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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Previsió d’ús de mitjans globals per al consumidor 2020-2024
D’AQUÍ I D’ALLÀ: L’impacte de la COVID-19 en el periodisme

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans digitals ja donen més importància a les subscripcions que a la publicitat com a font d’ingressos

PUBLICITAT I MÀRQUETING
I si les marques descobrissin que no passaria res si no s’anunciessin a Facebook?

NOVES EINES
El vostre equip editorial obre el seu compte de TikTok? Vet aquí uns consells

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
El baròmetre Edelman Trust del 2021 revela una infodèmia desbordant que alimenta la desconfiança generalitzada dels líders de la societat

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El sector es prepara per a un món sense “cookies”
TRIBUNA: Fora bo que els mitjans de comunicació s’unissin a escala mundial per fer front a la competència de Google i Facebook
PETIT REPORTATGE: No, els mitjans de comunicació espanyols no són els menys fiables d’Europa, segons la Universitat d’Oxford
ANÀLISI: El format d’articles instantanis de Facebook pot augmentar el nombre de lectors d’articles
DOSSIER: Les dones i els homes consumeixen les notícies de manera diferent?
OPINIÓ: S’alcen moltes veus per “salvar” el periodisme
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Previsió d’ús de mitjans globals per al 
consumidor 2020-2024
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Pqmedia

En contrast amb la pèrdua d’impuls de la despesa en publicitat i 
màrqueting el 2020, el temps consumit amb els mitjans va aug-
mentar al ritme de creixement més ràpid des del 2015, invertint 
una tendència de cinc anys de desacceleració de l’ús dels mi-

tjans, segons una nova investigació publicada per PQ Media®. 
Distorsionat per l’impacte de COVID-19, el temps global dels 
consumidors amb els mitjans, inclosos tots els mitjans digitals 
i tradicionals, va créixer a un 2,8% accelerat fins a una mitjana 
de 53,1 hores setmanals (HPW) el 2020, segons el consumidor 
anual de PQ Media Previsió d’ús dels mitjans de comunicació 
2020-2024.

La pandèmia COVID-19 i les contramesures per mantenir-se 
a casa emprades per frenar la seva propagació, van sacsejar 
l’economia dels mitjans de manera que es van revertir les ten-
dències seculars que van reduir l’ús dels mitjans de comunica-
ció en alguns segments, mentre que les tendències cícliques 
esperaven augmentar l’ús en altres es van posposar els sectors 
i es van accelerar altres tendències emergents, situant els nous 
canals de mitjans digitals per capitalitzar la turbulència social i 
econòmica que va sacsejar el panorama mediàtic el 2020.

Com a resultat, l’ús global de mitjans digitals va augmentar un 
9,6% fins a 15,1 CVP el 2020, representant el 28,5% del temps 
consumit amb els mitjans de comunicació a tot el món, aconse-
guint gairebé 11 punts de quota sobre els mitjans tradicionals 
en només cinc anys. Els principals motors de creixement van 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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ser una gran quantitat de suports mòbils, inclosos els vídeos 
per a mòbils, àudio, jocs, llibres i notícies, a més de canals 
de xarxes socials, podcasting i serveis de vídeo de transmissió 
OTT, que van registrar taxes de creixement de l’ús del consumi-
dor superiors al 15%, sempre segons PQ Media® .

No des de la Gran Recessió, hi ha hagut un diferencial de deu 
punts entre el creixement de l’ús global dels mitjans de comu-
nicació per al consumidor i el de la despesa total en publicitat 
i màrqueting. Però en l’economia mediàtica cap per avall del 
2020, la pandèmia va reduir la despesa en publicitat i màrque-
ting un 6,8%, mentre que el temps de consum amb els mitjans 
va créixer un 2,8%, que va ser la taxa de creixement anual més 
ràpida en cinc anys, segons la previsió d’ús global dels mitjans 
de comunicació per al consumidor.

“Els principals beneficiaris d’aquest paradoxal augment de crei-
xement en l’ús dels mitjans van ser els mitjans de comunicació 
amb suport per al consumidor, especialment els serveis de ví-
deo, àudio, jocs, xarxes socials i xat. No hi ha dubte que els 
mitjans de comunicació en streaming com a grup van ser els 
guanyadors pràctics en un any perdedor per a moltes parts inte-
ressades en els mitjans de comunicació, particularment aquells 

que depenen de mitjans publicitaris”, va dir Patrick Quinn, CEO 
de PQ Media. “Com a resultat, l’ús de mitjans de comunicació 
dirigit pel consumidor va continuar amb un patró de gairebé 20 
anys d’arrencar quota de mercat als mitjans de comunicació 
publicitaris i de màrqueting, ja que els mitjans de comunicació 
del consumidor representaven més del 55% de l’ús de mitjans 
als EUA, mentre que la quota va créixer fins a gairebé el 35% a 
nivell mundial el 2020”.

La vuitena previsió d’ús global de mitjans de comunicació de 
consumidors de PQ Media 2020-2024 ofereix, segons els seus 
autors, “la intel·ligència de consum de mitjans més completa i 
accionable del món que cobreix el període 2014-2024; els 20 
millors mercats mundials i la resta de països de cadascuna de 
les quatre principals regions mundials; 25 plataformes i canals 
de mitjans digitals; 11 plataformes de mitjans tradicionals; 11 
sitges híbrides (digitals+tradicionals); 6 generacions de consu-
midors; i els dos gèneres”. (Gràfic: PqMedia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors el resum 
executiu de l’estudi Global Consumer Media Usage Forecast 
2020-2024, de Pqmedia. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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L’impacte de la COVID-19 en el 
periodisme
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La COVID-19 és una crisi global que defineix la generació. 
Però, com afecta a aquells de qui depenem per obtenir informa-
ció crítica, equilibrada i precisa? La comprensió dels problemes 
reals és un pas cap a l’enfortiment d’un mitjà de comunicació 
independent i pròsper i per salvaguardar el seu futur en una era 
post-COVID.

L’informe de la Thomson Reuters Foundation explora la història 
inèdita de com la crisi de la COVID ha afectat els periodistes 
–i el periodisme– a les economies emergents i al sud global. 
És una història explicada no només a través de les idees dels 
líders de la indústria, defensors i experts en mitjans de comuni-
cació, sinó de manera crítica, a través de les veus dels propis 
periodistes, massa sovint inèdits o silenciats. És el primer infor-
me d’aquest tipus que reuneix dades basades en fets i expe-
riència de primera mà amb aquest enfocament regional.

Aprofundint-se en els reptes crítics que afronta la professió, 
l’informe examina qüestions com l’impacte de la pandèmia 
sobre la seguretat i el benestar personal dels periodistes, 
l’estructura de les redaccions i la alteració dels models de ne-
goci, la proliferació de notícies falses i les amenaces llibertat 
mediàtica. L’estudi també identifica les millors pràctiques i en-
focaments innovadors que s’han desenvolupat com a resposta 
als reptes de la COVID-19, tot gràcies als antics alumnes dels 
programes de formació en periodisme de TRF, que abasten 26 
països, compartint les seves pròpies experiències per il·lustrar 
la realitat del periodisme fora d’Amèrica del Nord i Europa Oc-
cidental.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Donada la naturalesa nova del coronavirus i el caràcter global 
d’aquesta salut pública crisi, molts periodistes no tenien cap ex-
periència prèvia de cobrir aquest tipus de situacions. No obstant 
això, amb altres onades que s’esperen del virus, i més pandè-
mies que es preveuen, és probable que aquest tipus d’informes 
només ho faci esdevenir més comú.

Segons el doctor Peter Daszak, president d’EcoHealth Allian-
ce: “Veurem més brots, és així d’inevitable. Pot ser que no 
s’assemblin a aquest, però n’hi haurà més”. Tenint en compte 
això, com va recordar un periodista a Uganda “els periodistes 
haurien d’estar equipats amb habilitats sobre com poden cobrir 
i informar de la pandèmia.” A més, aquests esforços han de 
sortir a l’exterior, ciutats capitals i conurbacions urbanes, per 
arribar una àmplia secció transversal de comunitats. Una àm-
plia distribució geogràfica és important davant l’omnipresència 
d’una pandèmia potencial. 

Per a moltes persones, l ‘impacte global de la COVID-19 - i la in-
certesa que té i ha desencadenat-  fa que sigui potser el màxim 
esdeveniment significatiu que canvia la vida a la memòria viva. 
Tot plegat està específicament relacionat amb l’enfortiment del 
periodisme i dels periodistes de suport durant la pandèmia. (In-

fografia: Unesco.org). NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als 
seus lectors l’informe de la Thomson Reuters Foundation. CLI-
CAR AQUÍ 

L’atur registrat dels periodistes va 
créixer el 25% el 2020
A finals de desembre de 2020, a Espanya hi havia 8.386 pe-
riodistes aturats registrats a les oficines del Servei d’Ocupació 
Públic Estatal (SEPE) del Ministeri de Treball, el 25% més dels 
que hi havia al mateix mes de 2019. Aquest augment anual de 
l’atur registrat és superior al del 23% del passat setembre, que 
es va recollir en l’Informe Anual de la Professió Periodística 
2020, editat per l’Associació de la Premsa de Madrid (APM), 
presentat a mitjans de desembre.

De la xifra total de periodistes aturats al desembre, el 62% eren 
dones i el 38%, homes. Cal dir que al llarg de 2020 la xifra 
d’aquests últims va créixer una mica més -tres punts percen-
tuals- que la de les dones periodistes. Tes comunitats autòno-
mes (Madrid, Catalunya i Andalusia) concentren el 59% de tot 
l’atur registrat en els periodistes.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La xifra facilitada pel SEPE es refereix exclusivament als perio-
distes que havien estat donats d’alta com a tals amb anterioritat 
i que han sol·licitat aquest treball en primer lloc, de les sis op-
cions que es poden demanar. Es tracta per tant d’una xifra de 
mínims ja que pot haver professionals que hagin preferit optar 
per un altre tipus d’ocupació o, també, que no estiguin registrats 
a les oficines del SEPE. (Font: Digimedios)

L’efecte Filomena dispara el consum 
diari televisiu 30 minuts.

L’informe de Barlovento 
analitza l’efecte que ha 
tingut la borrasca Filo-
mena en el consum de 
Televisió, quantificant 
el seu impacte sobre 
l’augment dels minuts 
que els espanyols han 
dedicat al consum televisiu: 1. El temporal ha provocat un aug-
ment de prop de 30 minuts en el consum diari de televisió, res-
pecte a l’any anterior. 2. Cada persona ha dedicat una mitjana 

de 4 hores i 17 minuts a el dia a veure la televisió des del 7 fins 
al 12 de gener. 3. Cada dia, han sintonitzat gairebé 600.000 
espectadors més a veure la televisió. 4. Madrid ha estat la co-
munitat en què més ha augmentat el consum de televisió en 
aquest període, amb 48 minuts d’increment (+ 23%). 5. Per-
centualment, l’augment del consum a Madrid està a tocar del 
registrat durant el confinament.

A la resta d’Espanya, l’efecte ha estat molt significatiu, encara que 
sense arribar al nivell d’impacte en la comunitat de Madrid. El con-
sum s’incrementa sobretot en edats més adultes. El període selec-
cionat per a l’anàlisi és des del dijous 7 fins al dimarts 12 de gener 
de 2021, comparant amb el mateix període del l’any anterior.

L’estudi de Barlovento ofereix un desglossament dels canvis 
en el consum a les comunitats autònomes  i com ha afectat el 
gènere d’informació diària i d’esdeveniments especials. Final-
ment, es compara amb l’augment del consum durant el confi-
nament de març i abril, per comparar els dos impactes sobre el 
visionat de Televisió, que s’incrementa especialment en els ma-
jors de 25 anys, amb una especial incidència en madurs de 45 
a 64 (5 hores i 20 minuts) i majors de 64 anys (gairebé 7 hores 
diàries). Augmenta especialment el consum dels informatius.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’augment del consum de televisió durant el temporal Filomena 
és més gran com més gran és l’edat de la persona. No obs-
tant això, puja el consum en tots els grups d’edat. Així, són els 
més grans de 64 els que més temps han augmentat enfront 
de la televisió, amb 45 minuts més de mitjana per persona i 
dia. Els contactes diaris amb la televisió en el període analitzat 
augmenten en més de mig milió de persones, fins a situar-se 
prop dels 32,5 milions cada jornada, i la comunitat en la qual el 
consum total ha estat més gran durant el període analitzat és 
Castella La Manxa, on cada persona ha dedicat 293 minuts a el 
dia a veure la televisió, gairebé 5 hores diàries.

El gènere informatiu ha augmentat notablement la seva presèn-
cia en aquest període de l’any 2021 respecte a 2020, acon-
seguint augmentar igualment la quota i l’audiència mitjana del 
conjunt d’emissions. Resulta especialment rellevant si tenim 
en compte que el període de 2020 coincideix amb el Debat 
d’Investidura al Congrés dels Diputats. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe de Barlovento 
El efecto Filomena en el consumo de televisión. CLICAR AQUÍ  

Prisa inicia la venda dels seus actius 
internacionals per pal·liar el seu deute

La setmana començava amb la notícia que Prisa havia tancat 
la venda de les seves emissores argentines. D’aquesta manera 
el grup es deslligava de Ràdio Continental, Els 40 Argentina i 
les seves respectives plataformes digitals. No obstant això, no 
s’ha revelat la quantia per la qual l’editora de El País ha tancat 
el tracte amb l’empresari argentí Carlos Rosales.

