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EL BUTLLETÍ de l’amic

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: Una investigació en 81 països, revela com governs i partits han estat utilitzant ciber tropes per difondre la 
desinformació política i manipular l’opinió pública 
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Quatre tendències de dades a veure el 2021

COMUNICACIÓ DIGITAL
Google tanca acords amb mitjans espanyols per reobrir News i “matar” el cànon AEDE

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El coronavirus omple a vessar la guardiola publicitària de Facebook i Instagram

NOVES EINES
Nou claus per aparèixer a la primera pàgina de Google

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Més de 2.000 alumnes ja participen en el concurs literari AMIC-Ficcions

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Aposta Google per la independència dels mitjans o s’aprofita d’ells?
TRIBUNA: El govern ha d’usar els guanys de l’impost a Google per donar suport al periodisme
PETIT REPORTATGE: Vuit tendències que els executius de mitjans de comunicació esperen poder presentar el 2021
ANÀLISI: Els mitjans de comunicació passen per les mateixes fases (de millor a pitjor)
DOSSIER: Quin futur per a la premsa el 2021? Ple d’esperança!
OPINIÓ: De com Google va conquerir el món i els mitjans es van diluir
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Una investigació en 81 països, revela 
com governs i partits han estat 
utilitzant ciber tropes per difondre la 
desinformació política i manipular 
l’opinió pública 
 Per Aldo De Luca / MediaTalks, Londres

En un article al lloc web d’estudis acadèmics  The Conversa-
tion, la investigadora Hanna Bailey (Oxford Internet Institute - 
OII) advertia: “L’eliminació de Donald Trump de les plataformes 
de xarxes socials ha reactivat el debat sobre la censura de la 
informació publicada en línia, però la qüestió és la desinforma-
ció i la manipulació de les xarxes socials van molt més enllà del 
compte de Twitter d’un home i estan molt més esteses del que 
es pensa”.

Bailey forma part de l’equip que ha supervisat la proliferació 
mundial de campanyes de manipulació política de xarxes so-
cials durant els darrers quatre anys, definida com a publicitat 
computacional , per utilitzar eines i estratègies digitals per influir 

en el comportament públic en línia. Per als investigadors, la 
desinformació industrialitzada és cada vegada més professio-
nalitzada i produïda a escala creixent pels principals governs, 
partits polítics i empreses de relacions públiques que contrac-
ten i hauria de causar una preocupació creixent per a les demo-
cràcies de tot el món.

Aquesta és la conclusió principal de l’últim informe de l’Institut 
d’Internet d’Oxford, l’Inventari Mundial de Manipulació Organit-
zada de Mitjans de Comunicació Social 2020 , de Philip Howard, 
Hanna Bailey i Samantha Bradshaw. El document revela les 
maneres en què les agències governamentals i els partits po-
lítics han utilitzat cada vegada més les xarxes socials per di-
fondre la desinformació política, contaminar l’ecosistema de la 
informació digital i suprimir la llibertat d’expressió i de premsa.

El professor Philip Howard , director d’OII, resumeix: “El nostre 
informe mostra que la desinformació s’ha tornat més profes-
sional i que ara es produeix a escala industrial. Més que mai, 
el públic necessita tenir informació fiable sobre les polítiques i 
activitats governamentals. Les empreses de xarxes socials han 
d’augmentar els seus esforços per assenyalar desinformació 
i tancar comptes falsos sense necessitat d’intervenció del go-
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vern, de manera que la ciutadania tingui accés a informació 
d’alta qualitat”.

L’informe registra la participació d’empreses de comunicació i 
relacions públiques contractades pels governs per donar suport 
a la producció de desinformació industrialitzada i professiona-
litzada. Però recorda que, tot i que les xarxes socials poden 
augmentar l’escala i l’abast de la desinformació, moltes de les 
qüestions del centre de la publicitat computacional (la polaritza-
ció, la desconfiança i el declivi de la democràcia) són anteriors 
a les xarxes socials i fins i tot a la mateixa Internet.

Per a Hanna Bailey , tot i que l’escàndol de Cambridge Analyti-
ca va exposar com les empreses privades poden interferir en 
les eleccions democràtiques, l’enquesta va trobar un augment 
alarmant en l’ús de serveis de “desinformació del lloguer” a tot 
el món: “Mitjançant el finançament del govern i dels partits polí-
tics, les ciber tropes del sector privat ajuden cada vegada més 
a difondre missatges manipulats en línia o ofeguen altres veus 
a les xarxes socials:”

Tres tendències principals observades a 81 països
L’estudi descriu les eines, capacitats, estratègies i recursos 

utilitzats el 2020 per manipular políticament l’opinió pública. I 
identifica les tendències recents en publicitat computacional a 
81 països:

1. L’activitat de les tropes cibernètiques continua augmentant a 
tot el món. El 2020 es van trobar proves de l’ús de les xarxes 
socials per difondre propaganda informàtica i desinformació po-
lítica a 81 nacions, entre les quals Espanya. Això va augmentar 
en comparació amb l’informe de l’any anterior, en què s’havien 
identificat aquestes activitats a 70 països.

2. L’any passat, les empreses de xarxes socials van fer mesu-
res importants per combatre l’ús indegut de les seves platafor-
mes per part de les ciber tropes. Facebook i Twitter van anun-
ciar que entre gener de 2019 i novembre de 2020 van eliminar 
més de 317.000 comptes i pàgines de les seves plataformes. 
D’altra banda, gairebé 10 milions de dòlars EUA es van gastar 
en publicitat amb finalitats polítiques per part de les ciber tropes 
que operen als països analitzats.

3. Les empreses privades desenvolupen cada vegada més 
campanyes de manipulació. El 2020 es van identificar empre-
ses que realitzaven publicitat computacional en nom d’un actor 
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polític a 48 països, gairebé el doble que l’any anterior. Des del 
2018, més de 65 empreses ofereixen publicitat informàtica com 
a servei. En total, tenint en compte només els informes oficials, 
els governs han gastat gairebé 60 milions de dòlars en contrac-
tar aquestes empreses des del 2009″.

El mapa amb els 81 països marcats en blau fosc mostra que 
les tropes cibernètiques són a tot arreu.

Els responsables de manipular l’opinió pública, les agendes po-
lítiques i la pluja d’idees:

Segons l’enquesta, les agències governamentals utilitzen cada 
vegada més la publicitat per ordinador per dirigir-se a l’opinió 
pública. Els investigadors van trobar proves d’aquesta pràctica 
a 62 països: ”En aquesta categoria d’agències governamentals 
s’inclouen els  ministeris, els militars i la força policial. A partir 
del 2020, també considerem els mitjans finançats per l’Estat, 
ja que alguns governs han utilitzat les organitzacions estatals 
de mitjans de comunicació com a eina per difondre la publicitat 
computacional, tant a nivell nacional com internacional.”

“Hem trobat proves a 48 països d’actors estatals que treballen 
amb empreses privades o empreses de comunicació estratègi-
ques que ofereixen publicitat informàtica com a servei. Aquests 
contractes poden ser altament rendibles: des del 2009, hem 
detectat gairebé 60 milions de dòlars gastats en contractes go-
vernamentals amb empreses privades. És important recordar 
que aquests valors només provenen d’informes confirmats: 
sospitem que el valor real és molt superior”.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Un exemple d’empresa privada assenyalat a l’informe inclou el 
grup espanyol Eliminalia que va utilitzar la propaganda infor-
màtica per donar suport a les eleccions locals a Colòmbia, així 
com campanyes a l’Equador i la República Dominicana.

Estratègies i tàctiques.- Els investigadors van identificar les 
principals estratègies utilitzades per les ciber tropes en les se-
ves activitats per manipular l’opinió pública: 

1. Creació d’informació errònia o mitjans manipulats,  inclosos 
llocs de “notícies falses”, memes adulterats, imatges o vídeos 
editats de manera malintencionada o altres formes de contingut 
en línia enganyós. Aquest és el tipus d’estratègia de comuni-
cació més destacat que es troba a 76 països. 2. Amplificació 
de contingut: mitjançant perfils reals o falsos, coordinats prin-
cipalment per robots de manera automatitzada o per persones 
voluntàries o contractades, s’amplifica artificialment un tema 
d’interès concret. 3. Estratègies basades en dades: s’utilitzen 
per perfilar i orientar segments específics de la població amb 
missatges específics i anuncis polítics. 4. Trolling o assetjament 
en línia: a 59 països, es van trobar proves que s’utilitzaven trolls 
per atacar adversaris polítics, activistes o periodistes a les xar-
xes socials. 5. queixes massives de contingut inadequat en els 

comptes dels oponents, publicats per activistes, dissidents po-
lítics o periodistes es comuniquen per una xarxa coordinada de 
comptes cibernètics de tropes com de contingut inadequat per 
tal d’estimular els sistemes automatitzats de les companyies de 
mitjans socials per marcar-los o fins i tot treure’ls. 

L’informe de l’Institut d’Internet d’Oxford revela que entre ge-
ner de 2019 i desembre de 2020 Facebook va eliminar 10.893 
comptes, 12.588 pàgines i 603 grups de la seva plataforma. En 
el mateix període, Twitter va eliminar 294.096 comptes i conti-
nua eliminant els comptes vinculats a l’extrema dreta. Tanma-
teix, el text qüestiona si aquest ritme és suficient. Bailey creu 
que el quid de la història és que les empreses de xarxes socials 
continuen obtenint beneficis promovent la desinformació a les 
seves plataformes. (Infografia: Media Talks)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
complert Industrialized Disinformation 2020 Global Inventory of 
Organized Social Media Manipulation, de l’Oxford Internet Ins-
titute. CLICAR AQUÍ  
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Quatre tendències de dades a veure el 
2021
Per Kristina Knight / Biz Report

Canvis a les lleis de privadesa, un augment de l’ús digital global 
a causa de la contínua pandèmia mundial, la connexió a les 
xarxes socials. Aquestes són només algunes de les àrees que 
els anunciants busquen per ajudar-los a connectar-se el 2021. 
A continuació, es detallen quatre tendències publicitàries que 
poden fer o trencar l’any dels comerciants.

En primer lloc, privadesa vs. Identitat.- “El 2021 són inevi-
tables més lleis de privadesa estatals i nacionals modelades 
segons el RGPD. El 2021 s’ha parlat d’una llei de privadesa que 

ajudaria els esforços de compliment de la indústria de la publi-
citat digital. Mentrestant, les solucions autenticades absorbiran 
una gran quantitat de oxigen fins que el mercat entengui els 
riscs del correu electrònic només com a solució total i comple-
ta per a qüestions de privadesa. La privadesa serà l’avantatge 
competitiva el 2021 i s’uneix a solucions d’identitat que abasten 
la minimització de dades, la veritable privadesa pel disseny i 
un enfocament que no és PII”, va dir Andy Monfried, conseller 
delegat de Lotame.

En segon lloc, les cookies encara no s’han acabat.- “L’anunci 
de Google Chrome, al gener, dels seus plans per eliminar les ga-
letes de tercers, va provocar una tempesta de confusió i pànic. En 
els mesos posteriors, ha proliferat una combinació de galetes de 
tercers amb dades i privadesa de tercers, convertint-se en la coo-
kie la bossa de perforació de la publicitat digital. No esperem que 
el 2021 es desviï d’aquest domini principal, ja que diversos actors 
de l’ecosistema reivindiquen la independència de les galetes i es 
delecten amb la desaparició de les galetes. diverses necessitats 
de seguiment, orientació i mesurament”, va dir Monfried.

En tercer lloc, més salaris no menys.- “Vam predir el 2020 
que els editors veurien el bosc a través dels arbres col·locant 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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parets. Alguns ho van fer, però els jugadors més grans no-
més es dediquen a les dades pròpies com a bots salvavides. 
A mesura que els pubs inverteixen més en context i aixequen 
parets al voltant de la primera. actius de dades de les festes, 
s’enfrontaran a un examen cada cop més gran per demostrar 
el ROI i l’escala. Els jardins emmurallats poden funcionar a curt 
termini per al New York Times, però els editors mitjans o petit 
no sobreviuran només en el context. inclineu-vos de manera 
més agressiva en l’enriquiment de dades i provant múltiples so-
lucions d’identitat, demostrant la vostre flexibilitat i agilitat per 
satisfer les necessitats del venedor”, va dir Monfried.

En quart lloc, la qualitat de les dades no la quantitat.- “La 
qualitat de les dades serà el moment de la publicitat digital”, 
Marie Kondo. A mesura que els professionals del màrqueting 
i els editors accelerin la recopilació de dades de primera mà, 
la qualitat de les dades serà la” alegria “que tothom busca. 
Això és un benefici per a tothom, inclosos els consumidors. 
amb els jugadors vells i kluge i amb estàndards  més alts per 
a les dades generals. A mesura que millora la qualitat de les 
dades, aquells jugadors que no tinguin els mitjans necessaris 
per col·locar murs s’inclinaran en l’enriquiment de les dades 
per tal d’aconseguir una precisió a escala dels anunciants quan 

buscant els seus clients i els millors clients següents. Aquells 
que tinguin perfils més rics i d’alta qualitat veuran que la seva 
adreçabilitat es dispara”, va dir Monfried. (Infografia: AFD)

Entitats periodístiques reclamen als 
partits polítics que assumeixin les 
seves reivindicacions

Diverses entitats i organitzacions periodístiques han presentat 
les seves reivindicacions a les candidatures que es presenten 
a les properes eleccions al Parlament perquè les incloguin en 
els respectius programes. L’objectiu és obtenir el compromís de 
les formacions polítiques per posar en l’agenda de la propera 
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legislatura les reformes legislatives necessàries per garantir el 
dret a la informació de la ciutadania i també per posar fi a la 
precarietat laboral del sector.

Les reivindicacions estan recollides en quinze accions per a 
un periodisme digne, document impulsat a finals de 2017 que 
planteja una sèrie d’actuacions per resoldre els problemes que 
pateix el món del periodisme i la comunicació. Tot i que no totes 
les qüestions són competència del Parlament i la Generalitat, sí 
que ho són la majoria.

El pentadecàleg reclama a les administracions l’aprovació 
d’una Llei de drets laborals dels professionals de la informació i 
la regulació del dret a la informació de la ciutadania. D’aquesta 
en sortiria un ens regulador independent que fiscalitzaria les 
subscripcions institucionals i la publicitat als mitjans, les sub-
vencions públiques, els patrocinis o els continguts que no esti-
guin produïts de manera independents, entre d’altres.
El text també proposa reequilibrar l’agenda informativa i atorgar 
més pes als continguts de caràcter social; donar més veu a 
les dones i altres col·lectius infrarepresentats; promoure plans 
d’igualtat a les empreses i de discriminació positiva; facilitar la 
creació d’editores sense ànim de lucre, i establir com a matèria 

l’educació en comunicació a escoles i instituts. Quinze accions 
per a un periodisme digne també exigeix que es despartiditzin 
els òrgans de gestió dels mitjans públics i s’escullin els seus di-
rectius amb consens, així com l’eliminació dels blocs electorals 
i les quotes partidistes en tertúlies i debats.

