatges 
mediàtics llunyans i sense rostre. Això podria significar vincular-
se a les biografies dels periodistes en línia perquè els lectors 
“vegin una mica més sobre qui és qui escriu aquella història, 
què en saben”, en paraules de Nick Sutton, cap de producció 
digital de Sky News (Regne Unit). També podria significar pe-
riodistes que participen en transmissions en directe de xarxes 
socials o en altres activitats personalitzades en línia malgrat les 
preocupacions sobre el paper de les plataformes en l’erosió de 
la confiança. Amanda Gilbert, reportera de la televisió local de 
Tulsa (EUA), va dir que a ella i als seus col·legues se’ls obliga-
va a publicar tres vegades al dia a les seves pàgines professio-
nals de Facebook “perquè la gent us conegui”.
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Se sap poc sobre si aquests esforços podrien generar con-
fiança al llarg del temps. Com va assenyalar Ben Smith, del 
New York Times: “Si penses en altres productes que demanen 
confiança real, són sobretot marques, no individus”, afegint “les 
persones tenen més probabilitats de confiar en un ésser humà 
però també desconfien d’un ésser humà”. Tot i això, organitza-
cions com el New York Times han invertit molt en podcasts com 
a part d’una estratègia per connectar amb els lectors en el que 
esperen que sigui un nivell més personal.

D’on provenen les idees preconcebudes sobre les notícies 
i com es poden canviar?
Finalment, la desconfiança en les notícies per a moltes audièn-
cies pot arrelar-se en preconcepcions profundament sostingu-
des sobre la tendència, els motius i el funcionament del perio-
disme. De vegades anomenades “teories populars”, aquestes 
idees poden ser més o menys certes (i, per descomptat, de 
vegades demostrablement falses). Tant si són hostils com si 
no, és probable que aquestes preconcepcions es basin en una 
combinació de factors que van des d’experiències personals i 
identitats partidistes o d’altres fins a representacions culturals 
populars de notícies, ja siguin saludables o menys. 

Molts periodistes amb qui parlàvem per fer l’estudi tenien les 
seves pròpies opinions arrelades sobre el funcionament dels 
mitjans de comunicació als països que tracten. Un periodista 
amb qui hem parlat i que parla de l’Índia va dir: “Veiem una 
pèrdua de fe molt gran en la integritat dels periodistes”, i molta 
gent creu que tothom del negoci de notícies és “comprat”, cosa 
que pot dificultar la defensa de la professió.

Com a conclusió, els autors de l’estudi mantenen que no hi ha 
un problema únic de “confiança en les notícies”, sinó més aviat 
múltiples desafiaments que impliquen tant l’oferta de notícies, 
inclosos els problemes persistents en la forma en què s’han 
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cobert diversos públics, com les expectatives canviants del que 
les audiències demanen dels entorns de mitjans contemporanis 
cada vegada més complexos. Els autors també volen desta-
car que “qualsevol intent d’abordar la confiança en les notícies 
ha de reconèixer que, tot i que la confiança és important i pot 
potenciar els membres del públic, també és perillós per a ells, 
perquè no tothom i tot el que busca la seva confiança és igual 
de fiable. La vida pot ser més fàcil per als periodistes i mitjans 
de comunicació professionals si el públic demostra respecte a 
la seva feina, però la deferència no interessa al públic, mentre 
que la confiança, quan es justifica, sí.”

Malgrat tot, queden clares, almenys, dues lliçons principals. En 
primer lloc, es necessita una investigació comparativa més des-
criptiva sobre els mitjans per aportar més claredat sobre com i 
per què les audiències de notícies del nord i del sud mundials 
prenen les decisions que prenen. Ara mateix, massa sovint, 
simplement donem pals de cec. En segon lloc, la investigació 
mediàtica més prescriptiva també és fonamental, de manera 
que es poden comprovar evidències empíriques sobre el que 
funciona per generar confiança, amb qui i en quines condicions. 
És important saber si les intervencions que se senten bé i tenen 
bon aspecte tenen, efectivament, l’efecte previst i quins, si n’hi 

ha, els compromisos que comporten. (Fotografia: En llengua 
pròpia – infografies: Digital News Report 2020)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet l’informe Journa-
lism, Media, and Technology Trends and Predictions 2021 del 
Reuters Institute. CLICAR AQUÍ  
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https://www.amic.media/media/files/file_352_2740.pdf
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El mesurament en la nova societat
Per Eduardo Madinaveitia / El Vigia

En els últims anys, fins i tot en els últims mesos, s’han produït 
profunds canvis socials, que han tingut una àmplia repercussió 
en la realitat social, en la manera de treballar i de relacionar-se 
i en el consum de mitjans. Es pot parlar d’ una nova realitat, 
diferent en molts aspectes de tot el que havíem viscut abans de 
l’inici de l’any 2020.