L’objectiu de Prisa passa per seguir engrossint els seus comp-
tes, encara que això signifiqui perdre actius. Prova d’això és 
que la seva presència a les ràdios argentines no és l’única del 
que la companyia pensa deslligar. Segons ha publicat el diari 
digital Vozpópuli, l’empresa que dirigeix de manera provisio-
nal Joseph Oughourlian hauria donat llum verda a vendre la 
seva participació en el diari francès Le Monde. Prisa compta 
amb el 20% de les accions del diari francès que va comprar 
l’any 2005 per 25 milions d’euros. Una quantitat que la mateixa 
publicació assegura no aconseguirà recuperar després de la 
venda d’aquestes accions prevista per als pròxims dies. (Font: 
Prprensa)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La Càtedra UNESCO de Comunicació 
(InCom-UAB), renovada fins el 2024

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Cièn-
cia i la Cultura (UNESCO), a través de la Secció d’Educació 
Superior, ha aprovat la proposta envidada des de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de renovació de la Càtedra UNESCO 
de Comunicació (InCom-UAB) per al període 2020-2024, així 
com el nomenament d’Amparo Huertas Bailén com a nova res-
ponsable. La Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB) 
es va crear el 1990 i fou la primera a nivell mundial especialit-
zada en comunicació. 

Entre les activitats a desenvolupar en el període 2020-2024 el  
Màster en Comunicació LGTBI+, del qual ja està obert el pe-

ríode d’inscripció per al curs 2021-2022, és la principal activitat 
formativa. En relació amb la recerca, les temàtiques sobre les 
quals treballa són tecnologia, diversitat, gènere i cohesió so-
cial, àmbits que formen part de l’activitat del Grup Internacional 
d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB (2017 SGR 
760). Sobre els contactes internacionals, es continuaran enfor-
tint les relacions amb l’Escola Superior de Propaganda e Mar-
keting (ESPM), de São Paulo (Brasil), a més a més d’establir 
nous vincles amb altres centres interuniversitaris. (Font: MAE)

El Tribunal Suprem admet a tràmit un 
recurs contra el decret de la publicitat 
de les cases d’apostes
L’ Associació de Mitjans i Informació (AMI) va presentar un 
recurs contra el Reial Decret sobre la publicitat de les cases 
d’apostes que ha estat admès a tràmit pel Tribunal Suprem. El 
recurs de AMI va ser admès per la sala del Contenciós-Admi-
nistratiu de l’Alt Tribunal el 8 de gener, tal com figura en el BOE. 

Entre altres normatives, el decret estableix que les cases 
d’apostes només poden emetre publicitat en televisió i ràdio a 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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la franja horària d’1 a 5 del matí . Només es permetrà la pu-
blicitat en webs, xarxes socials, mail o correu postal quan hi 
hagi consentiment del receptor. El Reial Decret prohibeix també 
els contractes de patrocini amb les cases d’apostes: no es po-
drà exhibir la marca d’operadors de joc en equipacions, ni que 
aquesta formi part del nom d’estadis, equips o competicions. 
Els clubs que ja tenien contractes signats amb aquestes com-
panyies hauran extingir quan acabi la temporada, que finalitza 
el 30 d’agost de 2021. (Font: elDiario.es)

Condemnen una revista per l’estil de 
redacció d’una notícia

Una jutge espanyola va condemnar la revista CTXT a indemnit-
zar un personatge públic i a silenciar les seves informacions so-
bre el mateix després de publicar una notícia veraç però l’estil 
de redacció afectava el prestigi professional del denunciant. 
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) rebutja, al cos-
tat de totes les seves organitzacions afiliades a Espanya, una 
condemna abusiva que posa en perill la llibertat d’informació a 
l’Estat espanyol.

En la seva acta, la jutgessa, Ana Mercedes Merino Melara, re-
coneix que la notícia és veraç, que era d’interès general i que 
no incloïa ni rumors ni invencions. També reconeix la “deguda i 
raonable” diligència professional del periodista que va publicar 
la notícia i la veracitat de les seves fonts. No obstant això, la 
magistrada considera que l’estil de redacció de la notícia afecta 
l’honor del demandant i que aquest dret preval sobre el de la 
llibertat d’informació.

De forma inaudita, la condemna imposa una censura preven-
tiva a la revista, a la qual prohibeix publicar qualsevol tipus 
d’informació relacionada amb la notícia més d’esborrar la pu-
blicació i tots els missatges en xarxes socials sobre la mateixa. 
També exigeix el pagament d’una indemnització de 5.000 euros 
al demandant i la publicació de la sentència al seu web i als 
diaris El País i El Mundo.

La FIP rebutja de publicar una notícia veraç i elaborada segons 
els paràmetres professionals del periodisme i publicada sense 
contenir ofenses personals pugui suposar una violació del dret 
a l’honor. La imposició d’una censura prèvia suposa una ame-
naça a la llibertat d’informació impròpia d’un país democràtic. 
(Font: FIPP)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Més de cent treballs opten als Premis 
Carles Rahola de Comunicació Local

La dotzena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local, organitzats per la Diputació de Girona i la Demarcació 
de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, s’ha con-
vertit en la tercera més concorreguda des que es van crear els 
guardons, tant en nombre de treballs presentats (102) com de 
participants (118). La categoria que ha registrat més participa-
ció ha estat la de premsa, que ha rebut 42 treballs, presentats 
per 46 periodistes; hi segueix la de fotografia de premsa, amb 
30 treballs, que han estat presentats per 12 professionals.

La categoria de comunicació institucional ha batut el rècord de 
participació, amb 11 propostes i 18 participants. Al Premi Miquel 
Diumé al millor treball en ràdio hi opten 7 programes, realitzats 
per 18 persones, mentre que a la categoria d’informació digital 
s’hi han presentat 5 propostes, elaborades per 7 participants. 
Finalment, hi ha 4 treballs, elaborats per 10 persones, que op-
ten al premi al millor projecte de comunicació periodística; i 3 
programes de televisió, realitzats per 7 participants.

Totes les categories dels Premis estan dotades amb 1.000 eu-
ros, llevat de la del millor projecte de comunicació periodística, 
que té una dotació de 2.000 euros. (Font: MAE)

L’Ajuntament de BCN crea Ràdio 
Rambles en un quiosc de flors en 
desús

L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa properament Rà-
dio Rambles, que emetrà des d’un quiosc de flors en desús 
i comptarà amb la col·laboració amb la Xarxa de Ràdios Co-
munitàries de Barcelona i Betevé. El naixement de l’emissora 
s’emmarca en un pla per promoure la Rambla barcelonina com 
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a pol cultural i reconnectar el passeig amb el teixit veïnal i el 
conjunt de la ciutadania.

Ràdio Rambles farà una convocatòria pública perquè entitats i 
institucions puguin disposar d’un programa radiofònic i un espai 
de trobada “on sociabilitzar experiències i aplegar les identitats 
de la Rambla”, segons explica el consistori. (Font: Comunicació 
21 – fotografia: Ricard Cugat/El Periódico)
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Els mitjans digitals ja donen més 
importància a les subscripcions que a 
la publicitat com a font d’ingressos

2020 anava a ser el gran any del boom dels models de subs-
cripció i l’activació de paywalls en els mitjans online. Era la gran 
projecció amb la qual es tancava l’any precedent i els moviments 
que ja havien realitzat alguns mitjans apuntaven en aquesta di-
recció. Els grans mitjans nord-americans havien arrencat i als 
seus formats de pagament o d’accés limitat als continguts. Ara 
li tocava el moment als europeus i als mitjans de nínxol.

La crisi del coronavirus va parar temporalment el procés, però 
no va acabar amb la revolució dels mitjans i els seus formats de 
pagament. Una vegada que van passar els primers moments 
de la crisi sanitària es va tornar a això i la caiguda dels ingres-
sos publicitaris tradicionals dels mitjans en línia va fer que el 
salt fos encara més important.

Les subscripcions i els paywalls es van convertir en vitals per 
sobreviure a un mercat canviant i a un en què la inversió pu-
blicitària mostra símptomes de caiguda. Per als grans mitjans 
que a més arrosseguen tota una infraestructura de paper -on la 
caiguda està sent brutal (a internet, al menys, les coses a ni-
vell global s’han quedat en un creixement pla o lleuger)- trobar 
aquesta altra font d’ingressos resulta molt més crucial.
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Fins ara, els models de pagament es veien com un element més 
per generar ingressos. És a dir, els mitjans en línia no renun-
ciaven als anuncis i no convertien a la publicitat en alguna cosa 
secundari. Molts d’ells seguien mantenint continguts oberts per 
als usuaris que no volien donar-se d’alta -i que per tant només 
monetitzaven amb anuncis- i molts altres van optar per models 
d’accés limitat en què només es poden veure gratis fins a un 
límit de continguts -i que també fa que la publicitat sigui crucial-. 

La importància absoluta del paywall
No obstant això, les coses podrien haver canviat. Els mitjans 
digitals es podien haver cansat de les incerteses de la publicitat 
en línia, de el domini de certs players en aquest mercat i dels 
vaivens de la inversió publicitària.

Això és el que es pot establir llegint les conclusions de The 
Study of Journalism en el seu últim estudi anual, en el qual 
partint d’una mostra de responsables de mitjans de 43 països 
han preguntat pels reptes i prioritats previstos per als propers 
12 mesos. Els mitjans reconeixen que la crisi del coronavirus 
ha accelerat els canvis. Més del 75% assegura que la crisi ha 
accelerat la transició digital i el seu camí cap a un futur comple-
tament digital.

Els enquestats també reconeixen que la crisi ha posicionat més 
els serveis i fonts d’ingressos vinculats a aquest entorn. És a 
dir, el futur passarà més per usar l’ecommerce i les subscrip-
cions com a models d’ingressos. Ara mateix, les subscripcions 
són considerades la font d’ingressos més important per als mi-
tjans, superant a la publicitat (que a més cau de forma abrupta).

La importància de la publicitat cau.- Així, un 76% dels en-
questats assegura que la font d’ingressos més important ve de 
les subscripcions (i aquí inclouen tots els formats, com a paga-
ments regulars o accés a serveis premium). El percentatge ha 
pujat des de l’any passat.

Per darrere d’això es posiciona la publicitat. Un 66% marca com 
a font d’ingressos important la publicitat de display (era el 81% a 
l’anterior estudi) i un 61% la publicitat nativa (davant el 67% de l’any 
anterior). Després d’ells van els esdeveniments (40%), l’ecommerce 
(29%), rebre ingressos de plataformes (23%), els negocis relacio-
nats (14%) o les donacions/crowdfunding (14%). Les donacions són 
importants per al 10% i els micropagaments per al 6%.

El que queda clar és que en l’epicentre del que de veritat im-
porta s’ha produït un canvi de poder. L’important ja no són els 
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anuncis sinó les subscripcions, el que també hauria de canviar 
com es pensa l’experiència i com es dissenyen els mitjans (si 
el que vols és que et paguin, has d’esforçar-te per la qualitat).

Això passa tot i que la visió del model de subscripció no és “de 
color de rosa”. Un 51% dels enquestats és optimista sobre el 
seu potencial, però un 41% reconeix que creu que només els 
funcionarà en unes capçaleres seleccionades. Trobareu més 
informació en aquest enllaç. 

La desaparició de les cookies marcarà 
enguany el màrqueting digital 

La companyia de màr-
queting Rebold, espe-
cialitzada en l’anàlisi de 
dades, ha examinat les 
perspectives en els 10 
països on està present 
la companyia per iden-
tificar les tendències i els reptes que hauran d’assumir anun-
ciants i agències a 2021. El seu treball indica que les marques 

afronten amb una gran incertesa a l’any 2021. Amb pressupos-
tos ajustats en la major part de les companyies, la necessitat 
d’augmentar la seva competitivitat i millorar el ROI resulta més 
urgent.

Si les companyies volen establir relacions duradores amb les 
persones, hauran de connectar amb els nous valors de la ciuta-
dania i actuar amb un propòsit clar. Els anunciants també hau-
ran d’augmentar la seva inversió en investigació per identificar 
tendències emergents.
 
L’anàlisi indica el 1st party data recupera un protagonisme fo-
namental en la creació i segmentació d’audiències de manera 
intel·ligent, la modelització, el  retargeting  o el mesurament 
de resultats, entre d’altres aspectes. També que les xarxes so-
cials són, cada vegada més, grans aliades per a les marques, 
que han de dissenyar estratègies de màrqueting per a l’usuari 
multiplataforma, donant una resposta ràpida als seguidors amb 
diversos comptes.
 
Les empreses més avançades estan pensant en els seus 
clients de forma estratègica, tractant de convertir-los en am-
baixadors de marca i en col·laboradors de la construcció de la 
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seva reputació, incrementant la fidelitat cap a la companyia en 
lloc de limitar-se només a augmentar les vendes puntuals de 
productes. 

Tot el sector és conscient que la pandèmia ha accelerat la digi-
talització de l’economia. La tecnologia està permetent que les 
marques puguin respondre d’una manera més àgil als requeri-
ments de la ciutadania i les empreses necessitaran invertir en 
noves eines que millorin els seus processos.

No obstant això, cada vegada pren més importància ser ca-
paços de fusionar la mecanització de funcions que no aporten 
valor i l’automatització amb la recuperació d’àrees ateses per 
persones que puguin donar una resposta humana a les neces-
sitats dels seus clients, que no volen tenir una freda relació amb 
una màquina o un  bot. El lector pot ampliar aquesta informació 
des d’aquest link. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infogra-
fia: Rebold)

AMIC estrena un nou banc de 
continguts

L’AMIC està d’estrena. L’associació d’editors ha renovat el dis-
seny del seu banc de continguts, enfocant-se en una major usa-
bilitat per l’usuari i apostant per una major presència de la imat-
ge. Un dels canvis més destacats és la incorporació, a la Home, 
de noves seccions, on per exemple es poden consultar els deu 
articles més descarregats. A més a més, s’ha redissenyat el 
logotip del banc de continguts amb un to més modern i fresc.
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D’altra banda, les seccions per als articles i altres continguts 
també s’han renovat completament, amb la incorporació d’un 
carrusel d’imatges perquè l’usuari pugui veure les imatges dis-
ponibles dins de cada notícia, mantenint-se l’opció de descà-
rrega de cadascuna d’elles, així com de la resta de material 
multimèdia.