La petició a les formacions polítiques està signada per 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, la Comissió 
8-M de Comunicadores i Periodistes, el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils, el Sindicat de Periodistes de Catalunya, Sicom 
– Solidaritat i Comunicació, i la Xarxa Europea de Dones Perio-
distes. (Font i il·lustració: Comunicació 21)

L’AMIC dona suport al diari valencià 
La Veu
  
Davant les actuacions de la Inspecció de Treball de València 
contra l’editora del Diari La Veu, un dels pocs diaris digitals edi-
tats cent per cent en valencià des de 2013, que és impulsat per 
una cooperativa de treball associat a l’AMIC, a qui li ha arribat 
una Acta de liquidació/infracció de seixanta-dos mil euros exi-
gint quotes de la seguretat social de cinquanta-vuit columnis-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tes externs o col·laboradors freelance, l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació (AMIC) vol mostrar la seva sorpresa 
davant d’aquest “procediment poc habitual” en el sector dels 
mitjans de comunicació d’aquest país, ja que la immensa ma-
joria d’empreses  i autònoms editors de mitjans d’informació 
tenen, a més a més de la relació laboral amb els treballadors de 
les seves redaccions i estructura organitzativa, col·laboradors 
externs i freelances. Una figura imprescindible que enriqueix la 
informació en els mitjans. (Font: Redacció AMIC)

Els espanyols passaran enguany 
al voltant de 15 minuts més a el dia 
davant de la televisió que el 2019
La nova onada de la pandèmia continua mantenint els nivells de 
mobilitat sota mínims en moltes comunitats. En el que portem 
de mes la mitjana de minuts davant el televisor és de 4,3 hores 
a el dia, un 8% més que en el mateix període de l’any 2020.

Els models matemàtics duts a terme per Ymedia estimen un 
consum de TV per sobre del que consideraríem una situació 
normal , és a dir, si comparem amb el primer semestre del 2019, 

els minuts de consum dels primers sis mesos del 2021, supera-
rien en un 6,3% a al 2019, al voltant de 15 minuts més. Passem 
de 230 a 245 minuts.

Els diferents esdeveniments de l’any passat i del que portem 
d’aquest han convertit la televisió en el referent d’entreteniment 
i informació a la llar , assegurant-se un període de alts con-
sums que garanteixen als anunciants alts nivells d’exposició a 
les seves campanyes. El lector pot ampliar aquesta informació 
en aquest enllaç. (Font: MAE – infografia Ymedia)
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El Papa demana als periodistes sortir 
als carrers a la recerca de notícies, no 
seguir-les pel mòbil

El papa Francesc va demanar aquest dissabte als periodistes 
que surtin al carrer, parlin amb les persones i acudeixin al lloc 
on es produeixen les notícies, en lloc de quedar-se a les redac-
cions, després d’una pantalla.

“La crisi del sector editorial pot portar a una informació cons-
truïda a les redaccions, davant de l’ordinador, als terminals de 
les agències, a les xarxes socials, en el telèfon mòbil, sense 

sortir mai al carrer, sense desgastar les soles de les sabates, 
sense trobar a les persones per buscar històries”, va dir el Sant 
Pare en un missatge difós pel Vaticà amb motiu de la Jornada 
mundial de les comunicacions socials que tindrà lloc el proper 
16 de maig.

Referint-se als Evangelis, on Jesús diu als seus primers deixe-
bles “Veniu i ho veureu”, el papa va considerar que “el perio-
disme, com a relat de la realitat, requereix la capacitat d’anar 
allà on ningú va”. És “una curiositat, un obertura, una passió. 
Gràcies a la valentia i al compromís de tants professionals (...) 
avui coneixem, per exemple (...) innombrables abusos i injus-
tícies contra els pobres i (....) moltes guerres oblidades s’han 
explicat”, va dir Francesc.

En el seu missatge, Francisco també va alertar dels perills de 
la desinformació: “S’han tornat evidents per a tots també els 
riscos d’una comunicació social mancada de controls. Hem 
descobert, ja des de fa temps, com les notícies i les imatges 
són fàcils de manipular”, instant a informadors i al públic a una 
“major capacitat de discerniment i a un sentit de la responsabili-
tat més madur”. (Font: France Press – fotografia: Vatican News)
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Acord d’Henneo i el grup alemany 
VGP per invertir en el sector de 
mitjans

El grup aragonès Henneo i el grup alemany VGP han arribat a 
un acord per invertir a Espanya, al considerar les dues compan-
yies que el mercat espanyol ofereix a hores d’ara oportunitats 
per expandir i enfortir les seves àrees de negoci en el món de la 
comunicació i la tecnologia.

L’acord d’aquesta aliança s’inicia amb l’entrada de tots dos 
grups en el negoci de la impressió comercial per a Espanya 
i França, projecte al que s’incorpora també com a accionista 
Jesús Castillo, president executiu d’EDS fins al juny del 2020, 
una de les majors empreses d’impressió comercial a Europa. 
Castillo va ser director general de Prisa i conseller delegat de 
Grup Zeta.

VGP i Jesús Castillo s’incorporaran a el capital d’Impresa Norte 
(que des d’ara es dirà Henneo Print), companyia de Henneo de-
dicada al desenvolupament, impressió i elaboració de produc-
tes editorials, amb l’objectiu d’iniciar un ambiciós pla d’expansió 

cap a la impressió comercial, recolzant-se en l’actual negoci 
d’impressió de diaris de la companyia (Heraldo de Aragón 
y Diario del Alto Aragón). Per a això, s’adaptaran les actuals 
instal·lacions industrials que Henneo té a Villanueva de Gállego 
(Saragossa) amb la incorporació d’una gran rotativa Heatset de 
64 pàgines. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Retallades a El País: tanquen 
les edicions en paper de Retina i 
Buenavida
Directius de la companyia van anunciar dijous passat als tre-
balladors de El País el tancament de les publicacions en paper 
de Retina i de Buenavida. La primera es mantindrà en l’edició 
digital, mentre que la segona marca desapareixerà com a tal i 
s’espera que dos dels seus empleats siguin acomiadats, se-
gons han explicat fonts sindicals.

El motiu d’aquesta decisió és la mala situació de l’empresa, 
que, a l’igual que altres empreses mediàtiques, es troba al mig 
de una tempesta perfecta en la qual la inversió publicitària ha 
caigut, les vendes en paper han baixat per sobre de la mitjana 
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dels últims anys, i el negoci de les subscripcions es troba en 
desenvolupament, però encara lluny de ser una via de subsis-
tència.

En els contactes mantinguts entre l’empresa i els responsables 
de Prisa Notícias s’ha descartat la possibilitat de plantejar un 
nou Expedient Temporal de regulació d’ocupació (ERTO), però 
s’ha obert la porta al fet que els treballadors que es trobin en 
edat de prejubilació negociïn la seva sortida voluntària del diari. 
(Font: Voz Pópuli)
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Google tanca acords amb mitjans 
espanyols per reobrir News i “matar” 
el cànon AEDE
Per Manuel Ángel Méndez / El Confidencial

Sis anys després del tancament de Google News a Espanya, 
el servei està més a prop que mai de tornar a l’estat espan-
yol. Per fer-ho, però, encara haurà de sortejar un bon nombre 
d’obstacles i de detractors, tant dins del sector de mitjans com 
de el Ministeri de Cultura, que té ara mateix l’última paraula 
sobre el futur del sistema. Totes les mirades estan posades en 

l’esborrany de Llei de Propietat Intel·lectual que Cultura ha de 
publicar properament per transposar la directiva europea. I hi 
ha un enorme elefant a l’habitació anomenada cànon AEDE: si 
Cultura no ho deroga, Google no rellançarà News; si el cànon 
desapareix de la nostra legislació, News ressuscitarà a Espan-
ya. Senzill, oi? Res més lluny.

Google ha tornat a ficar pressió al Govern sobre un assump-
te en el qual Espanya porta sent una estranya anomalia a tot 
Europa des de fa sis anys. Tal com hem pogut confirmar, el 
cercador ha tancat preacords amb al almenys deu mitjans de 
comunicació a casa nostra, disposats a oferir els seus contin-
guts a News a canvi d’una remuneració. És just el que preveu 
la directiva europea en els seus articles 15 i 17: la possibilitat 
d’arribar a acords comercials entre les plataformes tecnològi-
ques i els mitjans de cada país per indexar continguts i que 
aquests últims arribin així a moltes més persones.

Google porta fent això mateix des de fa uns mesos a França, 
Alemanya o el Brasil, i ha reservat 850 milions d’euros a nivell 
global per cobrir aquests pagaments durant els propers tres 
anys. El sistema sembla estar funcionant, al menys a Euro-
pa. Tant és així, que en realitat Google vol exportar ara aquest 
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model a Espanya. Els preacords que ha tancat amb uns deu 
mitjans permetrien a cadascun escollir quins continguts volen 
mostrar cada dia a  Google News Showcase, el servei llançat a 
finals de 2020 per a aquesta finalitat. 

L’usuari veuria el titular, unes breus línies del contingut i, al fer 
clic, seria redirigit al web del mitjà per llegir-lo, si és d’accés 
gratuït, o pagar una subscripció, si és de pagament. Google 
abonaria al mitjà una quantitat anual per aquest servei, el 
mitjà rebria trànsit addicional i tots contents. Excepte AEDE, 
l’Associació d’Editors de Diaris Espanyols. Aquesta organitza-
ció, composta pels principals diaris impresos del país, es nega 
a desaparèixer de l’equació, tal com exigeix Google per tornar 
a reactivar Google News. 

En la Llei espanyola de propietat intel·lectual actual, l’article 
32.2 atorga a un sol organisme (Cedro, el Centre Espanyol de 
Drets Reprogràfics) el poder de recaptar el cànon AEDE de ma-
nera “irrenunciable”. És a dir, vulgui o no el mitjà, Cedro exigirà 
a Google (i a qualsevol agregador de notícies) un cànon en 
concepte de drets d’autor. Google s’ha negat des de l’inici, i per 
això va tancar News el 2014. El cercador vol negociar aquests 
pagaments de manera individual amb cada mitjà en lloc que un 

organisme de l’Administració faci de recaptador central. De fet, 
és l’única condició que posa sobre la taula per reactivar Google 
News: que el Govern derogui l’article 32.2 o que transposi de 
forma gairebé literal la directiva europea, la qual cosa tindria un 
efecte anàleg.

La postura de Google ha generat un cisma intern en el Go-
vern, tant dins del Ministeri de Cultura com entre aquest i el 
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, amb Nadia 
Calviño al front. Dins de Cultura, segons múltiples fonts con-
sultades, la línia del ministre, José Manuel Rodríguez Uribes, 
està d’acord amb Presidència del Govern: tots dos aposten per 
derogar el cànon AEDE i facilitar el retorn de Google News. 
No obstant això, múltiples alts funcionaris i tècnics de Cultura 
s’oposen rotundament i exigeixen la continuïtat d’aquest cànon, 
una figura que, segons ha confirmat aquest mitjà, tot just havia 
recaptat 50.000 euros després de sis anys de vigència. El Mi-
nisteri d’Afers Econòmics i Transformació Digital advoca també 
per eliminar per sempre el cànon AEDE. 

La pilota està ara a la teulada de Cultura, que haurà de publicar 
en les pròximes setmanes l’esborrany de la transposició de la 
directiva. “Estem escoltant totes les parts, als mitjans, a AEDE, 
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Cedre, a totes les associacions, Google... Defensem els drets 
d’autor, però hi ha una posició clara: serem coherents amb 
l’esperit i la lletra de la directiva europea”, expliquen fonts de 
Cultura a Teknautas. Difícil ser més clar: tot apunta que el Go-
vern ha de donar carpetada al cànon AEDE molt aviat i Google 
News tornarà a Espanya. Si és així, això podria no ocórrer fins 
a final d’any. El Govern té fins al juny per transposar la directiva 
i després haurà de ser ratificada al Congrés i el Senat. Però, 
compte, no descartin que tot giri en l’últim minut i acabi en una 
batussa similar a la que viu Austràlia. (Fotografia: Ripley Belie-
ve). NOTA: Pel seu interès, El Butlletí incideix en l’edició d’avui 
amb la qüestió Google i els mitjans. Trobareu més informació 
en les seccions Noves Eines, Crònica, Tribuna i Opinió. 

El 2021 ens portarà fronteres digitals 
més saludables i tornaran als mitjans 
“menys exigents”
El 2020 vam passar el març aparentment en un interminable ra-
lentisme, que ràpidament va passar factura. En un any amb més 
notícies d’última hora que la majoria, els lectors van adoptar 
cada vegada més experiències de notícies respectuoses amb 

el seu temps i l’amplada de banda mental, trobant la cura com 
un servei valuós. Kawandeep Virdee, defensor de l’escriptor de 
Medium, creu que el 2021 desenvoluparem fronteres digitals 
més saludables i tornarem als mitjans “menys exigents”. Creu 
que els productes informatius digitals més saludables tindran 
narracions reflexives i fronteres clares, i els lectors triaran com 
interactuen i el contingut requereix una intenció clara.

El 2021, ens acomiadarem del doomscroll. La magnitud de 
l’impacte en la salut mental d’aquest horrible disseny donarà 
lloc a una pressió social creixent sobre les empreses perquè 
facin canvis per motius ètics. (Font: Twipe – infografia: Whi-
chlight)
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Facebook comença al Regne Unit 
l’expansió mundial de la seva 
pestanya de notícies

Els usuaris britànics de Facebook ja poden consultar el servei 
intern de notícies que fins a la data  només estava activa als 
EUA. Aquesta és la primera incursió fora del mercat domèstic 
d’aquesta funcionalitat, per la qual  alguns mitjans rellevants 
estan cobrant quantitats no publicades en concepte de llicència 
de contingut . Tot i que els acords són privats, fonts del sector 
parlen de dotzenes de milions de lliures  per als principals edi-
tors del Regne Unit.

L’oferta d’aquesta pestanya de notícies es basa en  un con-
junt d’històries que han estat seleccionades a mà per editors 
subcontractats segons la seva importància, urgència o interès,  
juntament amb altres seleccionades algorítmicamente que con-
formen un menú personalitzat per a cada usuari en funció dels 
seus interessos. Això últim especialment enfocat en l’accés a 
informació local. A més aporta resums informatius realitzats 
amb l’objectiu de situar als usuaris en un esdeveniment infor-
matiu clau a través “periodisme original i amb autoritat”, segons 
Facebook.