Aquesta nova realitat, juntament amb els avenços tecnològics i 
la seva relació amb la digitalització generalitzada de la societat, 
exigeixen un enfocament rupturista en els sistemes de mesura-

ment, que aprofiti per al seu funcionament totes les possibilitats 
de les pròpies tecnologies que estan transformant la societat.

El sistema de mesurament d’audiències que s’utilitzi en el futur 
hauria de, per una banda, adaptar-se a les necessitats de mer-
cat (publicitari i de mitjans) adaptant-se a la nova realitat que 
ha sorgit, i de l’altra utilitzar totes les armes que la intel·ligència 
social i la tecnologia posen al seu abast.

Algunes condicions que haurien d’exigir a un mesurador per a 
ser elegit pel mercat són les següents:

El mesurament:
- S’ha de basar en l’individu (user centric) i, en la mesura del 
possible sense necessitat de la participació activa de les perso-
nes objecte del mesurament.

- Ha de ser representativa de tota la població estatal, entre els 
límits d’edat mínima i màxima decidits pel mercat.

- Ha de proporcionar una visió a escala de la realitat, amb una me-
todologia reconeguda per tot el mercat , de manera que en les tran-
saccions comercials sigui acceptada per totes les parts implicades.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ
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- Ha de proporcionar dades per a tots els sites (mitjans i su-
ports) a partir d’un nombre determinat de visites al dia.

- Ha de proporcionar l’audiència d’un determinat contingut al 
llarg d’un període de temps (un dia, una setmana, un mes, un 
any...) sigui quin sigui el suport a través del qual hagi arribat al 
consumidor.

- Ha de ser multidispositiu i permetre també, en una segona 
fase, mesurar les audiències dels mitjans no digitals. La nova 
realitat que vivim sembla el moment adequat per disposar d’una 
única font de mesurament per tots els mitjans, tant ON com 
OFF. La tecnologia actual ho permet, i és una demanda present 
en l’ecosistema de mitjans i publicitari. 

- Ha de facilitar el consum de mitjans digitals tant a la llar, com 
en el lloc de treball, com molt especialment en mobilitat.

La informació obtinguda ha de permetre el càlcul de la cober-
tura i la freqüència totals de les campanyes de publicitat dels 
anunciants.

La informació obtinguda s’ha de subministrar al mercat en el 
menor termini possible (idealment l’endemà) i amb un sistema 
àgil i fluid de consulta.

Les dades podran obtenir-se per a la població total o per als 
diversos grups sociodemogràfics (sexe, edat, regió, estatus 
econòmic, mida de la població de residència...) així com per a 
grups confeccionats a partir del comportament anterior de na-
vegació de la persona, les seves àrees d’interès o altres tipus 
d’agrupacions per ús. (Infografia: Antevenio)
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Els diaris locals vs la COVID-19
Per l’equip “Fidelitat” (Universitat de Girona): J. Viader / D. Ke-
sihi / A. Ortega / P. Fernández 

El periodisme s’ha convertit en un mitjà de primera necessitat, 
ja que ha estat i està sent clau per informar a tot un món que 
es troba en constant suspens. En aquests moments la població 
mereixen rebre notícies rigoroses i veraces per a poder infor-
mar-se, això podria permetre’ls crear-se la seva pròpia opinió 
en referència al que està succeint. 

L’era COVID està deixant moltes conseqüències tant en els 
grans mitjans de comunicació com en els petits. D’altra banda, 
seria interessant saber com aquesta gran crisi sanitària ha afec-
tat aquells diaris locals que disposen de recursos més limitats.

Per analitzar com ha afectat l’era COVID als diaris locals, s’ha 
realitzat un reportatge al Diari de Sabadell. El Diari de Sabadell 
(https://www.diaridesabadell.com/) es va fundar l’any 1977 i des 
de llavors ha estat el viu exemple d’una au fènix, ja que sempre 
s’ha mantingut davant les adversitats i ha ressorgit de les di-
verses crisis que han patit. Per tant, aquesta crisi sanitària que 
vivim en l’actualitat serà un altre obstacle que se superaran.

Les dificultats que ha comportat la COVID-19 
El Diari de Sabadell reconeix que han sigut conscient de la di-
ficultat per obtenir i accedir a la informació davant la crisi sa-
nitària. El mitjà considera que no hi ha hagut suficient claredat 
davant les dades o la informació que es proporcionava tant a la 
població com als mitjans, és a dir, les administracions i institu-
cions no han sigut transparents amb les dades i això dificultava 
l’elaboració de notícies rigoroses i veraces. Un exemple d’això 
són les notícies relacionades amb les dades d’hospitalitzats, no
es podia determinar exactament quin era el nombre, ja que les 
administracions proporcionaven uns números i l’endemà no 
quadraven amb les quantitats dels dies anteriors.