El banc de continguts d’AMIC ofereix als mitjans associats un 
gran ventall de notícies d’actualitat, reportatges, entrevistes, 
cròniques i opinions de diferents temes actualitzats diàriament. 
El web es nodreix tant de les aportacions dels propis membres 
com de la tasca de l’equip permanent i col·laboradors. (Font i 
infografia: Redacció AMIC)

Bernat Solé: “El portal Exterior.cat 
esdevé un dels pilars de la tasca 
d’explicar què fa Catalunya al món”
Coincidint amb el segon aniversari d’Exterior.cat, el conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ber-
nat Solé, ha assegurat en un article d’opinió que “el portal Ex-
terior.cat esdevé un dels pilars de la tasca d’explicar què fa 

Catalunya al món, i enriqueix la presència catalana arreu amb 
una feina divulgativa d’excel·lència”.

En l’article, Solé subratlla que “la projecció catalana, nodrida 
per múltiples actors de la societat civil i amb el lideratge del 
Departament compta amb una actuació cada vegada més coor-
dinada, transversal i integrada, tres eixos que ens fan guanyar 
efectivitat i eficiència a l’hora d’explicar-nos i d’aprendre del 
món”. I afegeix que “només teixint complicitats aconseguirem 
ser millors. Catalunya juga un paper actiu en les institucions 
europees i en els organismes internacionals”.
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La globalització de Catalunya, segons el titular d’Acció Exte-
rior, té diferents actors: les empreses i entitats catalanes amb 
activitat a l’exterior, les delegacions del Govern i els 340.000 
catalans i catalanes que viuen a l’estranger. I destaca que “el 
Departament hi té fil directe, en l’ajuda a difondre la cultura i la 
realitat catalanes i a donar resposta a totes les consultes, trà-
mits i terminis sobre el procediment del vot exterior”, diu Solé. 
(Font i infografia: Comunicació21)

La Plataforma per la Llengua s’implica 
en el retorn del Diari La Veu

La Plataforma per la Llengua ha arribat a un acord amb 
l’empresa editora de Nosaltres La Veu per recuperar l’edició 
del digital Diari La Veu durant el 2021. L’ONG aportarà 10.000 
euros a la capçalera valenciana. Com a contrapartida, La Veu 
farà difusió de les activitats, esdeveniments, notes de premsa i 
articles elaborats per la Plataforma per la Llengua País Valen-
cià. Els socis de l’entitat rebran també la revista d’informació i 
crítica literària La Veu dels Llibres en format digital.

El patrocini de la Plataforma a La Veu “és ara una ajuda fona-
mental per al futur immediat del projecte, però el mitjà conti-
nua necessitant independència financera”, assenyala l’editora. 
L’ONG considera “estratègic” el suport als mitjans de comunica-
ció en llengua pròpia al País Valencià. La voluntat és recuperar 
el digital Diari La Veu, que es va publicar des de principis de 
2013 a finals de 2019 (els quatre primers anys com a La Veu 
del País Valencià), i va tancar per la manca del finançament 
necessari. (Font: Comunicació21)

eldiario.es suma gairebé 10.000 socis en 
menys d’un mes amb el seu nou model

Ignacio Escolar ha posat números a l’impacte del que el 13 de 
desembre passat va definir com “un nou pacte” amb la comu-
nitat d’eldiario.es. L’entrada en funcionament de l’esquema pel 
qual només els socis podrien llegir més de 10 notícies al mes  
ha suposat un increment de gairebé 10.000 noves altes, que es 
reparteixen entre la tarifa habitual, la reduïda i la destinada als 
que no poden pagar res en aquests moments. Això ha redundat 
en un impuls important per a la xifra de lectors de pagament, 
que  ja supera els 60.000.
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A més la realitat ha millorat les expectatives del diari al voltant 
de la distribució d’aquests nous socis. Escolar compte que la 
previsió interna era que un 80% d’ells optaria per l’opció que 
els permetés navegar el diari sense pagar res, a causa de les 
circumstàncies econòmiques que està deixant la crisi del coro-
navirus per a una part significativa de la població espanyola. 
No obstant això  aquest percentatge s’ha quedat en el 51%, pel 
12% dels que contribueixen amb entre 1 i 7 euros i el 37% que 
s’ha sumat mitjançant la tarifa regular. Tot això amb les dades 
registrades entre el 18 de desembre del 2020 i el 13 de gener 
de 2021.

L’estrena d’aquest esquema adaptatiu a les condicions econò-
miques eventuals dels lectors ha ajudat a rematar  un creixe-
ment superior a l’70% en socis de pagament en tot just un any. 
eldiario.es va arrencar 2020 amb 35.000 i la  petició d’ajuda  for-
mulada als seus lectors per la  caiguda d’ingressos publicitaris  
a causa del coronavirus va provocar  una allau de clients fins 
a superar els 50.000. Això va evitar ajustos que sí que es van 
produir en altres mitjans en forma d’ERTO o acomiadaments. 
(Font: elDiario.es)

Neix Hola!+, nou producte de 
continguts digitals sota subscripció

Hola! comença 2021 amb una nova aposta digital, que el con-
verteix en el primer gran mitjà d’entreteniment i lifestyle a im-
plementar un entorn de continguts exclusius per a subscriptors. 
Hola! + pivota sobre les grans exclusives i una gran selecció de 
continguts de totes les marques del Grup, amb un nou disseny i 
usabilitat pensada per afavorir el consum en dispositius digitals.

El grup aposta per un model Freemium, mantenint el mateix 
producte digital de qualitat sota Hola.com, al què li suma aques-
ta nova capa de continguts exclusius per a subscriptors amb 
Hola! +, que podrà ser gaudit amb una modalitat de passi set-
manal per només 1 € durant la seva fase de llançament i amb 
una mensual per 4,9 €. A més, qualsevol usuari pot obtenir un 
període de prova gratuït d’una setmana, només amb el registre. 

La revista femenina reforça amb aquest nou producte el seu 
caràcter innovador al descobrir un nou tipus de periodisme, po-
sitiu, molt visual, on la força de la imatge transporta als lectors 
a mons inaccessibles i les històries d’amor alegren i entretenen 
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a tots. Ara, vint anys després de llançar la seva edició digital, 
que és avui el mitjà líder femení a Espanya, ofereix als seus 
lectors la possibilitat d’entrar en cases fabuloses que conviden 
a somiar, de viure els casaments que fan història com un con-
vidat més , gaudir amb les històries amb cor que emocionen 
el món o descobrir les vides reals com ningú les ha explicat. 
(Font: (MAE)

El Palau Robert prepara exposicions 
de La Mira, Enderrock i VilaWeb

Aquest any, el Palau Robert de Barcelona continuarà donant 
espai als mitjans de comunicació catalans amb diferents mos-
tres. A partir de març, el magazín digital La Mira exposarà Ca-

talunya. Any 0, un recorregut durant el confinament a través de 
les fotografies de Jordi Borràs. 

A partir de maig, la revista Enderrock exposarà Rock Viu, un re-
flex de quatre dècades de música en directe arreu de Catalunya 
a través de 300 imatges del fotoperiodista musical Xavier Mer-
cadé. Finalment, a partir de l’octubre el Palau Robert dedicarà 
una exposició a VilaWeb amb motiu del 25è aniversari del diari 
degà de la premsa digital a Europa. Per altra banda, fins al 31 
de gener encara es pot visitar la mostra Les portades d’una dè-
cada. 10 anys de l’Ara, amb motiu del desè aniversari del diari. 
(Font: Comunicació21 – foto: UAB)
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I si les marques descobrissin que no 
passaria res si no s’anunciessin a 
Facebook?
Per Ben Unglesbee /  Marketing Dive

 
A la llista d’espais en els quals les marques i les empreses po-
sicionen la seva publicitat, les xarxes socials ocupen un lloc 
destacat. De fet, només cal pensar què va passar durant els 
mesos més durs de la pandèmia del coronavirus el 2020, quan 
les companyies reduïen la seva inversió publicitària de forma 
generalitzada. L’únic escenari que no va sortir tan perjudicat 
va ser l’entorn digital i en aquest context les xarxes socials. Els 
consumidors passaven més temps a casa que mai i dedicaven 

moltes d’aquestes hores a fer scroll en els canals d’informació 
dels seus perfils a social media. Ara tornen a ser a casa.

Però, és realment tan rendible per a les companyies anunciar-
se a les xarxes socials? Resulta tan valuós i amb un retorn 
elevat? Aquest tipus de preguntes són les que els anunciants 
es fan sobre tot tipus de plataformes i tot tipus de missatges 
publicitaris. Al cap i a la fi, la publicitat és una inversió de capital 
que només importa si té un valor afegit connectat. Els anuncis 
han de suposar un retorn i si no el fan no mereixen la pena.

A això cal sumar que les xarxes socials s’han convertit en un 
escenari una mica delicat i en què els marketers han de filar 
una mica prim. Els consumidors són cada vegada més crítics 
amb el paper que les xarxes socials tenen en la desinformació 
i la polarització i les mesures -escasses- que prenen per frenar 
els efectes negatius. Perquè el que s’ha descobert és que per 
a les empreses deixar d’anunciar-se a Facebook no impacta de 
manera negativa en la seva marca però tampoc en les seves 
vendes.

El que diuen les xifres.- Això és el que acaba de concloure 
Forrester: de les 43 empreses cotitzades que van participar en 
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el boicot contra Facebook aquest estiu (i de les que per tant es 
tenen dades públiques de vendes), només 7 van registrar una 
caiguda dels seus ingressos en el tercer trimestre enfront del 
segon trimestre de l’any. Les 36 restants van seguir amb una 
pujada en els ingressos d’un trimestre a l’altre.

En general, les companyies van veure una pujada d’ingressos 
del primer trimestre al tercer però una caiguda si es comparen 
les dades de forma interanual (tercer trimestre del 2020 enfront 
del de 2019). Forrester conclou, però, que aquesta variació de 
xifres no té tant a veure amb els canvis en estratègia publicitària 
com amb els efectes del coronavirus.

Replantejar-se si val la pena.- Aquestes xifres conviden, per 
tant, a replantejar-se què suposa la publicitat en entorns digitals 
i a preguntar si els marketers s’estaran deixant portar per la inè-
rcia. Finalment, la majoria de la inversió digital se’n va a mans 
de Facebook i Google, però és realment ‘tan’ valuós el duopoli 
en termes d’efectes reals?

“A dia d’avui, poques persones han disseccionat el que és real-
ment enfront del que podria passar de totes maneres”, explica 
Sucharita Kodali, analista principal de Forrester i responsable 

de l’anàlisi. El boicot del juliol, afegeix, és un dels pocs mo-
ments en què les empreses van apagar del tot la inversió a 
Facebook i una oportunitat inesperada per fer l’experiment.

“El fet que els va anar bé i que no hi va haver impacte negatiu, 
que no van tenir resultats pitjors que en el pitjor dels moments, 
em suggereix que el seu impacte (dels anuncis de Facebook) 
és molt, molt limitat”, sentencia Kodali. (Fotografia: Search En-
gine Journal)

Top 10 de les tendències mundials del 
consumidor per al 2021
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L’informe d’Euromonitor International revela les tendències més 
impactants que definiran el comportament dels consumidors 
el 2021. Aquestes són les tendències que cal tenir en compte 
aquest any.

Reconstruir millor.- El 2020, el 50% dels professionals creien 
que la seva empresa estava orientada a l’objectiu. Ara s’espera 
que les empreses es preocupin més enllà dels ingressos i donin 
prioritat al triple resultat: persones, planeta i beneficis.

Anhel de comoditat.- COVID-19 ha reduït les ocasions 
d’impulsos i els passos per endins. La gent vol recuperar la co-
moditat del món pre-pandèmic. Una experiència perfecta tindrà 
un paper fonamental en les decisions de compra.

Oasis a l’aire lliure.- Els consumidors recorren a l’aire lliure per 
passar l’oci i l’esbarjo. Passar més temps a l’exterior proporcio-
na la sensació de connectivitat mentre es desconnecta de les 
multituds. Els espais a l’aire lliure esdevindran essencials.

Realitat figital.- Els mons físics i virtuals xoquen per mantenir 
la gent connectada amb el món exterior. Les eines virtuals es-
devindran una part integral de les operacions. La integració de 

processos virtuals en ubicacions de maó i morter és imprescin-
dible per garantir que els clients se sentin segurs de tornar als 
espais físics.

Jugant amb el temps.- El 2020, el 51% dels consumidors va 
escollir el “temps per a mi” entre les tres principals prioritats de 
vida del 2020. La nova flexibilitat proporciona més temps, però 
trobar el millor ús d’aquest temps pot ser difícil. Com a resultat, 
sorgirà una cultura de servei les 24 hores.

Inquiet i rebel.- Els consumidors estan farts. La desconfiança 
en el lideratge s’ha convertit en la norma. El biaix i la desinfor-
mació provoquen una crisi de confiança. Havent patit, posat els 
altres en primer lloc i sense haver passat, aquests aficionats 
a l’autocura ara es rebel·len, posant primer les seves pròpies 
necessitats i desitjos.

Seguretat obsessionada.- La seguretat és el nou moviment de 
benestar. La por a la infecció i una major consciència sobre sa-
lut conduiran a la demanda de productes d’higiene i solucions 
sense contacte per evitar l’exposició.
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Sacsejat i agitat.- La depressió i la salut mental van tenir un 
impacte moderat o greu en el 73% de la vida quotidiana dels 
consumidors mundials l’any passat. Les persones tornen a ava-
luar les identitats i prioritats per buscar una vida més segura, 
equilibrada i complerta.

Thrifters pensatius.- La gent és prudent i frugal. A principis del 
2020, el 49% dels consumidors pretenia destinar més diners a 
l’estalvi en els propers dotze mesos. El 2021 s’estan prioritzant 
els productes amb valor afegit i conscients de la salut.