Segons la plataforma, properament obrirà aquest servei a al-
tres països, entre els quals destaquen França i Alemanya. En el 
primer d’ells els mitjans  ja han tancat un acord  per  negociar 
compensacions per l’ús de continguts amb Google, que al seu 
torn porta mesos provant el seu propi agregador informatiu de 
pagament  amb editors alemanys. Al Regne Unit les dues pla-
taformes estan en el punt de mira del Govern, al què l’autoritat 
local de la competència va demanar al juliol  una regulació més 
severa  per evitar que segueixin absorbint pressupostos publi-
citaris a costa dels mitjans. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Digital Trend)
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Twitter irromp en el negoci dels 
butlletins de pagament amb la compra 
de Revue

Els periodistes i creadors independents de contingut tindran 
pròximament una opció reforçada per llançar-se a l’edició de 
butlletins de pagament. Twitter ha entrat en aquest segment mi-
tjançant la compra de la companyia holandesa Revue, en el que 
suposa  la seva primera incursió en el món de les subscripcions 
i el contingut que s’estén més enllà dels 280 caràcters. La idea 
és potenciar el producte amb l’efecte xarxa que proporciona 
la plataforma, en què sovint es troba un calador important de 
potencials lectors de pagament.

La integració directa d’un servei de butlletins a la plataforma li 
proporciona un clar avantatge sobre la resta de competidors, 
en la mesura que desapareix la fricció per aprofitar l’audiència 
construïda. Twitter ha indicat que facilitarà la tasca de perme-
tre que seguidors es subscriguin a butlletins de seguits i ha-
bilitarà als autors perquè puguin mantenir converses amb els 
seus subscriptors. Això obre noves oportunitats per a col·lectius 
com el dels periodistes, amb  cada vegada més professionals 

interessats  a saltar a l’arena de la creació independent. (Font: 
The Verge)

Capgros.com va aconseguir l’any 
2020 el seu rècord d’audiència

El portal es consolida com un dels més llegits entre els mitjans 
digitals locals de Catalunya. El mitjà associat a l’AMIC, capgros.
com, va aconseguir l’any 2020 el seu rècord d’audiència his-
tòric, després de tancar els 12 meses de l’any anterior amb un 
total d’1.178.904 usuaris únics acumulats, gairebé 7 milions de 
pàgines vistes i més de 4,5 milions de visites.
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El portal, que va tenir el seu pic de visites durant el confinament 
al mes d’abril, ha mantingut el creixement d’audiència la resta 
de l’any, consolidant-se com la principal font d’informació per 
saber què passa a Mataró i Maresme i superant amb escreix les 
audiències dels anys anteriors, que ja havien permès al portal 
ser líder del territori a Internet segons dades d’OJD Interactiva.

Respecte al 2019, Capgros.com ha aconseguit créixer un 
220,90%, passant dels 367.360 usuaris únics acumulats al 
mes d’1,17 milions de 2020. En visites, aquestes s’han multipli-
cat per quatre: de les 994.682 de 2019 als més de 4,5 milions 
d’aquest darrer any. Passa el mateix en pàgines vistes, que 
s’ha passat de l’1,49 milions de pàgines de 2019 als 6,92 M de 
2020. (Redacció AMIC)

Renovació digital al diari Ara

El nou web del diari barceloní Ara té tres blocs principals. D’una 
banda, la portada amb els temes del dia. Aquí el lector troba 
els articles en profunditat treballats per la redacció durant la 
jornada i també les columnes d’opinió per complementar amb 
una anàlisi ric i plural l’actualitat. El segon bloc és l’Ara, amb 

actualitzacions al minut sobre els esdeveniments que estiguin 
marcant el moment. És el racó de la immediatesa, a partir del 
qual poder aprofundir en els assumptes que siguin de l’interès 
del lector. Finalment, el bloc Descobreix acull el periodisme 
més reposat de l’Ara: els grans temes, les entrevistes extenses, 
aquelles propostes per acompanyar els lectors, més enllà del 
soroll de la informació diària.

Un dels lemes del diari Ara és “periodisme clàssic amb eines 
noves”. Això ha comportat, en aquest procés, revisar també tots 
els fluxos interns per garantir que es posa en el centre al lector 
i se li fa arribar profunditat, anàlisi, investigació, immediatesa i 
rigor. (Font i infografia: Diari Ara)
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El grup GN arriba a Andalusia amb 
l’obertura de dos digitals

El grup de comunicació GN, que compta amb capçaleres com 
el portal GironaNotícies.com, amplia la seva cobertura informa-
tiva amb l’arribada a Andalusia, on serà present amb l’obertura 
de dos digitals: Sevilla Noticias, que ja està en línia, i Andalucia 
Noticias , que estarà operatiu en el transcurs d’aquesta setma-
na. L’objectiu del grup, que reforçarà i ampliarà les seccions 
dels dos espais durant les pròximes setmanes, és brindar infor-
mació de rellevància relativa al territori andalús i la seva capital, 
Sevilla, així com notícies més específiques de la zona.

Amb relació a Sevilla Noticias, concretament, es converteix en 
un portal centrat en la informació sobre periodisme digital, polí-
tica i tecnologia. “Amb aquestes dues obertures, GN ja compta 
amb una desena de capçaleres, i la intenció del grup és con-
tinuar creixent en el territori espanyol amb l’arribada de nous 
mitjans digitals en diverses comunitats.

Els orígens del Grup GN sempre han estat vinculats amb la 
informació de proximitat. Un bon exemple d’això és el portal 

GironaNotícies, la seva capçalera de referència, que durant el 
2020 va continuar la seva evolució i va rebre un total de 9 mi-
lions de visites. Recentment, el mitjà ha ampliat la seva zona 
d’influència i s’ha erigit en una veu informativa rellevant en tota 
la Catalunya de Nord, amb la capital, Perpinyà, com a centre 
neuràlgic. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Neix un nou suplement cultural: El 
gos cosmopolita

Crític donarà aixopluc a partir d’aquest gener a un nou suple-
ment cultural, El gos cosmopolita, coordinat de forma autònoma 
pels poetes i escriptors Martí Sales i David Caño. Obre, doncs, 
la persiana digital un nou espai de trobada, reflexió i recomana-
cions culturals en clau crítica i, principalment, de l’àmbit cata-
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là. El gos cosmopolita tindrà una periodicitat mensual, viatjarà 
per tot el territori -mentre les restriccions per la pandèmia ho 
permetin- i abraçarà tot tipus d’activitat artística i cultural, des 
de la música i la literatura fins el cinema, la pintura o les arts 
plàstiques.

Els dos coordinadors, que ja han col·laborat en el passat amb 
articles a CRÍTIC, seran Martí Sales i David Caño, que escriu-
ran bona part però no obligatòriament tots els articles del su-
plement.
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El coronavirus omple a vessar la 
guardiola publicitària de Facebook i 
Instagram
Per Marketing Directo

El 2020 Facebook va haver de lidiar amb el boicot publicita-
ri #StopHateForProfit. Sembla, però, que vist en retrospectiva 
aquell boicot es va diluir en realitat com un terròs de sucre i no 
va restar una mica de poder publicitari a la xarxa social més 
gran de món. Durant l’any passat el negoci publicitari de Face-
book no va haver de bregar en tot cas amb pèrdues significa-
tives, més aviat tot el contrari. Així ho conclou un recent estudi 
de Socialbakers.

D’acord amb aquest informe, la inversió global en publicitat a Fa-
cebook i en la seva subsidiària Instagram van esclatar conside-
rablement l’estirada el 2020, malgrat les funestes conseqüències 
econòmiques de la pandèmia de l’COVID-19. En l’últim any, els 
anunciants van augmentar la seva inversió mensual a Facebook 
i a Instagram una mitjana del 56,2% en comparació amb 2019.

Facebook i Instagram es van fer d’or l’any passat.- La pu-
blicitat a Facebook i Instagram va ser particularment de brots 
verds a l’altre costat de l’Atlàntic. Durant el quart trimestre de 
l’any la despesa publicitària en les dues xarxes socials va aug-
mentar a Amèrica del Nord un 92,3% durant el quart trimestre 
del 2020. A Europa Occidental el creixement va ser del 39,6%.

Gairebé totes les indústries van contribuir a la impactant florida 
de la publicitat a Facebook i Instagram. La despesa en aques-
tes dues xarxes socials va créixer un 33% durant el quart tri-
mestre de 2020 en comparació amb el trimestre precedent. A 
tan notable progressió en la inversió publicitària a Facebook 
i Instagram va contribuir de manera particular el ram de l’e-
commerce. Durant els últims tres mesos de 2020 els retailers 
online van invertir dues vegades més a Facebook i Instagram 
que durant el primer trimestre del l’any.
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“La publicitat digital s’ha convertit en la nova normalitat per a 
moltes empresa àvides de construir relacions a llarg termini 
amb els seus clients per incrementar les seves vendes en línia”, 
explica Yuval Ben-Itzhak, president de Socialbakers. 

El CPC s’ha disparat com a conseqüència de l’augment de 
la demanda.- L’augment de la demanda de publicitat a Face-
book i Instagram ha tingut així mateix un impacte en els costos 
publicitaris associats a ambdues plataformes. El CPC a escala 
global en aquestes dues xarxes socials va escalar, de fet, del 
0,104 al 0,14% el 2020. Es tracta d’un increment del 35,6%. La 
pujada dels preus va ser especialment notòria en la publicitat 
en format vídeo. El CPC en els vídeos “InStream” a Facebook 
va fer un salt del 216,8% durant el quart trimestre del l’any. El 
motiu? El “boom” generalitzat dels formats publicitaris de vídeo.

No en debades, el 2020 la proporció de posts de vídeo a Facebook 
es va incrementar en un 4,6% i a Instagram el creixement va ser 
del 5,9%. A més, el 17,9% de tots els posts a Instagram i el 18,1% 
de tots els posts a Facebook van ser vídeos durant l’any passat.

Convé, d’altra banda, fer notar que Instagram sembla haver 
deixat enrere a Facebook en termes d’audiència i d’engagement. 

Mentre l’audiència a Instagram ha augmentat un 11,3% durant 
el quart trimestre de 2020, a Facebook es va desplomar un 
17,6%.

En conseqüència, a dia d’avui l’audiència dels 50 perfils de 
marca més grans és ara un 39% més gran a Instagram que a 
Facebook. I Instagram presumeix a més de comptar amb 21 
vegades més interaccions que Facebook. Així i tot, el 61,9% de 
tots els posts de marques van veure la llum a Facebook durant 
el quart trimestre del l’any.

Merma el poder dels influencers a Instagram?.- De l’informe 
de Socialbakers s’infereix així mateix que els anunciants van 
reduir lleugerament la seva aposta pels influencers per a la pu-
blicitat pagada a Instagram durant el quart i últim trimestre del 
l’any. L’ús de l’etiqueta #ad, utilitzada habitualment pels influen-
cers per etiquetar les seves col·laboracions pagades, va des-
cendir un 17,6% respecte a l’any anterior. I encara que es va 
produir un augment en la utilització d’aquesta etiqueta durant la 
temporada nadalenca, sembla que no es van assolir els nivells 
de l’any passat. (Infografia: Marketing Directo)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi
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La despesa publicitària s’enlairarà el 
2021 quasi un 6 per cent

Marques, mitjans, publicitaris, tothom està pendent de com 
serà la recuperació. Les dades propietàries de Dentsu de 59 
mercats pronostiquen un retorn al creixement positiu del 5,8% 
de la despesa publicitària mundial per al 2021.

Segons aquest estudi, com que el comportament dels mitjans 
de comunicació dels consumidors mostra pocs signes de retorn 
als seus patrons pre-pandèmics, es dibuixen diverses tendèn-
cies clau que les marques han d’entendre el 2021. Per exemple:

• El digital supera la diferència: el digital representarà un 50% 
de la despesa total en publicitat per primera vegada, continuant 
amb una tendència que ha vist créixer des del 13,5% el 2010.

• Horaris de televisió: es preveu un creixement de prop del 2%, 
ja que esdeveniments esportius com el Campionat d’Europa de 
futbol de la UEFA i els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 
atrauen públic mundial.

• Fora de casa i de nou en creixement: s’espera que la recu-
peració prevista del trànsit d’automòbils i passatgers creixi un 
14,9% el 2021.

• Rendiment de taquilla: es preveu que la despesa publicitària 
en cinema recuperarà el 41,7%, ja que les innovacions atrauen 
nous públics a experiències més immersives.

L’estudi de Dentsu ofereix una amplia informació sobre mer-
cats i indústries específics, així com les implicacions per a les 
marques. En la part final es diu que la pandèmia ha influït en la 
fidelitat de la marca dels consumidors i molts es quedaran amb 
les noves decisions preses el 2020. Com en altres recessions, 
el preu esdevindrà un factor més destacat en les opcions de 
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compra. La confiança, però,  serà també un factor clau. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: elmarketerdigital.com)

NOTA.- El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi de Dentsu Global 
Ad Spend Forecasts January 2021. CLICAR AQUÍ 

Què ens depara el 2021, segons 
Wavemaker : informe de tendències

Després d’un any com cap altre, 
molts se sentirien comprensi-
blement nerviosos i incapacitats 
per establir tendències clau per 
a aquest 2021. En el cas de Wa-
vemaker, de la mateixa manera 
que van adoptar nous hàbits rà-

pidament, han reelaborat el seu enfocament per pensar en les 
tendències dels propers mesos centrant-se en allò que impul-
sarà el creixement de marca.

És d’esperar que una agència de mitjans es centri en les tendèn-
cies dels mitjans (que inclouen en el seu informe de previsió per 

al 2021), però també han detallat el que anomenen tendències de 
“creixement” per a les persones i la tecnologia, mostrant les opor-
tunitats per a les marques en aquestes tres àrees. (Font: (MAE)
  
NOTA: El Butlletí us ofereix The 2021 Growth Trends, de Wave-
maker. CLICAR AQUÍ  

La FEDE preocupada per la manca de 
transparència dels concursos públics 
de publicitat
La FEDE ha manifestat la seva 
profunda preocupació per la for-
ma en què s’estan convocant els 
concursos públics de publicitat, 
tant de mitjans com de creativitat, 
des de fa molts mesos i veuen en 
el concurs per a l’Acord Marc de compra de mitjans per a les 
campanyes de la Administració central l’exemple del que s’està 
fent sota la justificació de la pandèmia. Aquesta situació fa que 
es plantegi fins i tot denunciar l’abús d’aquests mecanismes a 
instàncies europees perquè prenguin cartes en l’assumpte.
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Una preocupació que no només pretén cobrir l’activitat actual 
de licitacions públiques, sinó que es projecta cap al futur per 
l’esperable allau de concursos que es convocaran amb fons 
europeus en els propers mesos.