D’altra banda, les dificultats també han estat present en la con-
versió digital del diari. El Diari de Sabadell ha viscut una si-
tuació contrària al que han pogut viure altres diaris digitals. La 
pandèmia, en general, ha fet créixer les subscripcions a diaris 
digitals augmentant així el nombre d’usuaris. Hi ha hagut casos 
que els nombres d’usuaris s’ha multiplicat per tres, però no ha 
estat el cas del Diari de Sabadell. El diari ha viscut una situació 
contrària i no han pogut disposar d’un benefici digital, el mitjà 
estava elaborant nous projectes per millorar la web però van 
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decidir donar prioritat a informar a la població sobre els fets que 
estaven succeint i ajornar els projectes que estaven plantejant. 
És un clar exemple d’un mitjà que s’ha entregat al cent per cent 
a posar a disposició dels lectors el màxim d’informació sobre la 
COVID-19.

Font: Albert Segura/ Naciódigital

L’organització del mitjà davant la crisi sanitària
Pel que fa a la manera d’organitzar-se enfront de la pandèmia, 
el Diari de Sabadell ha optat per combinar el teletreball amb 
la tornada a la redacció, d’aquesta manera no s’han vist gaire 
afectats per la descomposició del centre de treball durant l’estat 
d’alarma. Tampoc han prescindit de cap treballador sinó que 
han preferit recol·locar als periodistes en altres àrees.

A causa de la COVID-19 s’han hagut de prioritzar certs contin-
guts per sobre d’altres. El diari ha vist necessari donar prioritat 
a tots aquells continguts de caràcter sanitari i reduir-ne d’altres 
com els esportius. A més, per fer front a la negativitat de les 
notícies durant la pandèmia, els treballadors del mitjà s’han de-
cantat per l’ús d’un periodisme més reflexiu i didàctic, el qual 
sigui capaç de conscienciar als lectors així com fer-los reflexio-
nar sobre la situació actual.

La pandèmia tambaleja els mitjans
La pandèmia per la COVID-19, a més de l’emergència sanitària 
ocasionada, ha tingut efectes en diferents sectors. Pel que fa 
als mitjans de comunicació s’han vist afectats sobretot econò-
micament, ja que les vendes de diaris han caigut i les subscrip-
cions s’han pausat perquè la ciutadania es manté aïllada a casa 
i amb prou feines surt al carrer. Davant d’aquesta crisi, cal tro-
bar aquells mecanismes de suport als mitjans, d’ajuda al sector 
de la comunicació, que en garanteixin la viabilitat, pel seu paper 
central en aquests temps de crisi, com l’actual pandèmia, són 
ells els que han de generar i difondre una informació basada en 
evidències, sòlida i fiable.
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El sector, per la seva banda ha d’incorporar ajustos i mesures 
per pal·liar els efectes d’uns anys durs marcats pel descens 
del paper però també per la manca d’un model clar en l’entorn 
digital.

La crisi econòmica profunda que acompanya la pandèmia ha 
provocat alhora, una caiguda substancial dels ingressos publi-
citaris, a causa de moltes marques i anunciants que han dismi-
nuït dràsticament la inversió publicitària. Així, en l’àmbit de la 
ràdio, s’apunta una caiguda d’ingressos de prop del 70-80%, 
igual que a la premsa escrita; mentre que a la televisió en obert 
la reducció s’acosta al 50% (Loppacher, 2020). Tot i aquesta 
situació, el Diari de Sabadell afirma que els mitjans sempre de-
pendran de la publicitat per subsistir i que, per tant, en aquest 
cas no es produirà cap canvi.

Consells en moments de COVID-19
El Diari de Sabadell pensa que un aspecte positiu que es pot 
emportar el periodisme dins d’aquesta pandèmia que ens ha to-
cat viure, és la gran capacitat creativa que han tingut per fer un 
bon periodisme amb la voluntat de servei cap a la població. Pel 
que fa a la manera d’informar sobre la COVID-19, hem de tenir 
en compte que la informació canvia constantment i aquest diari 

utilitza molt la web per actualitzar tota mena d’informació que 
apareix a cada instant i estar pendent de les últimes novetats. 
Així mateix, en la versió de paper, fan articles i reportatges més 
reflexius i didàctics per així ajudar als lectors a entendre tot el 
que està passant i com els poden ajudar.

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/roger-loppacher-mitjans-comunicacio-temps-crisi_493260_102.html
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