Llocs de treball en nous espais.- Fora de l’oficina va adquirir 
un nou significat el 2020. Treballar des de casa va tenir un gran 
efecte en la vida quotidiana, des de les opcions de roba fins a la 
despesa tecnològica, fins als hàbits alimentaris i més enllà. Es 
redefinirà l’oficina tradicional.

La resistència i l’adaptabilitat són els motors de les tendències 
el 2021. Tot i les moltes dificultats, els consumidors no s’han 
rendit. Continuen trobant la seva veu i avançant per defensar 
un demà millor. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Business Wire)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet Top 10 
Global Consumer Trends 2021, on podreu  obtenir més infor-
mació sobre les tendències emergents i en moviment ràpid que 
s’espera que vagin guanyin força. CLICAR AQUÍ  

Concurs per 112 milions per a compra 
d’espais publicitaris per a campanyes 
de publicitat institucional
Es tracta del concurs de 112 milions d’euros de Contractació 
Centralizada  de l’Acord Marc de compra d’espais en mitjans de 
comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les 
campanyes de publicitat institucional  aprovat pel Consell de 
Ministres fa tres setmanes. 

Sorprèn la urgència per a un contracte de 4 anys i la clàusula 
sobre desigualtats: “L’adjudicatari ha d’eliminar desigualtats i 
emprar un percentatge de treballadores igual o superior al 25%.  
De nou es recorre al procediment accelerat davant (“la neces-
sària i nova definició de mitjans digitals que ha retardat la trami-
tació d’aquest expedient”. El Termini per a la recepció d’ofertes 
o sol·licituds de participació: Fins a les 14 del 3 de febrer de 
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2021. (Font: Programa Publicidad)

El govern espanyol contracta a dit 
campanyes publicitàries sobre la 
COVID19 per 22 milions
  
El govern de l’Estat ha 
contractat campanyes 
publicitàries sobre el 
coronavirus per va-
lor de més de 22 mi-
lions d’euros per la via 
d’emergència, és a dir, 
sense que hi hagi concurs públic per seleccionar les agències. 
És una xifra invertida en publicitat molt important, com demos-
tra que en tot 2019 -últim any disponible- el govern central em-
prés un total de 25 milions d’euros per a totes les seves cam-
panyes institucionals.

Segons la documentació a la qual ha tingut accés Dircomfiden-
cial, l’executiu ha emès des del mes de març una desena de 

campanyes en mitjans sobre el coronavirus. I en totes elles ha 
triat el mètode de contractació d’emergència per adjudicar els 
contractes a les agències.

La primera de les campanyes informatives va estar dotada d’ 4,5 
milions d’euros per a la compra de mitjans i va ser adjudicada a 
WaveMaker, de el grup multinacional WPP. Aquesta agència ha 
estat, de fet, la més beneficiada des que va començar la crisi 
de la Covid-19, ja que l’Executiu li va lliurar un contracte més 
de 4,5 milions d’euros per a una altra de les campanyes amb 
l’objecte de difondre mesures de prevenció de la transmissió de 
la infecció, protegir els grups vulnerables, així com promoure 
el distanciament social. El govern va triar a WaveMaker, sense 
intervenir concurs públic, per a aquestes campanyes per haver 
presentat la millor oferta econòmica en l’acord marc publicitari 
de l’Administració General de l’Estat, vigent des 2018.

També 4,5 milions d’euros ha costat la campanya publicitària es-
tatal a mitjans per sensibilitzar la població sobre el coronavirus 
en les passades festes nadalenques. Altres 2,5 milions d’euros 
s’han emprat per a la compra de mitjans d’una campanya per 
fomentar el turisme domèstic; i 1,8 milions més per promocionar 
l’ús de l’aplicació RadarCovid, gestionada per Media Sapiens. 
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Aquesta mateixa agència també ha manejat el pressupost de 
1,8 milions d’euros de la campanya d’Igualtat per conscienciar 
contra la violència de gènere en el context de la pandèmia. Fi-
nalment, el govern ha invertit 1,3 milions d’euros en comprar 
espais en mitjans de comunicació, xarxes socials i suports di-
gitals per a la campanya de prevenció davant el COVID-19 di-
rigida especialment a joves. En total, l’Executiu ha adjudicat 
contractes a dit per valor de 21 milions d’euros a agències per 
a la compra d’espais publicitaris en mitjans de comunicació i un 
milió més, és a dir, 22 en total, per a la creativitat de les cam-
panyes. (Font: Dircomfidencial – infografia: eldiario.es)

UM, grup IPG Mediabrands, guanya el 
compte de mitjans d’Honda Motor Europa

L’adjudicació europea de l’automobilística a UM (IPG Media-
brands) inclou a Espanya com un dels seus mercats clau, des-
prés d’un llarg i competitiu pitch que va començar al juny i que 
es va centrar significativament en les solucions de dades inte-
grades i la transformació digital. La transició central es produirà 
immediatament i s’espera començar a treballar en tots els mer-
cats europeus d’Honda l’1 d’abril d’enguany.

L’automobilística d’origen japonès va anunciar recentment una 
estratègia accelerada de “Visió Elèctrica”, amb la qual pretén 
electrificar tots els seus principals models europeus per 2022. 
Per Chris Skinner,  president d’UM EMEA, “la visió elèctrica 
d’Honda és el millor exemple de transformació digital. Estan 
usant tecnologia líder en el món per construir un futur més sos-
tenible, i no podríem estar més contents d’unir-nos a ells en un 
viatge tan emocionant”. “Estem entusiasmats davant aquesta 
nova etapa que emprenem amb Honda Motor”, ha dit Oriol Ar-
jona, Managing Director d’IPG Mediabrands Barcelona. (Font: 
Programa Publicidad)

L’Associació del Joc també recorre el 
decret de la publicitat

Suma i segueix la bateria de recursos contra la llei que regu-
la la publicitat de les cases d’apostes. L’Associació Espanyola 
de Joc Digital ha interposat un recurs davant el Tribunal Su-
prem contra el Reial Decret de Comunicacions Comercials de 
les Activitats del Joc. Segons l’anunci recollit pel Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE), l’escrit va ser admès a tràmit per la sala del 
Contenciós-Administratiu de l’alt tribunal el passat 14 de ge-
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ner, el mateix dia que l’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) 
interposava un primer recurs al considerar que la llei atempta 
contra el principi d’igualtat entre els diferents suports.

  Des JDigital reiteren que la norma recentment aprovada a 
instància del Ministeri de Consum és “incoherent” amb la re-
alitat del sector de joc en línia a Espanya, “clarament despro-
porcionada” i, “no només no resultarà eficaç per resoldre els 
problemes que els partits del Govern de coalició denuncien, 
sense dades, des de fa anys, sinó que, amb tota probabilitat, 
els agreujarà, contribuint a un creixement de mercat il·legal no 
subjecte a supervisió”.

En el cas de la patronal de la premsa, AMI, amb més de vui-
tanta mitjans associats, sol·liciten  mesures cautelars per con-
siderar discriminatori que els mitjans audiovisuals, plataformes 
i xarxes socials puguin tenir publicitat de cases d’apostes fins 
el 30 d’agost, mentre que la premsa ha de abandonar aquestes 
comunicacions el proper 1 de maig. (Font: Dircomfidencial – in-
fografia: Ecommerce y Marketing - blogger)

Les agències opinen sobre la 
ruptura de Prisa i Comscore: “És un 
precedent perillós”

La decisió de Prisa Notícies de trencar amb Comscore ha tingut 
un gran impacte en la indústria mediàtica i publicitària espanyo-
la. Com es comentava en El Butlletí de la setmana passada, els 
mitjans en línia d’El País, As, Cinco Días i el HuffPost deixaran 
de ser auditats per Comscore, que és la companyia homolo-
gada des de fa més de deu anys per al mesurament de les 
audiències digitals al nostre país. A partir d’ara, Prisa Notícies 
farà públiques les seves estadístiques internes de trànsit , que 
seran auditats per una companyia tercera.
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Ha quedat palesa, una setmana després, que es tracta sens 
dubte d’un pas arriscat, ja que les agències i anunciants utilit-
zen mesuradors consensuats per la indústria per planificar les 
seves campanyes publicitàries. Així doncs, el mesurador de re-
ferència per a la ràdio és l’EGM, per a la televisió és Kantar i per 
als mitjans digitals és Comscore. Però Prisa ha decidit trencar 
aquest estatut establert i anar per lliure.

Un dels sectors als que més afecta aquesta decisió de Prisa 
és el de les agències de mitjans, que treballen contínuament 
amb les dades d’audiència per planificar les campanyes publici-
tàries. Per posar un dels molts exemples recollits per la premsa: 
Enrique Díaz, director de Digital i Innovació de Equmedia, creu 
que “estem davant d’un precedent perillós”. I és que aquest 
expert considera que “qualsevol altre grup que es vegi pena-
litzat podrà prendre la mateixa decisió i, a la fi, com fiar-se si 
qui et dona les seves dades és jutge i part”. “Si ataquem a la 
confiança d’una variable tan important com és el mesurament 
del sector, els anunciants podran començar a considerar que 
la seguretat de les seves inversions es pot veure perjudicada”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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El vostre equip editorial obre el seu 
compte de TikTok? Vet aquí uns 
consells
Per Noemi Ludlow / Xarxa Internacional de Periodistes

 
TikTok no només tracta de reptes i danses de moda, és una 
aplicació creativa per compartir vídeos. I, tot i que al principi 
pot semblar descoratjador, TikTok pot ser un gran actiu per a la 
vostra redacció. 

Antigament coneguda com Musical.ly, TikTok inicialment es 
considerava una aplicació per a la generació Z, però ara la fan 
servir persones de tota demografia. Al febrer de 2020, al vol-
tant del 50% de l’audiència de TikTok tenia menys de 34 anys, 
però el públic adult (de 18 anys o més) ha crescut 5,5 vegades 
durant els darrers 18 mesos, cosa que la converteix en la plata-
forma perfecta per a assolir nous objectius.

Sé el que esteu pensant: “Com integrem una altra aplicació al 
nostre treball diari?” Cada dia apareixen noves aplicacions de 
xarxes socials i pot ser difícil mantenir-se actualitzat, present i 
autèntic. Aconseguir un lloc en una nova aplicació és un procés 
llarg, però per sort, TikTok no és tan difícil d’utilitzar.

A continuació, hem recopilat alguns consells per fer de TikTok 
part de la vida de la vostra redacció, amb l’ajut de Shauna Rem-
pel, consultora d’estratègia de xarxes socials.

Entendre l’aplicació.- L’algorisme de TikTok no és cronològic, 
a diferència de les notícies de Twitter o Facebook. Per tant, les 
publicacions es mostren a les pàgines “For You” dels usuaris en 
funció del contingut que els agrada veure. “Si apareix a la sec-
ció” Per a tu”, pot informar a un públic que ja està predisposat a 
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agradar-li el teu contingut”, diu Rempel. Com més temps passa 
un usuari a l’aplicació, més precís serà l’algorisme. Què signi-
fica això per a vosaltres? Assegureu-vos que estigueu al dia.

No cal que tingueu un gran nombre de subscriptors perquè cap 
de les vostres publicacions es converteixi en viral. Utilitzeu les 
funcions integrades a l’aplicació, com ara adhesius i efectes. 
TikTok mostra l’efecte i el so, que atrau els usuaris que busquen 
el mateix contingut. Utilitzeu els efectes integrats a TikTok i evi-
teu els oferts en altres plataformes.

Construeix un equip de TikTok.- Per garantir publicacions pe-
riòdiques, configureu un equip dedicat a l’aplicació. Els mem-
bres d’aquest equip haurien de ser experts en vídeo i estar 
familiaritzats amb TikTok. El nombre de persones a mobilitzar 
depèn de la mida de la vostra redacció. Un cop establert el vos-
tre equip, definiu els vostres objectius i el temps que passarà 
cada membre de l’equip a l’aplicació. Permeteu que el 20% 
d’aquest temps faci una pluja d’idees conjuntament sobre idees 
i continguts innovadors per a TikTok. Per compartir i inspirar-se, 
la senyora Rempel recomana establir un canal Slack, que po-
dria estar obert a altres membres de la redacció.

Quan obriu l’aplicació, és fàcil quedar-vos atrapat, així que con-
centreu-vos en el que busqueu. Dediqueu no més d’uns minuts 
a l’app per trobar inspiració per al vostre propi vídeo. El TikTok 
ha de formar part de la vostra rutina diària, no del vostre dia.

Troba el teu nínxol.- Els vídeos de TikTok es classifiquen en 
categories de contingut: espectacle, esport, entreteniment, 
aprenentatge i molt més. En funció de l’angle que trieu la vostra 
empresa i del contingut que podeu produir, determineu en quina 
categoria voleu que aparegui. Dave Jorgensen, del Washington 
Post, crea dibuixos amb un to humorístic, mentre que altres 
organitzacions, com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), 
afavoreixen un enfocament educatiu. Cerqueu el que funciona 
millor per als vostres mitjans i seguiu aquesta línia editorial.

No tingueu por de reciclar el vostre contingut.- Podeu començar 
amb contingut fred i utilitzar publicacions ja publicades en altres 
plataformes per la vostra redacció. Això us ajudarà a determi-
nar el vostre nínxol editorial i a trobar el vostre lloc als canals 
de notícies. Rempel aconsella publicar contingut proporcionat 
pels vostres lectors per generar compromís i variar el tipus de 
contingut compartit.
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Analitzar el trànsit.- Creeu un compte d’empresa per veure les 
dades de trànsit setmanals i mensuals. L’aplicació us permet fer 
un seguiment del nombre de subscriptors i de visualitzacions, 
cosa que us ajuda a determinar quin contingut és el més eficaç. 
“Si adquireix i manté nous subscriptors i si augmenta la seva 
audiència i el percentatge de participació,  anirà pel bon camí”, 
explica la senyora Rempel. “Així, el vostre contingut arriba al 
seu públic”.