La FEDE, afirma haver intentat reunir-se amb els responsables 
de la publicitat de l’Administració en el Ministeri de Presidència 
des de fa mesos, sense rebre tan sols resposta. Una cosa que no 
havia passat amb el govern anterior, assenyalen. “És evident que 
la publicitat no està a l’agenda d’aquest govern i que la considera 
poc menys que un molest tràmit”, afegeix el president de La FEDE.

Acord Marc.- Pel que fa a el concurs de l’acord marc, amb 
un valor de sortida de 112 milions d’euros per a quatre anys, 
la presidenta de la FEDE-Agències d’Espanya (integrada a La 
FEDE), Còrdova Ruiz, afirma que “no és de rebut que el con-
curs de major suma de l’Administració i amb una durada de 
quatre anys es tramiti per procediment d’urgència quan hi ha-
via una data ben coneguda de caducitat per a l’anterior”. Per a 
aquesta secció de la FEDE, en què s’integren agències creati-
ves i de mitjans de capital estatal, no hi ha temps material per 
preparar una oferta correctament (el concurs de convocar el 18 
de gener i el termini finalitza el 3 de febrer).

D’altra banda, destaca, el plec segueix mantenint oberta la pos-
sibilitat que hi hagi ofertes de remuneració a el 0% de comissió, 
una pràctica contra la qual La FEDE ve lluitant des de fa anys 
i que s’ha intensificat en els últims temps, emparada per la en-
titat que orquestra el concurs, la CORA (Direcció General de 
Racionalització i Centralització de la Contractació), que depèn 
d’Hisenda i que considera, pel que sembla, que els ministeris 
poden obtenir un bon servei d’oferents que no tindran remune-
ració per seu treball, això pot arribar a considerar una pràctica 
contrària a les necessitats i protecció del lliure mercat.

A això cal sumar, assenyala La FEDE, la d’assegurar uns preus 
per a un període de fins a 4 anys, com demanen els plecs, sen-
se un mecanisme que prevegi moviments de mercat, com un 
possible repunt de la inflació que alguns economistes ja antici-
pen. Per tot plegat, aquest concurs és una autèntica ruleta rus-
sa per a les empreses adjudicatàries que, arribat aquest cas, 
es veurien obligades a pressionar els mitjans fins a extrems 
insuportables o perdre molts diners. Aquest és un joc, diu La 
FEDE, a què només poden jugar aquelles empreses amb una 
mida suficient com per assumir-ho sense risc de desaparició.
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Altres concursos.- La preocupació de la FEDE s’estén més 
enllà de l’Administració Central i les empreses públiques, i arri-
ba a les administracions autonòmiques i locals, que han entrat 
en una dinàmica que sembla imparable d’adjudicar concursos 
per la via de la urgència i procediments sense publicitat, així 
com amb un repartiment a mitjans predeterminat, en què no 
poden participar les agències. Alguns d’aquests concursos han 
estat recorreguts per l’associació en el cas de considerar que 
infringien la Llei de Contractes de Sector Públic, en moltes oca-
sions amb èxit, o denunciats públicament quan eren pràctiques 
legals, però certament inadequades per obtenir la millor relació 
que garanteixi la prestació d’un servei idoni. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Totalmedios)

Els directors de màrqueting desvetllen 
les claus per a la nova normalitat

A Espanya, gairebé un 40% dels directors de màrqueting cons-
trueixen les seves marques al voltant del que els clients ne-
cessiten i utilitzen el coneixement del consumidor per donar 
forma a la innovació i a el desenvolupament de nous productes. 
Aquest és un dels principals resultats obtinguts per l’edició es-

panyola de l’estudi CMO Survey, elaborat a partir de l’entrevista 
a cent directors de màrqueting. A escala internacional, la com-
panyia ha comptat amb la participació de més 1.250 CMOs 
d’onze països.

La realitat que hauran 
d’encarar els direc-
tors de màrqueting 
aquest 2021 presen-
ta grans reptes. En el 
que més coincideixen 
els professionals en-

questats (39%) està vinculat amb la justificació de la inversió en 
màrqueting, ja que hauran de demostrar el retorn de cada euro 
invertit, com va presentar Farah González, consumer insight i 
strategy director de Dentsu X per a Espanya. Resulta necessari 
assenyalar que aquest percentatge representa el doble que a 
la resta de països analitzats per l’informe. Moltes marques han 
abraçat per necessitat la transformació digital a un ritme sense 
precedents a causa de la pandèmia.

Malgrat aquest i altres canvis que conformen la nova norma-
litat, a Espanya el 96% dels directors de màrqueting ha estat 
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utilitzant estratègies de recessions anteriors per enfrontar-se a 
aquest panorama nou i diferent, davant d’una mitjana del 88% a 
nivell internacional. Per seva banda, la forma d’oferir respostes 
a la crisi varia a Espanya pel que fa als directors de màrqueting 
d’altres països. A l’estat espanyol, un 29% ha identificat com un 
punt clau la seva capacitat de ser integradors i aconseguir un 
treball unificat entre tots els membres de la direcció, davant el 
20% global. Les estratègies més efectives posades en marxa 
pels directors de màrqueting espanyols per enfrontar la situa-
ció derivada de la COVID-19 són: el treball colze a colze del 
comitè directiu per prendre decisions de manera consensuada 
i eficient sense afectar cap de les àrees del negoci (21%); opti-
mitzar l’esquema de preus i oferir productes i serveis adaptats 
a les necessitats de moment (20%), i ser àgils davant l’ajust del  
màrqueting mix per centrar la inversió en aquells canals amb 
millor retorn (17%). Consulta-ho AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Dentsu)

La Generalitat de Catalunya aposta 
per les flors per no perdre l’optimisme

La COVID-19 ha sacsejat 
salvatgement molts sec-
tors de la nostra societat 
i el 2020 va ser un any 
especialment dur per al 
de les flors i les plantes 
vives: la impossibilitat de 
celebrar casaments i es-

deveniments, la cancel·lació de la diada de Sant Jordi (amb una 
caiguda del 95% de les vendes), el tancament pel confinament 
a la primavera... el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya calcula unes 
pèrdues superiors als 100 milions d’euros.

Davant d’aquesta situació, i amb l’objectiu de potenciar el co-
merç local, la Generalitat va assignar a l’agència creativa Ja-
mes Brand la creació d’una campanya que incentivés la venda 
de flors per, així, pal·liar part de les grans pèrdues que ha patit 
el sector en el últim any. D’aquesta manera, s’ha ideat una cam-
panya en forma de poema.
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“Vam crear una història en prosa de tots els instants on la teva 
flor t’acompanya”, assegura l’agència, “des del seu creixement, 
els moments més romàntics o quan es fan servir com a element 
culinari, fins quan llars i balcons s’omplen de color i de llum”.

Amb aquesta idea va néixer la campanya “Sóc llavor, sóc la 
teva planta, sóc la teva flor. Fem créixer el verd”, un concep-
te poètic per presentar un projecte amb una ànima especial. 
L’objectiu és lluitar per la supervivència d’un sector que ens ha 
acompanyat en els nostres moments més especials i que ara 
està agonitzant. (Font i infografia: El Publicista)

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Nou claus per aparèixer a la primera 
pàgina de Google
Per Interactiva Digital

  
El link building és el procés d’obtenir enllaços de forma natural 
cap al lloc web d’una marca des d’altres llocs web que siguin 
rellevants. Combina estratègies de màrqueting, vendes i psi-
cologia, i perquè funcioni és inevitable comptar amb els millors 
continguts.

Les actualitzacions dels algoritmes de les plataformes socials 
han anat provocant que la difusió orgànica dels posts es re-
dueixi de manera dràstica i que el treball orgànic en xarxes 

socials es ressenti. A més, les xarxes també han potenciat 
continguts pagats. Aquesta dependència d’algoritmes externs 
ha portat a moltes marques a buscar la manera d’aparèixer a 
la primera pàgina de resultats de Google, per incrementar la 
seva visibilitat i el seu potencial de vendes. Els experts de la 
plataforma Coobis han recopilat les nou claus que ajuden a les 
marques a aconseguir aquest objectiu.

1. Augmentar el nombre de backlinks per millorar el posi-
cionament. És la primera norma que segueix el motor de cer-
ca. Els enllaços constitueixen una de les variables principals 
que conformen el seu algoritme, però no l’única.

2. Els millors continguts. Tenint en compte que el link buil-
ding és el procés d’obtenir enllaços cap al lloc web d’una mar-
ca des d’altres llocs web que siguin rellevants, es fa necessari 
combinar estratègies de màrqueting, vendes i psicologia. Així, 
un treball continuat de captació d’enllaços comporta diferents 
beneficis: milloren la visibilitat de marca, transmeten reputació 
i autoritat; permeten augmentar el trànsit web i els seguidors; 
i ajuden al negoci a aconseguir les metes a curt i llarg termini.
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3. Recerca constant de fonts de valuoses d’enllaços. El link 
building forma part del SEO (Search Engine Optimization), po-
sicionament orgànic en cercadors. Alguns dels avantatges que 
ofereix per arribar als clients són: increment de l’autoritat d’un 
lloc web, major visibilitat i una inversió més duradora. Les tècni-
ques de link buildingno només són més econòmiques que inver-
tir en publicitat: la inversió segueix donant fruits mentre l’enllaç 
i la pàgina des de la qual ve romanguin actius. A més, els en-
llaços són públics. Involucrar-se en la construcció d’enllaços, 
combinat amb una anàlisi estratègica de la competència, ofe-
reix la possibilitat de veure exactament d’on obtenen els seus 
enllaços dels competidors i orientar-se a aquestes mateixes 
fonts perquè una marca adquireixi els seus propis enllaços o 
fins i tot descobrir altres fonts valuoses per seu negoci.

4. SEO On Page i SEO Off Page, sempre de la mà.  Perquè 
un lloc web estigui ben posicionat l’estratègia ha d’estar basada 
en dos tipus d’accions: 

• SEO On Page. Inclou totes les tècniques que una marca pot 
emprar en el seu propi lloc web per garantir que aquest es po-
sicioni en les serps (pàgines de resultats de les recerques). Els 
elements que milloren aquest aspecte són: titulars, metadata 

(keywords i descripcions), estructura de l’contingut del lloc web, 
l’URL, el contingut HTML i els enllaços interns.

• SEO Off Page. Constitueix la tècnica que es centra en aconse-
guir enllaços externs que apuntin a una pàgina web per millorar 
el posicionament orgànic en els cercadors. Dins d’aquesta dis-
ciplina, el link building és una de les principals tècniques.

5. No perdre de vista les mètriques.  Les mètriques essen-
cials són DA, PA i DR, que permeten identificar si les fonts des 
de les que s’estan aconseguint enllaços són de valor i ajuden a 
millorar l’autoritat d’un lloc web.

• DA (Domain Authority). Defineix l’autoritat que té un domini, un 
lloc web al complet i va ser establerta per MOZ, una de les princi-
pals eines SEO. Com més gran sigui (d’1 a 100), millors seran les 
opcions per aparèixer en els primers resultats de Google. Però cal 
anar amb compte amb aquesta mètrica perquè un lloc web es pot 
veure perjudicat si rep enllaços des d’un domini amb poca autoritat.

• PA (Page Authority). És una mesura de la qualitat i quantitat 
d’enllaços entrants a una pàgina concreta, també definida per 
MOZ. La diferència és que mesura només una pàgina de tot el 
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lloc web, cosa especialment interessant a l’hora de dissenyar 
una estratègia d’enllaços interns.

• DR (Domain Rating). Aquest índex també mesura l’autoritat 
d’un domini de manera global. Es tracta d’una mètrica compa-
rable tant a l’autoritat de domini (DA) com a l’Pagerank (PR) 
original que ara Google ja no mostra de manera pública.

6. Apostar pel long tail . El millor és utilitzar paraules clau que 
siguin el més específiques possibles. Tot i que no rebin moltes 
recerques, han de garantir que aquesta marca ofereix el que 
realment es busca i s’aconseguirà un tràfic qualificat. El primer 
pas consisteix a crear una llista extensa de keywords : Analitzar 
les que utilitzen els clients, proveïdors i competidors. Es poden 
obtenir mirant a les meta keywords dels seus llocs web.

Respondre a les següents qüestions: Què ofereix la marca ?, 
què és exactament el que ven? Cal posar-se en la pell dels 
usuaris i convertir les respostes en paraules clau que continguin 
entre un i cinc termes. Altres preguntes són: a qui li ho ofereix la 
marca?, quin és el seu perfil de client (el buyer persona )?, on 
l’ofereix la marc ?, què la fa diferent de la seva competència? i 
quina és la seva proposta de valor?

Un cop assolida una primera llista de paraules es pot ampliar. 
És el moment d’utilitzar algunes de les eines que hi ha al mer-
cat per incloure sinònims o antònims, combinar diverses d’elles, 
incorporar noves keywords... També es poden fer servir eines 
com el planificador de paraules clau de Google Ads per ana-
litzar el volum de cerques, que és el següent pas. Només així 
sabrà la marca a quina d’elles s’ha de centrar. Una opció més 
és utilitzar l’eina de Google Trends per observar la tendència de 
recerques d’una paraula clau en un període de temps determi-
nat. Això ajuda a identificar moments en què determinades pa-
raules clau es popularitzen. Para acabar, és important construir 
un arbre de keywords i associar cadascuna d’elles amb una font 
d’enllaços que li interessi a la marca. D’aquesta manera i a tra-
vés del long tail es poden trobar nínxols de poca competència i 
que poden portar potencials clients.

7. Triar anchor text adequats. Formen la part visible d’un en-
llaç que dirigeix a una pàgina. És el text sobre el qual han de 
prémer els usuaris si volen obrir aquest enllaç. I l’ideal és que 
estigui relacionat amb alguna de les keywords establertes per 
la marca en la seva llista.
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8. Captar enllaços des de fonts autoritzades i de valor. No 
tots els enllaços valen el mateix. Fins fa poc més d’un any exis-
tien dos tipus bàsics d’enllaços: Enllaços do follow: Són els en-
llaços per defecte, aquells que no inclouen cap atribut especial 
HTML que ho reconfiguri; les aranyes de Google els rastregen 
de manera habitual. Enllaços no follow: Es tracta de links que 
no transmeten autoritat (ni DA, ni PA ni PR) des de la font origi-
nal. Van ser creats per disminuir el correu brossa. El normal, per 
tant, és aconseguir enllaços do follow que transmetin l’autoritat 
de les fonts que enllacen. 