La majoria de les persones que es troben amb el vostre contin-
gut ja estan interessades en el que produïu, de manera que és 
probable que vegin i s’interessin pels vostres vídeos gràcies a 
l’algorisme desenvolupat per TikTok. Com més mireu un tipus 
de vídeo determinat, més aquest tipus de contingut apareixerà 
a la pàgina “Per a vosaltres”. (Infografia: Adweek)

Aplicacions web gratuïtes tan bones 
que poden arribar a substituir el 
programari habitual
Antonio Saban ens explica al digital Genbeta que hi ha apli-
cacions web que porten molts anys entre nosaltres (tant que 

Jobs va voler que fossin les úniques en l’iPhone), i sens dubte 
fites com l’adéu de Flash i la aparició d’HTML5 van fer possible 
comptar amb webs molt més potents, i que alhora consumien 
molts menys recursos en el navegador en què es carregaven .

A dia d’avui, les aplicacions web segueixen evolucionant i 
adquirint noves formes, com passa amb les aplicacions web 
progressives (PWA), però en alguns casos han donat salts tan 
grans enfront del que estava disponible, que en diversos ca-
sos, poden substituir completament al programari d’escriptori 
avançat. Saban, des de Genbeta, ens mostra alguns exemples 
i també de webapps que simplement impressionen per la seva 
potència.
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Photopea.- És un editor d’imatge en línia que simula l’estètica i 
funcions de Photoshop, de manera que, salvant les distàncies 
en potència, es pot considerar un clon de l’editor d’Adobe. Per 
editar una imatge en un equip aliè, o que s’acaba de formatar, 
Photopea compleix d’allò més bé. I és que, segons el seu crea-
dor, per exemple, a Photopea hi ha suport complet del format 
PSD, amb suport per a filtres i objectes intel·ligents, estils de 
capa, etc.

Pel que fa a formats suportats, estan PSD, XD, Sketch, RAW 
en les seves diferents formes, XCF i els clàssics. El seu major 
problema? Depenent de l’arxiu amb el qual estiguem treballant, 
pot ser una eina lenta.

Polarr.- Un vell conegut i complet editor d’imatges en línia, i 
també compta amb aplicacions per iOS, Android, Windows i 
macOS. La seva inclusió en la llista té a veure amb que està 
també a un gran nivell pel que fa a edició. Tot i que en ver-
sions anteriors Polarr ha pogut obrir i editar arxius RAW, en 
l’actualitat, els seus desenvolupadors estan treballant en això, 
però han desactivat aquesta funció. Així i tot, Polarr pot ser una 
gran opció si volem alguna cosa diferent a la clàssica aparença 
de Photoshop.

Polar .- Té un nom semblant a l’anterior, però aquí acaben totes 
les seves similituds. Polar és una aplicació web ideal per a les 
persones que breguen amb molts documents PDF, llibres elec-
trònics i articles en general, com a estudiants, ja que permet re-
alitzar anotacions i notes sobre aquests formats. A això aporta 
organització amb filtres i etiquetatge, gràfics de progressos, etc.

La versió gratuïta permet fins 100 documents i 350 MB, en dos 
dispositius, més que suficient si d’acord per al temps anem bui-
dant el dipòsit. Si interessa més treballar en local, podem des-
carregar les seves aplicacions per a Windows, macOS o Linux.

Zencastr.- Pot ajudar a substituir eines que normalment van 
instal·lades, i sobretot, que pot ser crucial en la gravació de 
podcasts. Normalment, si un podcast no es grava amb les per-
sones cara a cara, requereix que s’instal·li Skype o l’alternativa 
que usem, amb una altra aplicació que gravi la nostra pista 
d’àudio en local. Generalment, és un procés incòmode, perquè 
ha de coincidir en eines per a la trucada, explicar com gravar 
l’àudio en local (instal·lar Audacity, gravar amb Quicktime, etc.) 
...
Amb Zencastr, tots els passos fins a l’edició estan resolts, per-
què el mateix servei habilita a la trucada i a l’enregistrament de 
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l’àudio en local, amb les pistes de cada podcaster per separat. 
També té versió de pagament, però per a gent que comença en 
dos podcasts de dues persones, el pla gratuït és ideal.

Soda PDF.- Si el que volem es convertir archivos PDF, unir-los, 
firmarl-os o dividir-los, les eines de Soda PDF són del millor 
que hi ha a internet de manera gratuïta, això si, amb publicitat. 
A més de PDF, també permet convertir imatges: de PNG a JPG 
i viceversa, de GIF a PNG, de BMO a JPG, de JPG a GIF, etc. 
(Font: Genbeta – il·lustració: Phopea)

Com afegir enllaços a les Stories de 
LinkedIn

Manuel Moreno, des de 
Trecebits, ens explica 
que s’acaba de llançar 
la possibilitat d’afegir 
enllaços en les seves 
històries a Linkedin, els 
continguts que desapa-
reixen a les 24 hores de la seva publicació i que van ser llançats 

oficialment el passat estiu imitant als d’altres xarxes socials 
com Instagram, tot i que cal tenir un mínim de 10.000 segui-
dors. A LinkedIn també hi ha un requisit similar, però la xarxa 
professional sol·licita comptar amb al menys 5.000 connexions 
o seguidors. A més, afegeix un requisit addicional, que és el de 
comptar amb el botó “Seguir” com l’acció principal en el perfil, 
en lloc del botó “Connectar” que és el que apareix per defecte. 

D’altra banda, la possibilitat d’afegir enllaços a les Stories tam-
bé està disponible per a les Pàgines d’empresa a LinkedIn. De 
totes maneres, en ambdós casos, tal com han confirmat fonts 
de LinkedIn a TreceBits, el desplegament s’està fent de manera 
gradual, així que és possible que encara tardi alguns dies a 
aparèixer la possibilitat a tots els usuaris, fins i tot si compleixen 
amb els requisits assenyalats.

Les Stories de LinkedIn, com les d’Instagram, permeten lliscar 
cap amunt (el que es coneix com fer «Swipe Up») quan inclouen 
un enllaç. Així, es pot adreçar el visitant cap a la direcció web 
que es desitgi, derivant trànsit des de la història de LinkedIn cap 
a la pàgina d’empresa, un bloc personal o una notícia d’un mitjà 
de comunicació, per exemple.
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Si vols afegir un enllaç a la història de LinkedIn que estàs creant, 
per afegir la funció “lliscar cap amunt” en la història de Linke-
dIn només has d’afegir una fotografia o un vídeo de la forma 
habitual i tocar a la icona “Enllaç” que apareix a la part superior 
de la pantalla. Aquí podràs afegir l’URL a què vulguis dirigir als 
usuaris que vegin la Història. Selecciona el botó d’acció corres-
ponent i toca “Fet” per finalitzar. Si vols modificar l’enllaç també 
podràs fer-ho en tot moment. Quan estiguis d’acord, publica la 
teva història i els usuaris podran accedir al web indicat amb no-
més lliscar la pantalla cap amunt. (Font: Trecebits – infografia: 
Scoopnest)

16 antivirus en línia gratuïts: per buscar 
amenaces sense descarregar res

Yubal Fernández, des del portal Xataca, ens porta una llista amb 
16 antivirus online gratis i altres eines per poder buscar amena-
ces i malware. En el concepte d’antivirus en línia moltes vega-
des vas a trobar aplicacions descarregables, però l’autora del 
treball es centra en pàgines web amb les quals no necessitarem 
instal·lar res a l’ordinador. D’aquesta manera, es poden revisar 
arxius individuals que es tenen baixats o estan en un web.

La llista sigui força variada, perquè no hi ha moltes eines tan fia-
bles d’aquest estil, però almenys ens mostra bastants tipus per 
a que disposen. La majoria seran això, escàners línia amb els 
que pujar arxius a analitzar, però també trobarem altres tipus 
d’eina una mica diferents però igualment útils. Podem accedir 
al treball de Yubal Fernández des d’aquest enllaç. (Font: MAE)
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El baròmetre Edelman Trust del 2021 
revela una infodèmia desbordant 
que alimenta la desconfiança 
generalitzada dels líders de la societat
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’estudi Edelman Trust Barometer 2021  revela que les perso-
nes no saben on buscar informació fiable ni a qui recórrer per 
obtenir-la. La majoria dels enquestats (57%) creu que els líders 
de govern (57%), líders empresarials (56%) i periodistes (59%) 
estan enganyant a les persones, brindant-los informació que 
saben que és falsa. La pandèmia global d’informació, coneguda 
com infodemia, ha menyscabat la confiança en totes les fonts 
d’informació, conduint-la a mínims històrics, on les xarxes so-

cials (35%) i els mitjans propis (41%) van resultar les menys 
fiables. Per la seva banda, els mitjans tradicionals (53%) van 
tenir una caiguda de vuit punts, la caiguda més gran registrada 
en el nivell confiança entre els mitjans de comunicació. Una en-
questa ràpida de l’Edelman Trust Barometer, realitzada al des-
embre, després de les eleccions dels Estats Units, va mostrar 
una sorprenent bretxa de confiança de 39 punts en els mitjans 
entre els que van votar per Biden (57%) i els que ho van fer per 
Trump (18%), amb una pèrdua de 15 punts entre els partidaris 
de Trump des de novembre.

“Estem vivint en l’era de la fallida de la informació”, va dir Ri-
chard Edelman, CEO d’Edelman. “Hem estat enganyats per les 
persones que estan al càrrec i els mitjans de comunicació són 
percebuts com polititzats i parcials. El resultat és que hi ha una 
manca notable d’informació de qualitat i majors divisions. Entre 
els enquestats nord-americans, el 57% consideren que la pola-
rització política i ideològica és tan extrema que creuen que els 
Estats Units està immers en una ‘guerra civil freda’. El violent 
assalt al Capitoli dels Estats Units la setmana passada i el fet 
que només un terç de les persones estiguin disposades a rebre 
la vacuna contra la COVID-19 el més aviat possible deixen en 
clar el perillosa que pot ser la desinformació”.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Segons l’Edelman Trust Barometer 2021, els mitjans a Espanya 
es mantenen al llindar de la desconfiança. De tots els països estu-
diats per la consultora de comunicació més gran del món, Espan-
ya se situa en les posicions més baixes pel que fa a la confiança 
en els seus mitjans de comunicació. Reben una puntuació de 42 
sobre 100 (igual que l’any passat), al mateix nivell que a Argentina, 
Sud-àfrica, Irlanda o Colòmbia. Encara que l’Estat espanyol surt 
millor classificat que altres estats del nostre entorn, com França o 
el Regne Unit. Tots aquests països -inclòs Espanya- se situen en 
el llindar de la desconfiança al rebre una puntuació inferior a 50.

I és que la desconfiança dels mitjans de comunicació és un 
sentiment generalitzat en la majoria dels països analitzats per 
Edelman. De fet, 2021 ha estat un any molt negatiu per a la 
premsa tradicional en aquest sentit, ja que el seu nivell de con-
fiança global ha caigut vuit punts respecte a 2020 i ja està en 
una mitjana de 53 sobre 100. És la dada més baixa dels últims 
deu anys d’aquest estudi. No obstant això, les xarxes socials i 
els mitjans propis són encara força pitjor percebudes , amb una 
puntuació de 41 i 35, respectivament.

L’estudi d’Edelman revela qüestions greus sobre la feina dels 
periodistes. Un 59% de tots els enquestats (33.000 en 28 paï-

sos) assegura que “els periodistes estan intentant a propòsit 
enganyar la gent dient coses que saben que són falses o grans 
exageracions”. Aquest mateix percentatge opina que “la majoria 
de les empreses de mitjans estan més preocupades per donar 
suport a una ideologia o posició política que d’informar el pú-
blic”. I un 63% creu que els mitjans “no ho estan fent bé sent 
objectius i no partidistes”. A Espanya, respecte a aquesta última 
qüestió, el percentatge arriba l ‘73%.

L’estudi d’aquest any revela que la major oportunitat per guan-
yar confiança per a les empreses està en tenir cura de la qua-
litat de la informació. Entre els enquestats, el 53% consideren 
que les empreses han d’omplir el buit d’informació que deixen 
els mitjans de comunicació. La comunicació de “la meva em-
presa” és la font d’informació amb el major nivell de confiança 
(61%), superant tant a govern nacional (57%) com a les xarxes 
socials (39%).

Donades les noves expectatives en les empreses, ara s’espera 
que els CEO compleixin amb noves exigències: més de 8 de 
cada 10 enquestats volen que els CEO expressin la seva pos-
tura davant els assumptes socials actuals, com l’impacte de la 
pandèmia, l’automatització en el treball i altres problemes so-
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cials. Més de dos terços dels enquestats esperen que els CEO 
s’involucrin quan el govern està desatenent algun assumpte so-
cial. Finalment, “el CEO de l’empresa on treballo” és l’únic líder 
social en qui confien gent de dretes i esquerres, políticament 
parlant.

Troballes destacades de l’estudi  Edelman Trust Barometer 2021:
Tan sols un de cada quatre enquestats té bons hàbits de con-
sum d’informació; consumeix notícies freqüentment; evita les 
càmeres d’eco informatives; verifica la informació; i s’absté de 
replicar informació no verificada.

Dins el grup que no té bons hàbits de consum d’informació hi ha 
menys disposició a vacunar aquest any (59% contra 70% de la 
gent amb bons hàbits de consum d’informació). 

El 56% dels enquestats creuen que la pandèmia accelerarà el 
ritme amb què les empreses estan reemplaçant als treballadors 
amb intel·ligència artificial i robots.
El 52% dels enquestats que tenen l’opció de treballar a casa o 
a l’oficina trien treballar de manera remota, i el 58% d’ells diuen 
que la principal raó darrere de la seva decisió es deu al risc de 
contraure la COVID-19 en el trajecte a la feina.