9. Integrar el link building dins de l’estratègia de contin-
gut. La clau d’una estratègia de link building eficaç passa per 
aconseguir enllaços de manera natural. O que, al menys, ho 
sembli, cosa que cada vegada és més complicat, ja que Google 
estableix patrons que penalitzen el link building artificial. A més, 
el contingut que prima avui dia és visual. Les infografies i els 
vídeos són els continguts més fàcils de compartir. A partir d’aquí 
és quan entren en joc diferents tàctiques que poden ajudar a 
identificar els llocs web des dels quals interessa assolir els en-
llaços i relacionar-se amb ells per aconseguir-ho.

La solució d’Ipsos per al mesurament 
del Branded Content guanya en 
popularitat

L’eina presentada per IPSOS 
el 2017 i avalada per la BCMA 
(Branded Content Màrqueting 
Association és la més coneguda 
per al mesurament del Branded 
Content. El Branded Content s’ha 
consolidat amb els anys com a 
disciplina, l’increment en la seva 
inversió per part d’anunciants i 
agències ho avala. L’estudi anual 
Content Scope realitzat per Sco-
pen per a la BCMA revela que el 
2019 va augmentar la inversió 
en Branded Content en un 41% per part d’Anunciants i Agèn-
cies, així com també s’ha incrementat la fiabilitat percebuda 
d’aquestes accions. En base a aquestes dades es pot afirmar 
que s’ha produït la consolidació del Branded Content com a dis-
ciplina, de fet, a nivell global, 9 de cada 10 companyies estan 

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

realitzant accions de Branded Content. Espanya ocupa el cinquè 
lloc en el rànquing dels països analitzats en l’estudi.

Si bé el Branded Content ha anat guanyant cada vegada més 
terreny en els últims anys, encara avui s’enfronta a una gran 
barrera que acabi de demostrar la seva eficàcia: el mesura-
ment. Avui més que mai aquesta modalitat és important, ja que 
permet a l’audiència elegir el que escolta o veu, i des d’Ipsos 
en col·laboració amb la BCMA, han volgut posar de relleu la im-
portància i el valor que són conscients que té. Des 2017, Ipsos 
ha estat mesurant desenes de casos diferents entre si i gràcies 
a la cartera d’eines que uneixen el seu Branded Content Suite 
poden confirmar l’eficàcia d’aquest tipus de continguts.

El Branded Content Suite, d’Ipsos, es caracteritza sobretot per 
la senzillesa del seu procés, i l’efectivitat dels seus resultats, 
apostant per mesurar els Branded Content amb disseny mo-
dular, mitjançant tres eines bàsiques adaptables a cada rea-
litat: Branded Shift, Engaging Community i In Market. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia) NOTA: El Butlletí de 
l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Branded content suite: 
Evaluar la eficacia de acciones de Branded Content. CLICAR 
AQUÍ

Pinpoint, una eina gratuïta per fer 
periodisme d’investigació

L’eina gratuïta Pinpoint està resultant de molta utilitat. Es trac-
ta d’una aplicació que permet als periodistes navegar entre 
una gran quantitat de documents; identificar de forma ràpida 
i senzilla a persones, organitzacions i ubicacions que siguin 
esmentades en ells i emprar tècniques de reconeixement òptic 
de caràcters, i tecnologies de cerca per veu per trobar informa-
ció en tot tipus d’arxius. L’eina permet treballar amb documents 
en espanyol, anglès, francès, polonès, italià i portuguès. Els 
periodistes només necessiten registar-se en aquest enllaç per 
sol·licitar accés a aquest enllaç i baixar l’aplicació al cercador 
Google Chrome.
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Avui tenim a molts periodistes que poden començar a fer perio-
disme d’investigació d’una manera en què abans no ho feien, 
perquè no tenien els recursos econòmics, perquè era molt car 
tenir la tecnologia, o perquè es necessitava pagar a un nom-
brós equip de reporters i no hi havia manera. Ara això ja és 
possible utilitzant Pinpoint. 

Segons explica Juan Manuel Lucero, coordinador del News 
Lab de Google per Hispanoamèrica, “Imaginin-se que fan una 
comanda de documentació al govern sobre un tema ics, sobre 
despeses de govern, sobre material que tenien classificat i ho 
han desclassificat. Com sol passar, per evitar que investiguem 
bé, ens donen milers i milers de documents, que materialment 
no podríem revisar, si no tenim un equip gran. Pinpoint permet 
carregar tots aquests documents, demanar que detecti i classifi-
qui en base a les claus que li proporcionem i ho fa amb molta ra-
pidesa. És impressionant el que es pot aconseguir amb aquesta 
eina”. L’aplicació, segons Lucero, permet diverses facilitats com 
reconèixer notes fetes a mà o extreure llegendes d’imatges foto-
gràfiques o audiovisuals. “Si es posa a 10 o més periodistes a re-
visar documents en una habitació, durant el temps que calgués, 
no ho farien més ràpid que Pinpoint”, assegura Lucero. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Adictos  al Trabajo)

Google espera que ‘floc’ reemplaci 
les galetes de tercers dels anuncis a 
l’abril

Després de l’anunci de l’eliminació de galetes de tercers, Chro-
me proposa avenços a través de Privacy Sandbox. Es tracta 
d’avenços en la substitució de les galetes de tercers gràcies a 
una sèrie de mecanismes adaptats al futur, més respectuosos 
amb la privacitat a la web, que han estat desenvolupats al cos-
tat de socis de la indústria.

Privacy Sandbox, consisteix en una tecnologia que representa 
com funcionarà el mesurament i publicitat en línia a la web. 
Google mostra la seva confiança en el progrés i aprenentat-
ge de l’algoritme (floc , de privacitat, que agrupa grans grups 
d’usuaris per interessos similars, anonimitzades, però amb la 
informació de l’usuari, el dispositiu compartida a la web. “És 
difícil imaginar com la publicitat al  web podria ser rellevant i 
mesurar-se amb precisió sense galetes de tercers”, assenyala 
Chetna Bindra, product manager de  confiança i privacitat de 
l’usuari a Google, al seu bloc.
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Les proves assenyalen que els anunciants poden esperar veure 
a l’almenys el 95% de les conversions per cada dòlar gastat  
que fa a la publicitat basada en galetes. El projecte de Privacy 
Sandbox, que va fer públic a l’agost de 2019.  Un avanç en què 
treballen els anunciants sota la idea de grups de persones amb 
interessos comuns enfront dels identificadors individuals ID.

Després d’anunciar la intenció d’eliminar les galetes de tercers i 
reemplaçar-les amb noves funcions més privades al navegador, 
Google assenyala haver estat treballant en estreta col·laboració 
amb la comunitat web en general, inclòs el W3C, per a dissen-
yar i implementar una nova tecnologia que preservi la privacitat, 
al mateix temps que la sostenibilitat en webs obertes. (Font: 
Programa Publicidad)

Twitter anuncia el llançament de 
Birdwatch, una plataforma per 
detectar “tuits enganyosos” amb la 
col·laboració de la comunitat

Twitter ha anunciat la posada en marxa d’una plataforma ano-
menada Birdwatch, amb la qual la companyia busca recórrer a 
la comunitat d’usuaris per fer front a la “desinformació”. De mo-
ment, el lloc web només està disponible als EUA. Això es deu 
al fet que es tracta d’una prova pilot, però en el futur permetrà 
als usuaris registrar-se per denunciar possibles tuit enganyosos 
i afegir anotacions perquè siguin examinades per altres usuaris, 
que podran valorar la qualitat de les mateixes.

L’objectiu de Twitter és ajudar a crear un ecosistema capaç de 
dotar de context als tuits i que així, amb el temps, les pròpies ano-
tacions comunitàries acabin apareixent annexes als tuits a Twitter.
com. Segons la NBC, les demostracions del producte a què han 
tingut accés van mostrar un espai web dedicat al debat sobre els 
tuits més polèmics, amb “un format que combina elements de les 
eines de moderació de Reddit i Wikipedia”. (Font: Genbeta)
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Més de 2.000 alumnes ja participen en 
el concurs literari AMIC-Ficcions
Per Redacció AMIC 

  
La tretzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha supe-
rat els 2.000 participants procedents de 166 centres educatius, 
dels quals 1.532 alumnes són de Catalunya;  345 del País Va-
lencià; 108 de les Illes Balears, i 19 d’altres territoris de par-
la catalana com el Matarranya, Catalunya Nord i Andorra. Les 
inscripcions per participar en el certamen de creació literària 

es van activar el passat 5 d’octubre i segueixen obertes per a 
qualsevol estudiant de 14 a 18 anys, fins al dia 8 de febrer, a 
través de la pàgina web www.ficcions.cat

El funcionament.- El concurs “AMIC-Ficcions, l’aventura de 
crear històries” està enfocat a alumnes de 14 a 18 anys que 
cursin segon cicle d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de 
Grau Mitjà. L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, creada per 
l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), bus-
ca impulsar la creació literària i el treball en equip dels estu-
diants i com fomentar l’escriptura i la literatura en català.

Prenent cinc inicis de novel·la (El secret del Bosc Vell, de Dino 
Buzzati; Uns quants dies de novembre, de Jordi Sierra i Fabra; 
La Faula, de Guillem de Torroella; L’assassí que estimava els 
llibres, de Martí Domínguez, i Sobre la terra impura, de Melcior 
Comes), els participants han d’escriure un relat dividit en tres 
capítols i penjar-los mitjançant el web del concurs, seguint el 
calendari d’entrega. Els alumnes podran participar tant indivi-
dualment com en grups de fins a tres persones.

Jurat, premis i gran final.- Un jurat format per persones vin-
culades al món de la literatura i l’educació serà l’encarregat 
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d’escollir els guanyadors i els finalistes. Es valorarà la qualitat 
literària dels textos, la coherència argumental i l’originalitat de 
les històries. La segona quinzena del mes d’abril es publicaran 
els noms dels finalistes, i al mes de maig es farà l’entrega de 
premis i diplomes en diversos actes arreu dels territoris de parla 
catalana.

Els premis de l’edició d’enguany són aparells iPhone, PlaySta-
tion, iPad, Smartphone i auriculars sense fils. També es premia-
ran als professors/es més motivadors/es de cada territori amb 
una estada de dos dies per a dues persones amb sopars i/o 
esmorzars inclosos.

Organitza AMIC, compromís amb l’educació.- L’AMIC, As-
sociació de Mitjans d’Informació i Comunicació, representa a 
més de quatre-centes cinquanta publicacions en paper i digi-
tals fortament arrelades arreu del territori, les quals i de manera 
conjunta arriben a una tirada en premsa escrita en paper de 
més d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 
14.000.000 d’usuaris únics mensuals. (Infografia: AMIC)

La francesa Vivendi compra el 7,6% 
de Prisa
L’empresa francesa Vivendi ha anunciat la adquisició del 7,6% 
de Prisa després de comprar les accions d’HSBC per 52 milions 
d’euros. Ho ha confirmat la pròpia empresa en una comunica-
ció remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors: “Una 
vegada completada la col·locació, HSBC Bank no és titular de 
cap acció de la societat”.

Per la seva banda, Vivendi ha explicat que es tracta d’una inver-
sió estratègica per reforçar-se com un gran grup de continguts, 
entreteniment i mitjans de comunicació. Amb aquesta inversió 
es converteix en el quart major accionista del grup Prisa i enfor-
teix la seva presència al mercat d’Europa, Llatinoamèrica i els 
Estats Units.

El vicepresident de Prisa, Joseph Oughourlian, en qualitat de 
president del Consell, ha donat la benvinguda a Vivendi en nom 
del consell d’administració i ha assenyalat que “Prisa agraeix la 
inversió d’un accionista industrial com Vivendi, que reconeix el 
valor i el potencial dels actius i marques de Prisa”. Oughourlian 
va afegir que “la inversió de Vivendi proporciona la força i la se-
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guretat necessàries per al projecte futur de Prisa i  la dota d’un 
nou aliat important per dur a terme aquests plans amb èxit”. 
Paraula que ha subscrit Manuel Mirat, conseller delegat de la 
companyia, que ha insistit en “la il·lusió de treballar estretament 
amb Vivendi i els seus equips identificant sinergies i oportuni-
tats de negoci, promovent la creació de continguts de qualitat 
per generar valor per als accionistes de Prisa i oportunitats per 
Vivendi i Prisa en els països hispanoparlants”. (Font: Prnoticias)

Proposta d’una assignatura 
d’alfabetització mediàtica a l’ESO

La ministra espanyola d’ Educació i Formació Professional, Isa-
bel Celaá, va considerar la setmana passada “molt interessant” 
la proposta de crear una assignatura d’alfabetització mediàtica 

a l’ESO, que la FAPE li ha plantejat en diverses ocasions com 
un recurs imprescindible per lluitar contra la desinformació. Ce-
laá va precisar que hi ha molts demandants per incorporar ma-
tèries específiques a el currículum i, no tot cap en ell, però ha 
precisat que  aquesta qüestió que planteja la FAPE es treballa 
a l’ESO. Els alumnes es preparen per a distingir una informació 
d’una opinió, una informació veraç de la que és una desinforma-
ció i en interpretar i conèixer les fonts”.

La ministra ha explicat, però, que en part aquesta competència 
d’alfabetització mediàtica “serà emfatitzada sens dubte en el 
currículum escolar, tenint en compte que vivim en una socie-
tat molt complexa, en la qual ens trobem diàriament amb mol-
tes peces de desinformació”, per afegir que” si el propòsit de 
l’educació és que l’alumne sigui un alumne crític, ben format en 
lliure pensament i amb capacitat de discerniment, òbviament 
hem de treballar en l’alfabetització mediàtica entre les compe-
tència del currículum en si “.

La FAPE considera que la lluita contra la desinformació s’ha 
de centrar també en l’educació, a partir de l’ESO, per dotar els 
escolars dels coneixements suficients que els permetin distingir 
les notícies veraces de les falses, obtenir un criteri crític dels 
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mitjans, saber d’on procedeixen les fonts i quines són fiables 
i quines no i saber discriminar, sospesar i valorar el que reben 
per enfrontar-se millor a la mentida i la manipulació. (Font: Es-
pacio Dircom – fotografia: encastillalamancha.es)

La Vanguardia estableix una guia 
de bones pràctiques per a la seva 
comunitat
La relació entre mitjans digitals i audiència està en constant 
definició. A punt de complir-se un any de l’ampliació del web 
de participació de La Vanguardia, el diari ha establert una guia 
de bones pràctiques entre la seva comunitat de lectors a l’hora 
d’aportar visions o compartir continguts . Per tal d’evitar els pro-
blemes de moderació habituals a Internet, la capçalera del grup 
Godó busca establir una dinàmica que garanteixi el rigor, la ve-
racitat i la llibertat d’expressió dins dels límits de el respecte 
entre tots els membres de la comunitat.