Els experts acadèmics (59%) i els experts tècnics de les empre-
ses (59%) continuen sent els portaveus més fiables; no obstant 
això, van tenir una caiguda de 8 i 10 punts, respectivament. La 
caiguda més gran la van tenir els “empleats” (amb una pèrdua 
de 14 punts per col·locar-se en el 40%) i “algú com jo” (amb 
una caiguda de 7 punts fins a 53%). (Infografia: America-Retail)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet l’Edelman Trust 
Barometer 2021. CLICAR AQUÍ  

Un estudi de l’Observatori Audiovisual 
Europeu advoca per una defensa més 
sofisticada del pluralisme de mitjans

La profunda transformació experimentada pels mitjans al llarg 
de l’última dècada ha creat uns reptes diferents a l’hora de 
salvaguardar el pluralisme de mitjans en les societats contem-
porànies. Això sosté l’estudi “Media pluralism and competition 
issues” que l’Observatori Audiovisual Europeu, del Consell 
d’Europa, acaba de publicar.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Durant molt de temps, el seguiment i control de la concentració 
dels mitjans que competien en el mercat de la informació va 
ser la principal forma de mantenir el pluralisme informatiu que 
s’oferia als ciutadans. Ara, però, les estratègies a través de di-
ferents mitjans (cross-media); els processos transnacionals de 
formació d’opinions; el creixent poder de les plataformes inter-
nacionals en la disseminació de continguts, o els canvi en la 
cadena de valor de la publicitat cada vegada són més rellevants 
per al pluralisme de mitjans.

A més, aquest pluralisme ja no pot observar només des del cos-
tat dels proveïdors, sinó també de l’ús que els ciutadans fan 
dels mitjans.

En els últims anys les lleis per a la defensa de la competència i 
contra la concentració han anat tenint un pes creixent per pre-

venir distorsions en el mercat dels mitjans. No obstant això, avui 
dia el pes i influència d’una companyia en el mercat ja no depèn 
només de les fusions, perquè és possible que la combinació 
de l’efecte xarxa (és a dir, l’avantatge competitiu d’estar dins 
d’una determinada xarxa) i de la concentració vertical propor-
cioni aquest poder. Per aquest motiu limitar només la concen-
tració empresarial no és suficient i cal tenir en compte, també, 
aquests nous condicionants.

L’estudi de l’Observatori Audiovisual Europeu assenyala també 
la importància de comptar amb uns mitjans informatius públics. 
El manteniment dels serveis de radiodifusió pública, gràcies als 
seus estàndards de més qualitat informativa i als seus contin-
guts culturals i educatius proporciona un sentit a la societat de-
mocràtica en un món informativament més confús.  

En aquest sentit, i per contrarestar els efectes d’aquesta con-
fusió, l’estudi també recomana una millor comprensió del fun-
cionament i economia dels algoritmes que distribueixen la infor-
mació. Els mecanismes de curació de continguts, els algoritmes 
de personalització i els sistemes de decisió basats en dades 
cada vegada són més rellevants tant per la diversitat de mitjans 
a disposició dels usuaris, com per a l’accés als mercats de mi-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tjans. (Font: Digimedios – infografia: Council of Europe).NOTA: 
El Butlletí us porta l’estudi “Media pluralism and competition is-
sues”, de l’Observatori Audiovisual Europeu. CLICAR AQUÍ   

Preferències i hàbits de consum 
espanyols en el quart trimestre de 
2020
  

Carat ha analitzat, des del començament de la pandèmia, com 
han evolucionat els hàbits i comportaments dels consumidors. 
Les últimes dades, corresponents al quart trimestre del 2020, 
obtingudes a partir de M1Panel (antic CCS), quantifiquen la re-
ducció del contacte físic i la vida social, assenyalen els canvis 
en les nostres preferències i preocupacions i confirmen el gran 
impuls de la digitalització.

El confinament ens ha deixat una societat amb menys con-
tacte físic i amb menor vida social, en què un 67,7% dels in-
dividus ha reduït la seva assistència a esdeveniments o llocs 
d’entreteniment, el 58% ha anat menys a pubs, bars o restau-
rants i el 57,8% ha reduït la interacció freqüent amb amics. La 
pandèmia també ha modificat notablement les nostres preocu-
pacions i preferències assenyala Carat. El local cobra espe-
cial rellevància. Un 59,2% dels consumidors prefereix marques 
nacionals i un 37,5% ja tria les botigues de proximitat enfront 
d’altres opcions.

L’estabilitat en el treball s’ha convertit en la principal preocupa-
ció. El 28,7% se sent menys segur en el seu treball que fa un 
any. El fet de passar més temps a casa ha disparat l’afició per 
la cuina, a la qual un 30,4% es declaren apassionats, la decora-
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ció de la llar i les activitats de “faci-ho vostè mateix” que ja han 
conquerit a un 23,8 % dels espanyols.

El canvi d’hàbits afecta també de forma notable al consum de 
mitjans, que s’ha fet molt més digital i ha impulsat els serveis 
d’streaming. En l’últim trimestre del 2020, el 90,7% de la po-
blació es connecta a Internet diàriament i el 50,3% veu també 
diàriament continguts de TV/vídeo streaming sota demanda. El 
38,9% escolta música en streaming i el 35,7% juga diàriament a 
videojocs en línia. Els desplaçaments han disminuït i s’ha reduït 
l’ús del transport públic un 36,9%, desplaçat per altres mitjans 
de transport entre els quals destaca la bicicleta, l’ús ha aug-
mentat un 23%.

El descens de les compres ha estat generalitzat en totes les 
categories, excepte en alimentació, que ha augmentat un 1,7% 
respecte a 2019 i les d’equipaments tecnològics, que creix més 
del 4,5% en tots els dispositius i gairebé un 8 % en smartpho-
nes. Un de cada tres consumidors realitza ja les seves com-
pres preferentment en línia, una modalitat que ha augmentat 
un 49,8% en el sector de l’alimentació. (Font i infografia: Carat). 
Consulta AQUÍ la infografia.

Optimisme entremesclat de grans 
dosis cautela en els mitjans de 
comunicació de cara a 2021

Després de deixar enrere un any particularment dur per a ells, 
els mitjans de comunicació afronten 2021 amb cautela no 
exempta d’optimisme (més aviat moderat). És més que evident 
que la pandèmia del coronavirus ha tingut un impacte brutal en 
la indústria dels mitjans (ja de per si fortament baquetejada en 
els últims temps). No obstant això, en un panell celebrat en el 
marc de l’esdeveniment Restart d’Horizont, cap mitjà ha volgut 
parlar de la brutalitat amb la que els va tractar l’any 2020 que 
acabem d’acomiadar i han volgut fixar la mirada en 2021 (que 
serà potser portador de millors notícies per a ells).

Només Paul Mudter, chief operation officer d’Ad Alliance, ha 
volgut portar a col·lació la inusitada brutalitat de l’any 2020 amb 
la indústria mediàtica a l’inici del debat. “En algunes casos les 
vendes van caure entre un 30% i 70%. 2020 va ser per suposat 
un any brutal”, emfatitzà. De totes maneres, després d’un quart 
trimestre bastant satisfactori, la major part dels mitjans “han fet 
fins a cert punt les paus amb l’últim any”, indica Mudter.
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Per la seva banda, Veit Dengler, COO de Bauer Media Group, 
pronostica així mateix pèrdues a l’habitualment fustigat mercat 
dels mitjans impresos. Dengler creu, de totes maneres, que 
l’ona expansiva del terratrèmol provocat per la COVID-19 no 
afecta únicament i exclusivament a la premsa sinó a tots els 
mitjans en general. “El mercat publicitari està veient minvats els 
seus ingressos a nivell general. I els pròxims mesos seguiran 
sent molt durs”, va advertir. (Font: orbanism.com)

Formació al Col·legi de Periodistes

Webinar: Dissenyem una newsletter i una comunicació pun-
tual.- On line. Sessió en Directe. Dilluns 25 de febrer (de 16.00h 
a 17.30) - Utilitzes email màrqueting a la teva estratègia de co-
municació però vols millorar el disseny dels teus enviaments? Mi-
tjançant dos exemples pràctics veurem en aquest webinar, amb 
l’ajuda de la professora Marta Aguiló, com estructurar una cam-
panya a nivell visual, quins recursos tenim a l’abast, quins ele-
ments destacar i com fer-ho i quins continguts són més efectius.

Com monetitzar el teu propi contingut.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Del dimecres 27 de febrer al dilluns 1 de març 

(12 hores) - Any rere any creix el nombre de professionals free-
lance que treballen total o parcialment creant contingut. En mol-
tes ocasions, en paral·lel al seu treball diari, aquests periodistes 
obren un blog, un canal de Youtube o un podcast. Aquest curs, 
dirigit per Adrián Caballero, és per a tot aquell qui desitja treure 
rendiment del seu contingut i vol conèixer totes les possibilitats 
de monetització.

Millora ara la teva presència a Linkedin.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Del divendres 29 de gener al 26 de febrer (10 
hores) - Tant si fas servir Linkedin des d’una perspectiva pro-
fessional com per a la teva empresa, l’entorn ofereix oportu-
nitats molt rellevants, però per treure-li partit cal tenir un bon 
perfil. En aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, descobriràs com 
optimitzar-lo.

Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Del dilluns 1 al divendres 26 de gener (10 hores) 
- Aquest taller, dissenyat per Xavier Codony, pretén donar les 
eines i els coneixements bàsics per construir una pàgina web a 
Wordpress a persones sense coneixements de HTML. El curs 
comprén tot el procés d’elaboració de la web, des de l’elecció 
del domini fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO. 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Verificació digital per a periodistes.- On line. Sessió en direc-
te. Dimecres 3 de febrer (de 10.00h a 13.00h) - Aquesta forma-
ció, conduïda per Nereida Carrillo, ensenya rutines, trucs i eines 
per detectar les informacions falses que ens arriben a través 
d’internet i de les xarxes socials. Els assistents adquiriran ha-
bilitats i coneixements per verificar fotografies, vídeos, dades i 
informacions digitals, webs i també continguts i comptes de les 
diferents xarxes socials.

Com gestionar els Riscos Reputacionals.- On line. Sense 
Restricció Horària. Del dilluns 18 de gener al divendres 12 de 
febrer (10 hores) - La transparència radical ha fet que les or-
ganitzacions 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 despretigi de persones, empreses i institucions, a 
partir de la generació de fake news han augmentat l’aparició de 
riscos purament reputacionals. Ricardo Gómez ens ensenyarà 
quins riscos poden produir realment un dany, com avaluar-los 
i mitigar-los. 

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- On line. 
Sense Restricció Horària. Del divendres 15 de gener al 12 de 

febrer (6 hores) - Aquest curs, dissenyat per Ismael Nafría, pre-
tén mostrar estratègies seguides per mitjans de tot el món per 
augmentar els ingressos procedents dels usuaris. S’analitzen 
tendències generals i es repassen casos concrets en què els 
mitjans han aconseguit subscriptors, socis o donants. Encara 
queden places disponibles!

Introducció al periodisme mòbil.- On line. Sense Restricció 
Horària. Del dimarts 12 de gener al divendres 5 de febrer (6 ho-
res) - Aquesta formació, dirigida per Jordi Flamarich, presenta 
les bases del periodisme mòbil i ensenya tècniques, nous for-
mats i estils periodístics adaptats tant a la pantalla d’un telèfon 
com a la forma en què l’audiència accedeix i redifon la informa-
ció a través de les xarxes socials. 

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 sector es prepara per a un món 
sense “cookies”
Per Marketing News

El mercat ja s’està preparant per al nou escenari en el qual des-
apareixeran les ‘cookies’. El mateix Google, l’anunci del qual 
de deixar d’utilitzar-les en el seu navegador Chrome a partir de 
2022 (a l’igual que ja ho feien altres companyies tecnològiques) 
ha provocat la por, ja treballa en alternatives per seguir me-
surant i personalitzant campanyes i el mateix mercat ja s’està 
preparant, segons han explicat experts de Publicis Media en un  
‘webinar’ ofert fa uns dies.

Sota el lema “Claus per a sobreviure en un món sense cookies”, 
la trobada va anar a càrrec de tres experts de Publicis Media: 
Esther Pérez, advanced analytics director; Ricardo Molero, 
head of digital investment & precisió director, i Alicia Macarro, 
digital sènior manager.

 

A la decisió de Google de deixar d’utilitzar les galetes se suma 
també que des de novembre de l’any passat els usuaris han 
de consentir expressament l’ús d’aquestes, tant les de primera 
com de tercera part, sense que el propietari del domini pugui 
limitar l’accés al contingut encara que l’usuari no doni el seu 
consentiment. I a això cal afegir que tots els canvis en matèria 
de galetes s’amplien a l’entorn mòbil. Una cosa que, segons es 
citava en la trobada, en principi podria retrotreure a la publicitat 
digital a l’era contextual, és a dir, 20 anys enrere, i al marge del 
procés de personalització dut a terme en aquest temps. Però 
no sembla que això hagi de passar, van assenyalar, doncs ja 
s’estan donant passos per a continuar en aquesta línia adap-
tant-se a la nova realitat.
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Quines són les claus d’aquest nou context? 
A això van donar resposta als experts de Publicis Media:

• Cobrarà molta més importància l’explotació de dades pròpies 
construïdes basant-se en identificadors diferents de les coo-
kies.
• L’optimització de campanyes, passarà a dur-se a terme sobre 
la base de l’entorn o a l’ecosistema més que a l’usuari mateix, 
ja que el seu comportament no podrà analitzar-se amb tanta 
exhaustivitat sense les galetes de 3rd party.
• En termes de mesurament, estarà molt limitada la capacitat 
per mesurar la traçabilitat dels usuaris, el que atorgarà més im-
portància a l’atribució basada en l’últim clic.
• Cada vegada seran més importants els entorns logats, no ba-
sats en galetes. 
• Serà imprescindible l’ús de la segmentació contextual i In-App. 
• Creixerà la utilització de 2nd party data dins de l’ecosistema. 
 