Seguint la política d’El País i eldiario.es, que fa temps van res-
tringir la participació en comentaris a subscriptors i socis, La 
Vanguardia ha plantejat una mesura similar. Només els usuaris 

registrats al  web poden comentar els articles, i sempre dins del 
respecte a altres lectors. Una decisió que s’estén als debats 
entre lectors que activa periòdicament al seu web.

Tot i que a nivell operatiu es tracta d’una mesura que redueix 
i facilita a parts iguals el treball de l’equip de moderació, en el 
passat ha plantejat més d’un debat. Principalment pel fet que 
obliga els lectors a identificar-se per interactuar, estratègia de 
registre a la qual han recorregut els mitjans en els últims temps 
per accedir a certs continguts de cara a ampliar la seva base de 
dades de cara a potenciar les seves subscripcions. La seva pu-
blicació es farà en castellà i es reserva el dret d’emprendre ac-
cions legals si un lector aporta continguts no veraços amb afany 
d’enganyar o divulgar notícies falses. (Font: Dircomfidencial)

Formació al Col·legi de Periodistes

Iniciació a Wordpress per a periodistes.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Del dilluns 1 al divendres 26 de febrer (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 
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comprén tot el procés d’elaboració de la web, des de l’elecció 
del domini fins a la confecció d’un mínim posicionament SEO. 

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.

Webinar: Dissenyem una newsletter i una comunicació pun-
tual.- On line. Sessió en Directe. Dijous 4 de febrer (de 16.00h a 
17.30) - Utilitzes email màrqueting a la teva estratègia de comu-
nicació 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.

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- On line. Sessió en Di-
recte. Dimarts 9 i dijous 11 de febrer (de 10.00h a 13.00) - Co-

municar amb energia, entusiasme i eloqüència resulta capital 
en aquests moments d’escenaris digitals. Per destacar en vi-
deoconferències, webinars, reunions virtuals i entrevistes a tra-
vés de xarxes socials, és precís conèixer les tècniques que des-
envoluparem i practicarem en aquest curs, a càrrec d’Enrique 
San Juan. Vine i experimenta les pautes que et permetran do-
minar tots els escenaris digitals en què et toqui intervenir.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- On line. Sense 
Restricció Horària. Del divendres 22 de gener al 26 de febrer (6 
hores) - En aquest taller, dirigit per Ana Salvá, es donaran les 
pautes necessàries per fer un reportatge i es desenvoluparà un 
treball de forma tutoritzada. En primer lloc, s’impartirà una ses-
sió per explicar els conceptes bàsics a tenir en compte a l’hora 
de treballar. Després, es proposarà una idea de reportatge a 
realitzar de forma personalitzada. 

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 
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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 Na-
fría, pretén 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. 

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 infor-
mació a través de les xarxes socials. Encara queden places 
disponibles. 

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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Aposta Google per la independència 
dels mitjans o s’aprofita d’ells?
Per Javier Luengo / Capital Radio

Google està canviant el món de la comunicació. Un gir de 180º 
per part del cercador més famós de món per, diuen des de Si-
llicon Valley, combatre les fake news. No obstant això, després 
de dos anys d’anunciar la seva Google News Inicitative, la lluita 
no està resolta i és que mentre que alguns països han accedit a 
pagar en altres amenacen de abandonar-los si no es responen 
les seves peticions.

El cas és que Google no sap què fer. No aclareix. En 2019 va 
anunciar el llançament de Google News Iniciative, una ambicio-

sa proposta en la qual deia que anava a invertir una quantitat 
de diners, significativa, concretament 300 milions de dòlars per 
a, deien, invertir en projectes “revolucionaris” de “periodisme 
digital”.

La trillada frase de “la premsa ha mort” porta utilitzant-se anys 
-si no segles- i si bé la immediatesa de la ràdio i l’aportació mul-
timèdia de la televisió no va acabar amb ella, els mitjans digitals 
l’han donat un bon cop.

És internet el que està matant a la premsa? Van fer falta 23 pun-
yalades per matar Cèsar però només recordem la de Brut. I en 
aquesta història, encara que molts estiguin amb el punyal a la 
mà, Google té clar que no vol carregar amb el mort. Però el cas 
és que està sent difícil que això sigui així i és que les disputes 
de Google amb els mitjans de comunicació al llarg i ample de la 
planeta han estat una constant en els últims anys.

“Google haurà de decidir qui guanya i qui perd. I això benefi-
ciarà principalment a les grans empreses “va deixar escrit al 
desembre de 2018 Richard Gingras, el cap mundial de Google 
News. Hem de dir que, al seu moment, tot això tenia una expli-
cació: era un dels intents més directes de Google de persuadir 
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la Comissió Europea i als estats membres per reconduir la di-
rectiva de copyright que s’estava forjant en aquell moment, i 
que finalment va tirar endavant el 2019.

A tot això Google es va oposar ferotgement i tampoc cal anar-
se’n molt lluny per conèixer les conseqüències. A Espanya la 
transposició nacional de la directiva europea es va materialitzar 
en el Cànon AEDE: una taxa coneguda com la primera taxa 
Google amb la qual tot just s’han recaptat una mica més de 
60.000 euros, molt lluny dels 80 milions anuals que tenia esti-
mat el Govern espanyol.

Tot i això, les conseqüències més directes sobre la qual tots 
nosaltres ens veiem afectats és que Espanya és l’únic país del 
món que no compta amb el servei Google News, una mena de 
contenidor de mitjans on estar informat.

Acord a França. No obstant això, on la lluita ha estat exhaus-
tiva, però també efectiva per a tots ha estat a l’altre costat 
dels Pirineus. A França hem sabut en les últimes hores que 
les tensions entre Google i els mitjans francesos semblen estar 
arribant al final. Després de mesos i mesos de negociacions, 
Google França acaba d’anunciar que ha arribat a un acord amb 

l’Aliança de la Premsa, que engloba uns 300 mitjans francesos, 
per pagar-los a canvi de mostrar la vista prèvia del seu contin-
gut en la secció de notícies.

Es tracta del primer acord d’aquest tipus que es tanca en territo-
ri europeu. I en el qual Google negociarà de manera individual, 
és a dir, mitjà a mitjà amb aquells que formin part d’Aliança de 
la Premsa.

Els acords, expliquen en un comunicat des de Google, cobriran 
els drets veïns dels editors i permetran la participació a News 
Showcase, el programa de Google per accedir gratis a notícies 
sota un mur de pagament. Un servei que està ja en marxa en 
països com Alemanya, Brasil, Argentina, Canadà o el Regne 
Unit.

Amenaces a Austràlia.- Després d’aquest pacte, París se 
suma també a Austràlia on Google té l’altre gran front a batre, 
en un dels seus mercats més pròspers. Al país de les nostres 
antípodes l’estratègia del cercador és més fera. La tecnològica 
ha amenaçat al govern de Canberra amb desactivar el seu cer-
cador si el parlament aprova una llei que en aquests moments 
està oberta a debat mitjançant la qual s’obligaria, a l’igual que 
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a Facebook i altres grans tecnològiques, a pagar als mitjans 
locals per publicar els seus continguts.

Unes amenaces a les que el primer ministre australià ja ha res-
post i ha assegurat que: “A Austràlia seran benvingudes totes 
les empreses que vulguin complir les regles de joc, però nosal-
tres no responem a amenaces”. Unes declaracions que arriben 
després que el gegant hagi insistit en què l’esquema proposat 
pel govern és insostenible per a ells.

I malgrat que de cara a la galeria aquesta situació encara no 
s’hagi materialitzat, segons informa la cadena pública australia-
na ABC, Google ja estaria “enterrant” certes pàgines web des-
prés d’haver ajustat el seu algorisme de cerca res més que per 
a un reduït 1% de els usuaris.

De fet, el director general de Google per Austràlia i Nova Zelan-
da, Mel Silva, en una compareixença a porta tancada davant 
dels diputats del país ha confirmat que estan “experimentant” 
amb “algunes armes” per pressionar els legisladors.

A per les tecnològiques!.- Aquesta nova posició es produeix 
quan els gegants tecnològics rebutgen les trucades de tot el 

món per a una major regulació, i després, sobretot, que Google 
i Facebook rebessin una pallissa per presumpte abús de poder 
de mercat per part dels legisladors nord-americans en una au-
diència al Congrés.

Però, com “consells venc que per a mi no en tinc”, s’ha sabut 
ara que el govern nord-americà pressiona Austràlia perquè no 
promulgui una llei que, al cap i a la fi, afecta a les seves empre-
ses més poderoses enmig d’una tensió tecnològica sense pre-
cedents amb altres països, com la Xina. (Infografia: GeekZus)
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El govern ha d’usar els guanys de 
l’impost a Google per donar suport al 
periodisme
Per FIUP / Federació Internacional de Periodistes

El nou impost sobre alguns serveis digitals a Espanya -conegut 
com a Taxa Google- generarà enormes ingressos aquest any. 
Aquests beneficis, segons els sindicats de periodistes espan-
yols, s’haurien d’utilitzar per ajudar a mantenir els llocs de tre-
ball en els mitjans de comunicació.

La Federació Internacional de Periodistes (FIP) i els seus afi-
liats espanyols han rebut amb satisfacció el nou impost sobre 
els gegants digitals, els qui paguen pocs o directament cap im-
post al país i han demanat al govern de l’Estat que utilitzi part 
d’aquest fons per donar suport al periodisme de servei públic.

L’anomenada “taxa Google” és similar als impostos ja aplicats 
en altres països europeus com Alemanya, França o Bèlgica, 
que imposen gravàmens als agregadors d’Internet per enllaçar 
a continguts de mitjans de comunicació que estan protegits per 
drets de propietat intel·lectual.

Aquest nou impost, aprovat pel Govern espanyol al febrer de 
2020, afecta multinacionals digitals amb una recaptació global 
superior als 750 milions d’euros i uns ingressos de més de 3 
milions d’euros només a Espanya. D’acord amb les previsions 
del Govern espanyol, la “taxa Google” generarà al voltant de 
mil milions d’euros. Aquests guanys seran utilitzades per donar 
suport als sectors més afectats per la pandèmia.

Les activitats econòmiques de Google i altres gegants de la tec-
nologia sovint no es graven o estan subjectes a sistemes fiscals 
febles, el que danya greument els llocs de treball i a les empreses. 
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Si bé la FIP acull amb satisfacció la iniciativa espanyola -i 
fa una crida a altres països perquè gravin els gegants tec-
nològics-, la Federació i els seus afiliats espanyols insten al 
Govern a reconèixer que els/les periodistes i els mitjans de 
comunicació són els més afectats per Google i Facebook. 
Aquestes empreses han construït una fortuna gràcies a 
l’explotació gratuïta dels continguts dels mitjans de comuni-
cació i a la captació dels ingressos publicitaris generats pel 
treball dels/de les periodistes. Per tant, resulta just que una 
part dels ingressos generats pel nou impost es destini a el 
suport del periodisme.

El secretari general de la FIP, Anthony Bellanger, va dir: “El 
món està afrontant una crisi econòmica, sanitària i ambien-
tal de forma simultània, i el debat per aconseguir un sistema 
d’impostos just no pot seguir posposant-se. Celebrem els esfor-
ços d’Espanya per gravar els grans operadors digitals, però és 
essencial que una part d’aquestes guanys sigui destinada al/les 
periodistes i el sector dels mitjans de comunicació”.

L’Associació de Periodistes de FSC-CCOO va dir que els mi-
tjans de comunicació i els periodistes s’han vist “seriosament 
afectats per la crisi de la pandèmia de Covid-19” i va fer una 

crida al Govern per “utilitzar una part dels fons recol·lectats per 
donar suport a el periodisme de servei públic .

El president de la FAPE, Nemesio Rodríguez, va dir: “ L’entrada 
en vigor a Espanya de la” taxa Google”és una extraordinària 
oportunitat perquè part dels ingressos que el Govern obtingui 
siguin destinats als periodistes i als mitjans per ser els posseï-
dors dels drets d’autor dels continguts que fan servir les grans 
plataformes tecnològiques per fer negoci. Seria una manera 
d’ajudar a que el periodisme es mantingui com un servei públic 
essencial”.

Des de l’Agrupació de Periodistes de la UGT es van mostrar a 
favor de l’aplicació d’aquests impostos, tant a Google com la 
taxa Tobin, perquè, en el cas de Google, “paguin en cada es-
tat de la Unió Europea una taxa proporcional al que ingressen i 
no una ridícula quantitat com fins ara venia fent la multinacional 
nord-americana. Amb la Taxa Tobin es posa per fi, encara que de 
forma tèbia, un impost a les transaccions internacionals perquè 
contribueixin per a la millora dels serveis socials a cada país.”

Per la seva banda, Agustí Yanel, president de la Federació 
de Sindicats de Periodistes (FeSP), va dir: “Donem suport a 
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la implantació a Espanya de l’Impost sobre Determinats Ser-
veis Digitals (IDSD), conegut com a ‘taxa Google’, perquè és 
de justícia que les grans empreses multinacionals paguin els 
seus impostos en els països on els obtenen, com tots els con-
tribuents. Aquestes grans empreses tecnològiques obtenen in-
gressos milionaris gràcies als mitjans de comunicació, de les 
informacions de les quals en són autors els i les periodistes, de 
manera que aquest impost ha de servir per ajudar a el sector 
periodístic, greument afectat per la pandèmia a Espanya.” (In-
fografia: Adslzone)
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Vuit tendències que els executius 
de mitjans de comunicació esperen 
poder presentar el 2021
Per John McCarthy / The Drum

Bloomberg, Sky, Jungle Creations i molts més ens parlen de les 
tendències mediàtiques en què s’hauria de centrar la indústria 
el 2021.

Amb el començament d’un nou any, les prediccions dels mitjans 
s’estan acumulant. Diferenciar aquesta pila és el fet que, des-
prés d’un període de canvis sense precedents, els grans pen-
sadors han estat incapaços de treure les mateixes velles idees.

El 2020 va canviar el joc en gairebé tots els sentits, amb un 
76% dels executius de mitjans enquestats pel Reuters Institute 
que van dir que la pandèmia va accelerar els seus plans de 
transformació digital. Heus aquí, el grup Reach, del Regne Unit, 
registra un creixement digital rècord el quart trimestre del 2020, 
evidenciant aquesta recerca.

Si el 2020 va ser un any de reptes, el 2021 ofereix moltes opor-
tunitats. The Drum ha qüestionat el millor de la indústria sobre 
les tendències que han de tenir en compte els mitjans de comu-
nicació. Però, quina guanyarà?

Centrant-se en els seus punts forts
Duncan Chater, cap de vendes a Europa de Bloomberg Media, 
diu que centrar-se en els punts forts del grup va ajudar a guiar-
lo durant un any dur. “El 2020 va ser un recordatori que heu 
de ser àgils i poder adaptar-vos ràpidament. És essencial que 
siguem àgils i tan sensibles com sigui possible per ajudar els 
clients a mantenir-se rellevants, autèntics i eficaços al mercat”.

L’objectiu era assegurar-se que era un soci fàcil per fer negocis 
amb un entorn virtual. “Vam treballar molt per millorar els nos-
tres processos i sistemes per accelerar els nostres temps de 
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resposta i oferir més valor al voltant de les nostres dades i les 
estadístiques que podrien obtenir els clients”.

En el tercer trimestre, els ingressos de Bloomberg Media a ni-
vell mundial van augmentar un 13% interanual, amb una pu-
blicitat digital un 27%. Chater preveu majors ingressos digitals 
aquest any.

El televisor s’adapta
La televisió gaudia de públics rècord en general, però va haver 
de modernitzar i racionalitzar els seus sistemes de compra. La 
directora de planificació de Sky Media, Sarah Jones, diu: “El 
2020 va ser un recordatori oportú de la importància que la tele-
visió té a les nostres vides: el seu paper en mantenir-nos infor-
mats, entretinguts i connectats culturalment. En aquest moment 
d’inestabilitat, també ha reforçat la importància de la qualitat i la 
confiança per als consumidors.”
Per exemple, Sky News va registrar xifres de consum rècord. El 
consum a la demanda va augmentar, igual que va passar amb 
la televisió.

Jones diu: “La pandèmia mundial també ha desencadenat ten-
dències de visualització accelerades, especialment a l’espai 

on-demand. Des de la perspectiva publicitària, després del xoc 
inicial, ens va alegrar veure la confiança de les marques en 
invertir en TV i les xifres de visualització rècord”.

Les condicions van propagar sòl fèrtil per a moltes marques 
D2C que van ser impulsades pel bloqueig del carrer major. 
També els va atraure el pas cap als terminis de reserva antici-
pada més curts.

Jones diu que les capacitats de producció més baixes van de-
mostrar que la creativitat impactant no ha de ser cara. L’èxit 
de l’oferta de TV digital de Sky es basarà en l’activació de les 
pimes. Oferia campanyes de televisió dirigibles per valor de 2,5 
milions de lliures esterlines a aquestes empreses per posar els 
peus a la porta.

Ampliar el públic en les notícies
Dominic Carter, director comercial del grup de News UK, diu 
que els projectes de “transformació” amb temps de cuina de 18 
mesos es van lliurar anys abans. L’acceleració va ser real.
En particular, un gran pas per al propietari de The Sun aquest 
any va semblar ser l’ampliació de la seva oferta d’àudio digi-
tal. Carter diu: “Amb el nostre negoci de ràdio sense fils, per 
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exemple, vam haver d’adaptar-nos i innovar ràpidament. Quan 
l’esport en directe es va aturar, les nostres estacions de Talk-
Sport van pivotar per aportar escapades i companyerisme a la 
comunitat esportiva, Virgin Radio es va convertir en la llar de 
l’entreteniment i vam llançar Times Radio per mantenir la nació 
informada en un context de desinformació, notícies falses i la 
pandèmia.”

Marcant aquesta energia renovada, va llançar Octave Audio, 
una plataforma de vendes conjunta amb Bauer Media per oferir 
una audiència digital àmplia. És un tema que també s’inclou en 
la paraula escrita.

Dinàmic fora de casa
Andrew Newman, director executiu de DOOH.com, reflecteix 
que durant l’últim any, tot i que el mitjà fora de casa sovint no te-
nia públic, es va treballar per millorar i digitalitzar la producció.

Comenta: “Ja estem veient un augment de les campanyes 
digitals fora de casa amb dinàmiques més intel·ligents i això 
continuarà fins al 2021. Les marques utilitzen campanyes dinà-
miques de localització per parlar directament amb les comuni-
tats locals en àrees específiques: microorientació de les seves 

públic, augmentant l’eficàcia i fent que la seva despesa en màr-
queting funcioni més. De manera estranya, es preveu que els 
codis QR “esdevinguin una part bàsica de les campanyes fora 
de casa el 2021” a causa de l’adopció de rastreig i com a nou 
mitjà de mostreig de productes .

Programàtic fora de casa
L’augment de la digitalització de l’inventari fora de casa també 
significa que es poden comprar més accions per programació, 
cosa que ajusta el mitjà a la compra digital. Jean-Christophe 
Conti, director executiu de VIOOH, diu: “En un món incert i cada 
vegada més digital, la necessitat de flexibilitat i campanyes ba-
sades en dades mai ha estat mai més gran i continuarà impac-
tant en el futur de fora de casa. Espero que l’adopció de l’OOH 
digital guanyi ritme el 2021”.

Nicole Lonsdale, directora principal de clients de Kinetic World-
wide, diu que “les campanyes fora de casa ara es poden activar 
mitjançant l’orientació per públic conductual”, que la veu super-
posar-se millor amb la pantalla mòbil i les execucions socials.

“Aquest ús de dades per crear una imatge detallada de l’activitat 
del públic gairebé en temps real donarà confiança a les mar-
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ques que la seva despesa publicitària el 2021 s’està publicant 
amb el màxim impacte”. Amb aquest objectiu, veu un “enorme 
augment de les solucions de pantalla omni”.

La maduresa social
Melissa Chapman, co-directora general de l’editorial social Jun-
gle Creations, diu que va experimentar un creixement rècord. 
La pandèmia va impulsar una enorme migració digital i van 
prosperar les empreses amb models forts i diversificats que 
podrien satisfer les necessitats de les marques. Chapman diu: 
“Amb més gent en línia i en xarxes socials que mai, hem vist 
una gran pujada d’espectadors i seguidors durant l’últim any i 
en algunes plataformes fins a un 30% més”.

Per a un negoci que és pa i mantega, el públic social és públic, 
això va contribuir a obtenir un creixement rècord. “Hem llançat 
les nostres marques de mitjans a TikTok i hem augmentat el 
nostre abast a Snapchat, multiplicant per set el nombre de pro-
grames Discover”. De manera similar, LadBible va gaudir d’un 
creixement envejable.

Partnerships
Els pressupostos continuen sota pressió i la recuperació pot 
no ser tan ràpida com molts esperarien. Amb això en ment, els 
equips àgils que operen a tota la indústria haurien de plantejar-
se trobar la seva combinació perfecta. Owen Hancock, director 
de màrqueting d’Impact EMEA, exposa les partnerships com 
més importants que mai.

“Les marques han après ràpidament la importància de redis-
tribuir la seva despesa en màrqueting i això va provocar que 
aquest any entrin en joc una sèrie d’associacions sovint de gran 
perfil. Una de les principals aportacions a partir del 2020 ha es-
tat l’economia de l’associació en auge, il·lustrada per aparella-
ments creatius com Hello Fresh i Craft Gin Club, la col·laboració 
dels quals va proporcionar un valor additiu per als clients i un 
major rendiment per a les dues marques.”

Hancock conclou: “Les grans empreses amb programes de 
partnerships d’alta maduresa han trobat que han crescut les 
seves empreses el doble de ràpid que els seus companys”. (In-
fografia: The Drum)
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Els mitjans de comunicació passen 
per les mateixes fases (de millor a 
pitjor)
Per Sergio Parra / Xataca

L’altre dia denunciàvem com un dels diaris de major difusió 
d’Espanya suggeria que el Reiki ajudava a combatre la CO-
VID-19. Diversos mitjans hem aconseguit que es retirés tal bar-
baritat.

Però un es pregunta, llavors, com un mitjà de comunicació tan 
important pot arribar a publicar coses així (no diguem ja algu-
nes de les seves Contres, la secció de l’horòscop...). En el fons, 
forma part del seu procés natural com a mitjà de comunicació. 

Un procés pel qual passen tots els mitjans de la història: bàsi-
cament, de millor a pitjor.

Cinc fases
Qualsevol nou mitjà de comunicació acaba per passar la se-
güents fases:
1. Pronòstics negatius per part dels analistes o fins i tot del pro-
pi inventor del mig. Amb l’adveniment del telèfon, es va dir que 
aquest acabaria amb la intimitat. Que la ràdio no tenia sentit. 
Que el cinema no interessaria a ningú. Que per als ordinadors 
personals no hi hauria prou demanda.

2. Una assimilació progressiva a nivell social. La gent comença 
a utilitzar aquests mitjans i es descobreix que són interessants.

3. Una distribució d’enormes beneficis culturals i materials en 
la societat. Els mitjans il·lustren a la gent, fins i tot a alguns 
sectors de la massa social. Per exemple, la ràdio, en els seus 
orígens, es sustentava en programes per ensenyar el poble.

4. Una progressiva mercantilització del mitjà. Arriba la publici-
tat, la competència, l’ànim de lucre, i els creadors de continguts 
comencen a ser temptats i influïts per aquests factors.
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5. Una progressiva devaluació del mitjà pel que fa als beneficis 
culturals i materials en nom de maximitzar la mercantilització. El 
mitjà ja no serveix per al que va ser concebut, sinó per obtenir 
més beneficis econòmics (encara que sense exagerar massa 
perquè no desaparegui del tot l’etiqueta de repetibilitat que per-
met seguir contractant publicitat).

Aquestes fases van tenir lloc, per exemple, amb el primer gran 
mitjà de comunicació: la impremta de Gutenberg, any 1450

També va succeir amb el telègraf, que ha estat comparat com 
una mena de internet victorià. Aquest dispositiu va ser inventat 
per Samuel Finley Breese Morse, nord-americà, en 1832.

Va passar el mateix amb el diari: els primers tenien poques pàgi-
nes i eren molt cars, així que només es dirigien a persones cultes 
i riques. Algú va idear una forma de negoci nova que va consistir 
en baixar el preu sufragant en part les despeses de redacció, 
impressió i distribució inserint publicitat, el que va obligar a afegir 
més pàgines (perquè la publicitat es pogués distribuir millor).

A mesura que més persones compraven periòdics, els beneficis 
per publicitat augmentaven, així que els editors no van trigar a 

adonar-se que inserint notícies groguenques s o morboses, això 
augmentava les vendes, és a dir, els beneficis, la qual cosa, al 
seu torn, obligava a posar més pàgines de notícies supèrflues.

O posar notícies groguenques i impactants, tot i que falses, 
com les que va començar a introduir el magnat dels mitjans de 
comunicació William Randolph Hearst.

I, per descomptat, també ha passat el mateix amb la indústria 
editorial.

I ara està començant a passar, també, amb alguns mitjans digi-
tals (unes plataformes es vulgaritzen i apareixen altres menys 
vulgaritzades que acabaran també per vulgaritzar). Fins i tot 
els blocs, nascuts com una eina d’apoderament de la societat, 
finalment el 99,9% d’ells amb prou feines van arribar a una au-
diència ínfima, perquè la massa prefereix les notícies ganxo, 
els clickbaits, la mala bava de Perez Hilton, el viral, el meme, 
els «i no creuràs el que va passar a continuació».

Només són forces comercials (o polítiques), cegues i atzaroses, 
que arriben amb els seus tentacles a qualsevol mitjà . És una 
cosa així com un procés natural imparable. La següent història 
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de ciència ficció potser us serveixi per imaginar millor el procés: 
cliqueu en aquest enllaç (Infografia: Culturiza)
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Quin futur per a la premsa el 2021? 
Ple d’esperança!
Per Fabienne Billat, assessora en  comunicació i estratègia di-
gital / Méta-Media

La tecnologia digital ha destruït fins ara més del valor creat per 
a la premsa. L’hegemonia dels GAFA, la desconfiança envers 
els lectors, exigeixen una regulació... el sector està experimen-
tant una revolució digital: per fòrceps, accelerada per la pandè-
mia mundial. Però, hauríem de renunciar a tota esperança de 
millora? 

Certament no. La singularitat de la nostra cultura i una certa 
idea de la premsa d’estil europeu podrien obrir un nou camí.

Desconfiança, per descomptat, però rècord de consum en 
línia
El Baròmetre de confiança en els mitjans de 2020 de Kantar 
(publicat el desembre de l’any passat i reproduït en aquest but-
lletí de l’AMIC) mostra que l’interès per les notícies es troba en 
el seu nivell més baix des del 1987.

La crisi del Covid-19 està accelerant inexorablement la fi dels 
mitjans impresos a tot el món. Com recorda Cyril Vart, vicepre-
sident executiu de Fabernovel: “Sembla el mercat de la premsa 
de revistes el 2004. Es va advertir a tothom que hi hauria canvis 
amb els mitjans en línia, però els mitjans convencionals no es 
van adaptar.”

Lògicament, els confinaments de l’any 2020 van trencar regis-
tres en termes de subscripcions de pagament per a mitjans en 
línia. És el cas del web delNew York Times, els ingressos del 
qual superen ara els del paper: entre subscripcions i ingressos 
publicitaris, 186  milions de dòlars en el segon trimestre, enfront 
de 175  milions en vendes i publicitat en paper.
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Qualitat del contingut versus GAFA gratuïts
En aquest context de digitalització de mitjans, la qüestió con-
tinua essent la de la remuneració del contingut en línia viralit-
zat en plataformes d’agregació com Facebook o Google. Com 
compatibilitzar la qualitat del contingut produït amb la distribu-
ció gratuïta del mateix?

Per una banda, volem informació verificada i qualificada produï-
da per un periodisme educat, que tingui un cost. D’altra banda, 
lowcost requereix menys inversions i la seva quota de mercat 
continua creixent.

En oposició a aquest estat de coses, l’agost del 2018, una co-
lumna de periodistes publicada a Le Monde creia que Europa 
havia d’adoptar la seva reforma dels drets d’autor per protegir 
la premsa de “la depredació dels gegants de la xarxa”. Exigeia 
l’atribució de “drets veïns” a la premsa en línia.

Octubre de 2019 : Google acaba d’oferir acords bilaterals amb 
determinats mitjans d’Austràlia, el Brasil, Alemanya i els Països 
Baixos per comprar-ne contingut. Aliança resistida pels editors 
de premsa d’altres països. Comença l’enfrontament.

Novembre de 2019: és el torn dels mitjans francesos, Le Mon-
de, Le Figaro, Liberation, L’Express, l’Obs i Courrier Internatio-
nal, que signen acords individuals.