Alternatives
I, com s’indicava al principi, el mercat ja s’està preparant per a 
aquest nou escenari per tal d’oferir alternatives per seguir me-
surant i personalitzant campanyes, al temps que es protegeix 
la privacitat del consumidor. Entre elles, la iniciativa oberta pro-

posada per Google amb el seu Chrome Privacy Sandbox, així 
com altres solucions dirigides a mitigar l’impacte de la pèrdua 
de dades. Altres players del mercat treballen també en nous 
identificadors universals que permetin realitzar un adequat se-
guiment preservant la identitat de l’usuari.

Per això, Ricardo Molero va enviar un missatge de tranquil·litat 
als anunciants pel que fa a la publicitat programàtica, al menys 
en el curt termini, “ja que s’opera en un entorn consolidat de 
tecnologies de AdTech i Martech i es treballa amb partners que 
marcaran les noves regles de joc”.

L’ús de solucions basades en IDs com a alternativa a les ga-
letes de tercers, la importància del CRM i de potenciar la ge-
neració de dades de primer part d’entorns propis, la necessitat 
d’una plataforma tecnològica integral per a la gestió de dades, 
i la gran rellevància del contingut com a generador de dades 
pròpies, que exigirà més dosis de creativitat per aconseguir el 
consentiment de l’usuari, seran clau. (Fotografia: Cambra Sa-
badell)
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Fora bo que els mitjans de 
comunicació s’unissin a escala 
mundial per fer front a la competència 
de Google i Facebook
Per François-Xavier Préaut, director general de France of Out-
brain / Mind Media

  
Tot i el boicot a centenars de marques durant diversos mesos 
el 2020, després d’una controvèrsia sobre la moderació del 
contingut i una queixa de la justícia nord-americana per pràc-
tiques anticompetitives, Facebook va tancar el tercer trimestre 
del 2020 amb més de 21.000 milions de dòlars d’ingressos. Per 
la seva banda, Google està sent demandat pel Departament 

de Justícia dels Estats Units, les autoritats xineses i l’Autoritat 
Italiana de la Competència per pràctiques anticompetitives, es-
pecialment en activitats publicitàries. Tot i així, la seva capitalit-
zació borsària augmenta més del 20% el 2020.

A França, les associacions de mitjans de comunicació s’acosten 
regularment a l’Autoritat de la Competència per fer complir 
l’aplicació de la llei. Sense èxit fins ara. I és una aposta segura 
que la voluntat aparent de Google, sota la pressió del govern, 
de negociar amb els editors francesos només sigui una il·lusió.

A nivell europeu, la Digital Market Act, presentada per la Co-
missió Europea el passat mes de desembre, té com a objectiu 
regular la competència en tecnologia digital, per fer que el con-
tingut allotjat per les plataformes sigui responsable d’establir 
relacions més saludables i fidels amb els editors de mitjans. 
Però, de nou, no seria d’estranyar si els dos “porters” aconse-
gueixen evitar-ho.

De fet, fins ara les regulacions, ja siguin franceses, europees o 
internacionals, no han revertit la situació. Quant a la publicitat, 
Facebook i Google tenen ara el 85% dels pressupostos dels 
anunciants i, per tant, fan que els editors no tinguin sang. Tan-
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mateix, si no se’ls impedeixi fer-ho, tindrien amplis mitjans per 
recuperar el lloc que mereixen al mercat.

Massa heterogeneïtat dels mitjans de comunicació
Com que clarament la regulació no és suficient, cal trobar la 
solució en un altre lloc. És a dir, entre els propis editors, que, 
en reunir-se al voltant dels seus reptes comuns, s’han d’unir 
per afrontar aquesta competència deslleial. Algunes iniciatives 
d’aquest tipus existeixen a nivell de diferents nacions, però 
encara lluiten per unir tots els actors a un nivell internacional 
superior. Tot i això, aquesta és l’única escala en què els mi-
tjans de comunicació podrien lluitar realment contra Facebook i 
Google. Les divergències d’interessos i les visions a curt termini 
vinculades a un context econòmic tens fins ara no han permès 
materialitzar aquest tipus d’iniciatives.

Actualment, cada editor utilitza formats publicitaris i experièn-
cies d’usuaris heterogenis i treballa amb socis de recopilació de 
dades amb diferents tecnologies. Per tant, cap d’ells és el pes 
dels formats hiperinteractius, tecnologies d’avantguarda i pro-
ductes publicitaris harmonitzats internacionalment de Facebook 
i Google. Pitjor encara, els mitjans de comunicació han passat a 
dependre de les seves tecnologies, utilitzant les seves múltiples 

eines editorials i publicitàries o per ampliar el seu públic. Així, 
posen el seu destí en mans de qui els amenaça.

Reunir els mitjans de comunicació a través d’un interme-
diari neutral
Per sortir d’aquest carreró sense sortida, hi ha una sortida. La 
de confiar aquesta trobada a un actor extern, més neutral que 
Google i Facebook, els interessos del qual, per descomptat, 
es refereixen, però sobretot convergeixen amb els de tots els 
mitjans de comunicació. De fet, és urgent i urgent transformar 
el model de negoci publicitari reunint tots els mitjans de co-
municació de tot el món en un entorn on les seves diferències 
d’interès ja no importen. És a dir, amb l’únic objectiu de recupe-
rar l’autonomia publicitària i, per tant, la financera.

Tanmateix, si demà el New York Times, CNN, Sky News, Le 
Monde, l’Équipe, La Tribune, Le Figaro, El Pais o fins i tot Der 
Spiegel, decidissin unificar els seus inventaris i la qualitat del 
seu contingut, ho serien sens dubte, en condicions de poder 
oferir als anunciants una oferta publicitària equivalent o fins i tot 
superior a la de Facebook i Google. Els anunciants tindrien un 
volum gegantí internacional de pàgines vistes, un entorn total-
ment “segur per a la marca”, públics de qualitat perquè estan 
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molt compromesos, tot a un cost inferior al que imposen els dos 
gegants de Silicon Valley.

És gràcies a aquesta unió que aquesta hipotètica federació 
d’editors podrà imposar les seves normes al mercat i augmen-
tar el rendiment econòmic de tots els seus membres. 
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No, els mitjans de comunicació 
espanyols no són els menys fiables 
d’Europa, segons la Universitat 
d’Oxford
Per Adrián Maqueda / Newtral

Circula per les xarxes socials un titular que afirma que “els 
mitjans de comunicació espanyols són els menys fiables 
d’Europa”. No obstant això, es basa en unes dades de 2015 
mal interpretades i que no es corresponen amb l’últim informe 
de la Universitat d’Oxford.

La brama és falsa. Primer, el text es basa en un informe de 
fa cinc anys i no en el més recent, de 2020, en què es mos-
tra que Espanya està per davant de vuit països europeus en 

la confiança de les notícies i el segon dels cinc grans països 
europeus. En segon lloc, l’estudi no avalua la confiança dels 
consumidors en els mitjans o en els periodistes, sinó en les 
notícies en general.

La pregunta no inclou cap judici de valor sobre els mitjans
En resposta a Newtral.es, Eduardo Suárez, cap de comunicació 
de l’Institut Reuters, ha confirmat que el text fa servir les dades 
de l’informe realitzat en 2015. Sobre aquestes dades, Suárez 
explica que en l’estudi realitzat pregunten als enquestats “si 
confien en la majoria de les notícies la major part de el temps”. 

Per tant, el titular, a més d’utilitzar dades desactualitzades, és 
fals, ja que interpreta malament a què es refereixen els enques-
tats. L’informe no realitza un estudi dels mitjans de comunica-
ció, sinó que reflecteix la visió dels lectors sobre les notícies 
publicades a internet. En aquest cas, la pregunta no indica la 
fiabilitat dels mitjans de comunicació, sinó la confiança dels en-
questats a les notícies.

En relació a aquest assumpte, Rasmus Nielsen, director 
d’l’Institut Reuters, assegura que: “Si volem entendre la con-
fiança en els mitjans de comunicació, hem de mirar les dades 
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més recents disponibles o les tendències al llarg de el temps, 
i no escollir una sola observació del passat per molt bé que 
s’adapti a una narrativa en particular”.

A més, Suárez apunta que “la pregunta no inclou cap judici de 
valor sobre els mitjans i per descomptat no es pot interpretar 
com un judici sobre la fiabilitat o sobre la qualitat del que publi-
quen en el context de la pandèmia”.

Per recalcar que la pregunta és sobre les notícies i no sobre els 
mitjans de comunicació, des de l’Institut Reuters ens remeten al 
Digital News Report 2016. En aquell any sí que es va preguntar 
per separat per la confiança en les notícies, en els periodistes i 
en els mitjans, i es pot comprovar que el text de la pregunta és 
diferent. Encara que, com assenyala Suárez, “ són xifres de fa 
ja cinc anys i no es poden extrapolar a la situació d’ara”.

En aquest cas, tant la confiança en els periodistes com en els 
mitjans de comunicació espanyols se situa per sobre de la mi-
tjana dels països estudiats. El 43% dels enquestats afirmaven 
que es podia confiar en els mitjans de comunicació en la seva 
majoria. I el 35% afirmava que es podia confiar en els periodis-
tes la major part del temps.

Els mitjans de comunicació espanyols no són els menys 
fiables d’Europa
Des del començament de l’article en qüestió es pot comprovar 
que les dades emprades no són correctes. En el text analitzat 
s’afirma que s’han “estudiat” 12 països, però si observem l’últim 
informe realitzat per l’Institut Reuters, el Digital News Report 
2020, són 40 els països en què s’han realitzat enquestes per a 
aquest informe.

En el sondeig, se’ls demana als enquestats que diguin com de 
d’acord estan amb l’afirmació següent: “Crec que puc creure en 
les notícies la major part del temps”.

En aquesta pregunta, el 36% dels enquestats espanyols va afir-
mar que confiava -en general- en les notícies que circulen. Un 
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percentatge que és set punts inferior al de l’informe de l’any 
passat i dos punts inferior al de la mitjana. No obstant això, 
aquestes xifres no col·loquen Espanya a la cua de tots els paï-
sos europeus i el penúltim del món, com s’assenyala en la men-
tida news.

La confiança en les notícies reflectida pels espanyols enques-
tats se situa en el lloc 23 de 40, per sobre d’altres països eu-
ropeus com Itàlia (29%) o França (23%). En total, a 8 països 
europeus la confiança és més baixa que a Espanya.

D’altra banda, en la informació falsa difosa també s’esmenta la 
confiança en “els mitjans que la ciutadania espanyola té com 
de consulta habitual”. Però, en realitat, les dades fan referència 
a la confiança en les notícies que un consumeix. En aquest 
apartat la confiança dels espanyols puja fins al 42%, superant a 
altres països europeus com Itàlia (38%) i França (34%). Encara 
torna a quedar-se per sota de la mitjana dels països consultats 
(46%).

En un altre ordre de coses, els espanyols mostren una con-
fiança similar a la mitjana (32%) quan se’ls pregunta sobre la 
confiança en les notícies que troben al buscar informació. I una 

confiança similar a la mitjana (23% enfront de 22%) quan es 
tracta de notícies que ens trobem en xarxes socials.

Com explica Rasmus Nielsen, director d’l’Institut Reuters, “la 
confiança en les notícies canvia d’any en any per raons com-
plexes que sovint tenen a veure en part amb la política, però el 
mateix patró general es manté si mirem les mitjanes dels últims 
cinc anys, amb majors nivells de confiança en les notícies a 
Espanya que a França o Itàlia, però menors nivells de confiança 
que a Alemanya”.
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Dades de l’informe de la Universitat d’Oxford de 2015
Com hem indicat anteriorment, el text fa servir les dades del 
Digital News Report de 2015. En l’informe realitzat per la Uni-
versitat d’Oxford, si són 12 els països analitzats i els percentat-
ges de les preguntes esmentades anteriorment es corresponen 
amb el text analitzat. Encara que la pregunta segueix reflectint 
la confiança en notícies, no en mitjans de comunicació.

Aquell any, el 34% dels espanyols afirmava que es podia confiar 
en les notícies -en general-, únicament per sobre dels Estats 
Units. I també és correcte que en aquell informe els espanyols 
són els que menys confiança mostren davant les notícies que 
consumeixen, únicament un 46%.

Resum
Per tant és fals que actualment “els mitjans de comunicació es-
panyols són els menys fiables d’Europa”, segons un informe 
de la Universitat d’Oxford. Si consultem l’informe publicat per 
l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme el 2020, la con-
fiança dels espanyols en les notícies (i no en els mitjans de co-
municació) se situa propera a la mitjana i per sobre de diversos 
països europeus. (Infografies: Newtral)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix per segona vegada el 
Digital News Report de 2020. CLICAR AQUÍ  
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El format d’articles instantanis de 
Facebook pot augmentar el nombre 
de lectors d’articles
Per Charlotte Tobitt, editora de noticies / Press Gazette

Un experiment realitzat per Reach, l’editor de diaris més gran 
del Regne Unit, va trobar que els articles instantanis de Face-
book eren vistos per gairebé un terç més de lectors que les 
històries que no utilitzen el format adequat per a mòbils.

El títol regional britànic insígnia, el Liverpool Echo, va provar 
l’impacte que tenien els articles instantanis sobre els ingressos 
publicitaris i la participació en desactivar-los i tornar-los a acti-
var i va descobrir que augmentaven l’abast en un 30%. Reach 

(llavors Trinity Mirror) utilitza articles instantanis des del seu 
llançament el 2016, però volia verificar la utilitat que tenien en 
comparació amb els clics que van directament als seus propis 
llocs web o aplicacions.

Arribar dalt de tot de les xarxes socials i assolit el compro-
mís, Dan Russell va dir: “De l’experiment de Liverpool Echo 
va quedar clar que els nostres lectors prefereixen els articles 
instantanis. Fins aquest moment simplement no ho sabíem i, 
tot i que hi havia especulacions, necessitàvem proves sòlides 
per informar de decisions futures”. Russell la va descriure com 
una “conclusió que defineix el negoci” que “va donar forma a la 
nostra estratègia de Facebook” en la resta de títols regionals de 
Reach. Russell va afegir que ara l’estratègia té “un valor real 
per a nosaltres en termes d’augment d’abast, subscripcions a 
butlletins i conversions de públic”.

Si els editors opten per utilitzar els enllaços d’Instant Articles, 
les seves pàgines s’obriran en un format més fàcil de carregar 
per a mòbils a l’aplicació Facebook en lloc de carregar-les al 
seu propi lloc.
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Facebook va afegir una op-
ció de botó “crida a l’acció” 
per als articles instantanis el 
2019 que els editors poden 
utilitzar per donar a conèixer 
butlletins, aplicacions o pàgi-
nes de Facebook.

Segons les xifres publica-
des per Facebook, els títols 
regionals de Reach fora de 
Londres van registrar més 
de 35.000 subscriptors de 
butlletins entre febrer de 
2019 i maig de 2020 com a 
resultat de l’ús de l’eina.

El Liverpool Echo va repre-
sentar poc més del 17% de 
totes les inscripcions a but-

lletins en aquest període a l’editor, que té prop de 150 capçale-
res de periòdics, incloses les Daily Mirror, Daily Express, Daily 
Star i Manchester Evening News.

“Sabem que el nostre públic valora els butlletins informatius, 
però promocionar-los tradicionalment ha consistit en impulsar-
los a través dels nostres llocs web o escriure específicament 
històries sobre nous llançaments”, va dir Russell. “L’ús de la 
funció CTA a Articles instantanis ens ha proporcionat un altre 
recurs promocional i la captació ha estat molt bona”. I encara 
va afegir: “Els articles instantanis de Facebook són només un 
element de l’estratègia de participació i les xarxes socials de 
Reach. Sempre busquem col·laborar amb plataformes i socis 
de la indústria informativa per garantir un ecosistema sostenible 
que protegeixi els proveïdors vitals de notícies i la nostra inver-
sió en periodisme”.

Els articles instantanis permeten als editors vendre els seus 
propis anuncis, cosa que els permet conservar tots els ingres-
sos o poden confiar en Facebook per omplir els espais publici-
taris i permetre’ls mantenir un 70% aproximat dels diners.

Actualment Facebook es prepara per al llançament al Regne 
Unit del darrer projecte que espera que faci feliços als caps 
de redacció, una pestanya Notícies de Facebook que paga als 
editors l’ús del seu contingut.
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Però diu que encara està experimentant un fort augment de 
les mètriques d’ingressos, trànsit i interacció dels editors que 
utilitzen articles instantanis a tot el món. L’editora va constatar 
al desembre que els 100 millors editors que utilitzaven articles 
instantanis als Estats Units i al Canadà van experimentar un 
creixement del RPM (ingressos per 1.000 impressions) del 48% 
interanual el 2020.

Va afegir que els 500 primers editors a nivell mundial van ex-
perimentar un creixement del RPM del 27%. Més de 50.000 
pàgines d’editors fan servir articles instantanis i més de 5.700 
editors es van inscriure per primera vegada o es van tornar a 
unir durant el 2020.

Facebook ha fet públic que vol assegurar-se que el producte 
“segueix aportant valor als editors” i que està experimentant 
amb la possibilitat d’afegir més formats d’anunci i afegir mè-
triques de millor rendiment. (Infografies: GX PortalWiki i Press 
Gazette)
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Les dones i els homes consumeixen 
les notícies de manera diferent?
Per Anton Protsiuk, editor i consultor / The Fix, Ucraïna

La investigació ha demostrat definitivament  que les dones han 
estat afectades desproporcionadament per la pandèmia CO-
VID-19, des de tenir més probabilitats de perdre feina  fins a 
haver d’assumir deures addicionals no remunerats, fins a patir 
l’augment de la violència domèstica.

Per entendre millor com aquesta tendència forma la manera 
com les dones interactuen amb les notícies, és important en-
tendre quines són les diferències de gènere en el consum de 
notícies en primer lloc. L’Institut Reuters per a l’Estudi del Perio-
disme, de la Universitat d’Oxford, ha publicat un informe sobre  
dones i notícies, basat en enquestes a 11 països del món, que 
porta per títol Women and News: An Overview of Audience Be-
haviour in 11 Countries. Vam escollir quatre de les conclusions 
principals de l’informe.

Interès per les notícies: notícies polítiques contra notícies 
sobre salut i educació
Segons les enquestes als països coberts per l’informe, és més 
probable que els homes diguin que estan interessats en les 
notícies que les dones. Per exemple, a Alemanya el 72% dels 
homes i el 63% de les dones afirmen que estan molt o molt in-
teressats en les notícies. En la majoria dels casos, la diferència 
ronda els 10 punts percentuals.

A més, hi ha una diferència en els tipus de notícies consumi-
des per diferents gèneres. És més probable que els homes 
s’interessin per les notícies polítiques, mentre que més dones 
segueixen les notícies sobre salut i educació. (Segueix sent 
una pregunta oberta fins a quin punt els estereotips tradicionals 
de gènere, el privilegi dels homes de tenir temps per seguir te-
mes més abstractes i altres factors potencials juguen un paper 
en aquesta diferenciació).
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Fonts de notícies: televisió vs. xarxes socials
Tot i que el paper de la televisió en la formació de dietes infor-
matives a tot el món ha disminuït, continua sent un gran juga-
dor. Segons RISJ, és més probable que les dones utilitzin els 
informatius de televisió per al consum de notícies. La diferència 
és notable (del 5% al 7%) en els tres països europeus enques-
tats a l’informe, a saber, Alemanya, Finlàndia i el Regne Unit.

Segons l’informe, “les dones enquestades són una mica més 
propenses a dir que es troben amb notícies a les xarxes socials 
a la majoria de mercats”. És més probable que Twitter i You-
Tube s’utilitzin per al consum de notícies per part dels homes, 
mentre que Facebook és una font de notícies extremadament 
important per a ambdós sexes.
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Desinformació i confiança en les notícies: no hi ha diferèn-
cies destacables 
 

Quan es tracta de preocupacions per falsificacions i informació 
enganyosa, no hi ha diferències de gènere als EUA, el Regne 
Unit i Alemanya. A Finlàndia i alguns països no europeus, les 
dones estan sensiblement més preocupades pel tema, mentre 

que Hong Kong és l’únic mercat enquestat on els homes mani-
festen més preocupació que les dones.

Notícies sobre debat: públicament vs. cara a cara
És una tendència general que relativament molta gent discuteix 
notícies amb amics, col·legues i parents, mentre que un nucli 
més reduït de lectors compromesos es dedica a comentar no-
tícies en línia. No obstant això, hi ha algunes diferències dins 
d’aquesta trajectòria.

Hi ha més homes que dones que solen comentar una notícia als 
llocs de notícies. Tot i que la diferència no és estadísticament 
significativa en alguns països (inclosos els tres països euro-
peus enquestats, Finlandia, Alemanya i Reg Unit), es manifes-
ta en alguns altres, concretament als Estats Units, el Brasil, el 
Japó i Sud-àfrica.

 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Per contra, és més probable que les dones discuteixin les notí-
cies cara a cara amb amics i col·legues. És el cas de Finlàndia 
i de diversos països no europeus, tot i que no hi ha diferències 
considerables al Regne Unit i Alemanya. (Gràfics: Reuters Ins-
titute). Podeu consultar l’estudi AQUÍ
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S’alcen moltes veus per “salvar” el 
periodisme
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comuni-
cació

El pendent vertiginós pel qual baixa la premsa ha provocat que 
durant tot aquest any que s’acaba aixoplugui un cant coral de 
personatges de renom, estudiosos i gurus de tot el món que 
volen salvar el periodisme. Hi ha veus, però –i hi faig sentit la 
meva– que més que malaltia hi veuen desorientació i a voltes 
inanició. Tot plegat confirma que alguna cosa s’ha de fer, en 
general, i amb complements vitamínics per al periodisme local.

Els polítics són un valuós suport per al periodisme, però gairebé 
tots ni se n’adonen. Ara anem directes cap a una nova campan-
ya electoral al nostre país. Veurem programes de formacions 
polítiques amb mil i un punts, però cap d’ells farà menció al mo-
ment que viuen els mèdia, en general, i la premsa, en particular.

Als llocs web de les campanyes respectives, els partits expo-
saran les seves posicions sobre no menys de 100 qüestions 
polítiques diferents, incloses crítiques a les altres formacions i 
qüestions redundants com l’horari d’estiu durant tot l’any, con-
sells de política gratuïts per a tothom i desqualificacions vore-
jant el menyspreu al rival. Però cap d’aquestes qüestions no 
tenen a veure amb el periodisme, que segons la classe política 
és essencial per a una democràcia que funcioni.

Tot i que elogiar la premsa és pràcticament un tòpic per als 
polítics, autonomistes, unionistes i independentistes de l’època 
de Puigdemont, els redactors del programa obvien qualsevol 
idea política específica per enfortir el periodisme. Com a molt 
–potser és una única excepció– hi ha qui s’atreveix a donar la 
volta al matalàs de la radiotelevisió pública, i també trobem qui 
la bandeja tot el que pot.
De la recent campanya electoral americana em vaig quedar 
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amb la proposta que llançava Andrew Yang, l’empresari con-
vertit en polític que optava a la candidatura demòcrata a la 
presidència des del novembre del 2017. Tot i que, al revés del 
que es fa aquí, elogiar la premsa és pràcticament un tòpic per 
als polítics demòcrates de l’època de Trump, Yang va mostrar 
algunes de les idees polítiques més específiques fins ara per 
enfortir el periodisme.

Una part del pla de periodisme de Yang és el que ell anomena 
el programa Becaris del periodisme americà, que proposava 
al Govern pagar a 535 periodistes experimentats i examinats 
per col·locar-los a les redaccions locals de tots els racons del 
país. Tots els estats rebrien tants periodistes com membres del 
Congrés; Califòrnia, per exemple, en tindria 55, Massachusetts 
en tindria onze, i estats com Wyoming i Dakota del Nord en tin-
drien tres. Tots els districtes del Congrés del país tindrien com 
a mínim un reporter finançat pel Govern, i els periodistes selec-
cionats per al programa rebrien 100.000 dòlars anuals durant 
un mandat de quatre anys.

Un programa així –molt americà, cal tenir-ho present– podria 
tenir alguns efectes. Amb molts dels reporters amb més talent 
que solen sentir-se atrets per acostar-se a Barcelona –on es 

troben els llocs de treball més ben pagats i els més prestigio-
sos–, el programa de Yang suposadament els proporcionaria 
un fort incentiu financer perquè es quedessin on són o es tras-
lladessin a zones rurals, o almenys a ciutats petites no satura-
des de periodistes però amb un bon periòdic local, durant llargs 
períodes de temps.

A les zones amb menys subscriptors i menys anunciants, que 
és on els diaris s’han vist obligats a reduir la plantilla de perio-
distes fins a un punt en què la cobertura pateix, el programa 
de Yang podria proporcionar informes de qualitat independen-
tment de les lluites financeres de les capçaleres de notícies 
locals. Yang fins i tot va suggerir que el programa es podria 
utilitzar per pagar que un periodista es quedés en una zona on 
tots els punts de venda locals han tancat.

Entenc que la proposta de l’empresari americà està pensa-
da només per proporcionar periodisme de qualitat a totes les 
àrees, independentment de si té un interès comercial natural. 
Suposo que la pretensió final va dirigida directament a la classe 
política a la qual es dirigeix per a recordar-li que, si tenen una 
funció democràtica d’alt nivell, com ser parlamentaris, posem 
per cas, necessitaran que els periodistes ajudin a proporcionar 
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informació sobre què fa el Govern. No em puc estar de dir que 
la proposta de Yang té certes similituds amb la duta a terme 
pel programa Reporters i la democràcia local que la BBC ha 
finançat a tot el Regne Unit.

Segurament tot està inventat, però davant la brutal crisi gene-
rada per la pandèmia, una bona proposta per al periodisme a 
Catalunya fora la creació d’un fons de periodisme local, amb 
una quantitat generosa, i que fos supervisat des del Parlament, 
independentment del suport que actualment ofereix la Genera-
litat als mitjans. El fons desemborsaria subvencions a mitjans 
d’informació locals, així com a organitzacions sense ànim de 
lucre, biblioteques, governs locals i associacions público-priva-
des per mirar de catalitzar les transicions a nous models de su-
port a la premsa. L’objectiu del programa, en suma, fora ajudar 
a mantenir els mitjans informatius locals i intentar reflotar es 
que s’enfonsen per la caiguda dels seus ingressos.

Recordo als redactors de programes electorals que estudis re-
coneguts arreu han demostrat que, si es perd el periòdic local, 
els votants es polaritzen i el procés democràtic és menys efec-
tiu. Per tant, hem de dir als nostres polítics i al Govern que es 
constitueixi després de les eleccions del mes de febrer que, si 

creuen en la democràcia, han de creure en el periodisme local.

Reconeixent que s’alcen moltes veus per “salvar” el periodisme, 
hi trobo a faltar la dels partits polítics. Ells en tenen l’obligació. 
Com també la de restablir la confiança en els mitjans de comu-
nicació i evitar la difusió deliberada i malintencionada de des-
informació per part d’actors nacionals, estatals i estrangers. Si 
hi ha prou ciutadans que es queixen d’una determinada font 
d’informació i les notícies són demostrables i deliberadament 
falses, com ho fa públic el CIC, hi hauria d’haver sancions.

Més enllà del paper del periodisme en la democràcia, troba-
ré poc conscient que els candidats a la presidència de la Ge-
neralitat viatgin pel país esperant una cobertura sense alè de 
periodistes locals que probablement es preocupen de no ser 
acomiadats o de veure tancat el seu mitjà. Si, com sostenen, el 
polític creu que el periodisme fa alguna cosa important, haurien 
d’intentar que el sector sigui més sostenible. (Infografia: Media 
Culture)
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