Es tracta d’una resolució que equilibra la retribució del valor, a 
l’estil americà.

“En lloc de buscar un model just, raonable i transparent per 
remunerar els drets veïns, Google intenta imposar la seva vo-
luntat i el seu model als mitjans de comunicació.», diu Daniel 
Kretinsky, CEO de CMI a Liberation.

Un fitxer que acaba de trobar un resultat positiu, amb la sig-
natura d’un acord entre  Google i la General Information Press 
Alliance el 21 de gener de 2021. 

Un informe únic a la premsa en funció del continent
Certament, les plataformes de difusió han canviat els nostres 
sistemes, imposant nous models al món. 

La informació és una necessitat. Fins i tot és un dret reflectit 
en el principi de llibertat de premsa. La premsa i els mitjans de 
comunicació tenen aquest important paper d’equilibri i accés a 
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la democràcia. Estem lluitant enèrgicament per aquesta demo-
cràcia, aquesta llibertat.

Pagar un mitjà de comunicació per garantir una informació fia-
ble tampoc no és prerrogativa de la nostra societat: només un 
15% de nosaltres diu que està preparat per pagar, segons un 
estudi d’Ipsos realitzat a 29 països (Ipsos, octubre de 2020, 
estudi publicat a El Butlletí de l’AMIC).

Pel que fa al mercat 
asiàtic, alimentem una 
certa fascinació, segura-
ment pel seu fenomenal 
avanç tecnològic. L’accés 
a la informació difereix. 
Cada ciutadà xinès està 

equipat amb un telèfon intel·ligent: el 92,5% de la població acce-
deix a Internet mitjançant aplicacions seleccionades. Les xarxes 
socials estrangeres com Facebook i Twitter estan bloquejades, 
milions d’empleats controlen i censuren el que es diu a Internet.

Un altre model, a l’altra banda de l’Atlàntic, als EUA. Allí, la 
constitució no garanteix el dret general al respecte de la vida 

privada. Les xarxes socials són hegemòniques, impulsades 
pel suport de centres: universitats, governs, empreses i in-
versors. Aquestes plataformes responien a les necessitats de 
la nostra comunitat i ens permetien alimentar la nostra gana 
d’informació, aparentment de forma gratuïta. Participen en la 
difusió d’informació, creada pels mitjans de comunicació, amb 
el poder de viralitat que els pertoca.

“ El resultat és una forta dependència de Google i Facebook. Per a 
alguns mitjans, això arriba fins al 30% o el 40% de la seva facturació”, 
assenyala Sylvain Levy-Valensi, fundador de Webradios Edition.

Un retard en la regulació?
És massa tard per oposar-s’hi o fins i tot competir-hi. Tot i 
això, les corbes dels cicles funcionen. Recentment, han sorgit 
rebel·lions al territori nadiu dels gegants digitals, als EUA. Se-
gons G H. Smith, president del Sindicat d’Interessos de Ràdio 
i Televisió, “aquests gegants fan mal a les 7.500 emissores de 
televisió i ràdio locals, desprenent el 70% dels seus ingressos 
publicitaris durant els darrers 20 anys.”

S’ha certificat una reclamació: Google i Facebook controlen en-
tre ells el 77% dels ingressos publicitaris a nivell local.
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Sobre aquest punt, és positiu assenyalar que els diversos moviments 
polítics acorden una regulació dels ingressos d’aquests monopolis.

Originalment, va ser l’actiu guanyador: la preeminència del su-
port estatal, va permetre que aquestes potències tecnològiques 
arribessin al màxim.

Eric Scherer, director d’Innovació i Afers Internacionals de Fran-
ce Télévisions, insisteix en aquesta deficiència: “La falta de su-
port polític a Europa per al desenvolupament d’estructures és 
evident. Arribem tard, sobretot per col·laborar. No hi ha esfera 
pública digital europea. L’Estat ha de jugar el seu paper.

Cridar l’atenció o prendre altres decisions
Creiem que Facebook ven les nostres dades. Més subtilment, 
Facebook les explota. Aquesta xarxa social desenvolupa mo-
dels per predir les nostres accions i orientar-les. La nostra psi-
cologia inspira tecnologia! És l’ús del que sabem sobre els nos-
tres comportaments cognitius, que desenvolupa tecnologies.

Farem aquesta tria? Participarem en aquesta competició per 
l’atenció, aquesta explotació de les nostres dades, a canvi dels 
nostres usos? O podrem desenvolupar un altre model?

Un dels nostres punts forts opera a través de regulacions, legis-
lacions a favor dels nostres principis ètics. Posteriorment, con-
trol per preservar el dret a la privadesa.”  Reforçar les nostres 
barreres per preservar els nostres valors ancorats en les perso-
nes, la nostra cultura”, tal com recomana Sylvain Levy-Valensi.

Això lliga amb el nostre desig de sobirania. “Sens dubte, hi ha  
una línia fina amb el proteccionisme”, afegeix Mick Lévy, di-
rector d’Innovació de Business et Décision. Aquest tema no es 
refereix als EUA, ja que tenen un mercat domèstic dinàmic ge-
gantí, tenen totes les millors tecnologies i les dades romanen al 
seu sòl. Ni la Xina, amb la protecció addicional del “gran talla-
foc” que estableix una Internet bloquejada a tot el país.”

Algunes vies per experimentar
Ens hem de definir. Identifiqueu les nostres singularitats, acti-
veu-les, defenseu-les.

A nivell individual, a través dels nostres usos: l’usuari d’Internet 
passa d’una xarxa social a una altra, rebota entre podcasts, 
vídeos, butlletins... Aquesta és la generació del berenar. Davant 
la gran quantitat d’informació, podem investigar una pista pro-
posada per Nesem Ertan, el “nutricionisme de contingut”. Men-
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tre nodrim el nostre cos amb aliments orgànics frescos i selec-
cionats... podem treballar per educar el nostre consum digital.

Per què no adoptant els principis digitals de la plataforma? La 
premsa és un nom, un mitjà, com un lloc on anem, que consul-
tem. Ara hem de considerar el model de plataforma. Els mitjans 
de comunicació ja no tenen una sola veu, s’enriqueixen amb 
múltiples fonts, interaccions i una rica capil·laritat. La co-cons-
trucció inicia llavors el desenvolupament i el vector d’obertura.

Per il·lustrar-ho, es  va dur a terme una consulta ciutadana du-
rant el primer tancament: un diàleg periodistes/ciutadans que 
va identificar la necessitat de cooperació per a l’editorialització 
de la premsa local. Això va conduir a col·laboracions concretes, 
entre periodistes i ciutadans locals. D’aquests fructífers inter-
canvis van néixer publicacions, èxits... Això permet una propos-
ta d’experiència, que implica molt més enllà del simple lector 
d’Internet.

Per què no, també, utilitzar la tecnologia com a eina de crea-
ció. Amb la democratització de la intel·ligència artificial es sac-
segen els modes convencionals. Per tant, aquest article escrit 
completament per una IA, que surt primer a Hacker News. I si 

utilitzéssim aquestes tecnologies per servir la nostra creativitat? 
Inventar productes i models únics per a nosaltres, que se’ns 
assemblin culturalment. I pujar a altres perspectives.
 

Aquesta tercera via, proteana, s’ha de construir.
En aquest sentit, el projecte GaiaX (una infraestructura de da-
des federada per a Europa), llançat el juny del 2020, és prome-
tedor: 180 empreses i institucions europees s’han unit i estan 
iniciant la base de la nostra sobirania digital . Hi ha una variació 
de part dels serveis per a sectors com la premsa. Si funciona, 
seria la millor possibilitat de defensar els valors europeus de 
privadesa i diversitat.

Finalment, la possibilitat d’una Europa digital independent, la 
seva gamma de serveis d’acord amb els nostres valors.
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Després de la preocupant hegemonia comercial dels gegants 
d’Internet, el seu evident abús de poder, és el balanç polític 
global el que està en joc, com hem vist amb els darrers esde-
veniments a Washington. Depèn de nosaltres preservar aques-
ta llibertat, també mitjançant la informació. (Infografies: Incom/
UAB, marketwatch, Tecsens)
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De com Google va conquerir el món i 
els mitjans es van diluir
Per Diego Sans, analista digital / El Tiempo (Colombia)

 
El contingut diari de desenes de milers de mitjans de comunica-
ció ha estat clau per al creixement de Google. Per dir-ho d’una 
altra manera: el material generat per aquests diaris, cadenes 
radiofòniques i noticiaris al llarg i ample del planeta, durant 
tants anys, li va servir com a gran trampolí per esdevenir un 
colós global.

Cert és que en aquesta relació simbiòtica tots dos se’n van be-
neficiar, però la balança es va inclinar desmesurada i incontro-
lablement a favor de l’empresa de Mountain View.

Avui, Google, a través de la seva matriu Alphabet Inc, és la 
cinquena companyia més gran de món. Els mitjans, per la seva 
banda, tot i els milions de clics que arriben als seus portals 
a través del motor de cerca, lluiten per la seva supervivència. 
Milers d’ells ja ni existeixen. Atribuir-los a Google o a les xarxes 
socials la crisi dels mitjans seria la sortida fàcil. És un assumpte 
molt més complex. Si bé la seva quota de responsabilitat no és 
menor, és a les males decisions, la manca de visió, el poc tre-
ball en equip del gremi i un excessiu grau de comoditat per part 
d’aquests últims on es comença a entendre la seva precària 
situació.

Quan els mitjans van decidir regalar fa més de 20 anys el seu 
actiu més preuat -la informació-, sense saber-ho li van posar la 
creu a l’equilibri del seu model de negoci. A poc a poc, el negoci 
publicitari va ser migrant a aquestes empreses que, a punta 
d’encisar-los les orelles amb generació de clics, es van quedar 
amb més del 90 per cent del pastís publicitari.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Amb invitacions a Silicon Valley, fòrums altisonants sobre el fu-
tur de les notícies i almoines ocasionals embolicades en frases 
com “estem feliços de contribuir al desenvolupament dels por-
tals de notícies en l’era digital i seguir donant suport el perio-
disme”, Google va frenar qualsevol revolta que posés en risc la 
seva estratègia de creixement.

Els mitjans, cadascú endrapant cap al seu costat, van acabar 
estafats i enredats en la complexa teranyina del gegant ianqui.

Davant l’escàs marge de maniobra de la premsa en aquest nou 
ecosistema, en els tribunals de competència d’alguns països 
s’han fet passos per intentar reequilibrar la balança. A França, 
per exemple, l’Aliança de la Premsa d’Informació General va 
arribar a un acord amb Google fa uns dies perquè remuneri a la 
premsa per concepte de drets afins.

A això es va arribar, per descomptat, després d’una forta pug-
na en la qual els mitjans van demandar a Google i aquest, de 
manera unilateral, va començar a fer menys visible el contingut 
dels diaris que es neguessin a permetre-li seguir explotant gra-
tuïtament les seves notícies. Els mitjans van recular i aquí és on 
va entrar l’Autoritat de Competència.

A Austràlia, el regulador va culminar un treball de 18 mesos que 
portaria tant a Facebook com a Google a negociar un preu just 
per l’ús del contingut noticiós i enllaços generats pels mitjans 
locals. L’assumpte, que ja és al Parlament, ha desencadenat 
la ira de Google, que va amenaçar amb eliminar tots els seus 
serveis d’aquest país. El Govern, de moment, no s’ha deixat fer 
xantatge. “Austràlia és la que estableix les regles del que es pot 
fer a Austràlia”, ha dit el primer ministre, Scott Morrison.

Encara que tots dos fets són una fita important, cap d’aquests 
exemples resoldrà el problema que enfronta la premsa. La seva 
dependència de Google és inclusivament pitjor que la d’un 
addicte al seu ‘dealer’. Als mitjans, el motor de cerca se’ls va 
tornar imprescindible per viure i no són capaços de trencar el 
vincle. I Google ho sap, per això abusa i se sap poderós.

Potser ha arribat el moment que el gremi de mitjans hagi de 
prendre una posició molt agressiva que a curt termini pugui 
resultar molt perjudicial, però que a la llarga li garanteixi no 
només la seva supervivència, sinó possibilitats de creixement. 
Abandonar Google és complex, però no impossible. (Infografia: 
La Voz de Galicia)
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Reinventar-se del Tot
Per equip “Tolerància” (Universitat de Girona): Z. Gonzàlez/A. 
Puell, M. Saguer/A. Verckerke

Durant la crisi de la Covid-19 moltes revistes han pogut reinven-
tar-se però d’altres la pandèmia els va agafar desprevinguts i 
se’ls va fer impossible seguir publicant el seu contingut. Aquest 
és el cas de Tot Girona, una revista local que porta des del 
març parada i que busca tornar a circular per la ciutat. Hem 
tingut l’oportunitat de parlar amb Carlos Jiménez, redactor de 
la revista, i ens ha explicat la seva experiència davant aquesta 
situació excepcional.

1. Les conseqüències d’un confinament
L’últim número del Tot Girona va sortir el passat març de 2020. 
La revista s’editava en format físic i es repartia de forma gratuïta 
pels negocis de la zona de la ciutat de Girona, Salt i Sant Julià 
de Ramis. L’estat d’alarma, el tancament de molts negocis, o les 
noves mesures sanitàries -com no tenir diaris o revistes que es 
puguin compartir a bars i sales d’espera- van ser un dels prin-
cipals motius pel cessament de l’activitat de la revista. A Carlos 
Jiménez el va afectar directament com únic redactor, igual que la 

dissenyadora de la revista, i 
ara mateix es troben els dos 
en ERTO. “Al principi no sa-
bien si posar-nos en ERTO, 
volien tirar online però no 
hi havia la pàgina web feta. 
Ara està aturada i s’està in-
tentant tirar endavant” ens 
explica el redactor.

Tot i que ja havia fet entrevis-
tes per telèfon en altres oca-
sions, Carlos ens explica que 
al mateix mes de març van 
començar a anul·lar entrevis-

tes, “a la gent li feia cosa quedar a un bar per fer una entrevista”, i 
continua, “de fet tenia entrevistes per escriure i no les vaig arribar 
a acabar perquè ja es veia que tancàvem i no faríem res”.

2. Una nova direcció
Ara Tot Girona ha de reinventar-se en mig d’una nova realitat. 
El fet que ara mateix les revistes en paper no puguin circular 
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com abans els porta a buscar un model de revista online que 
mantingui el tema local gironí però amb un plus més, ja que les 
revistes digitals tenen més competència.

Pel que fa a la feina, Jiménez assegura que no creu que canviï 
gaire, atès que el nombre de treballadors és petit i per tant po-
dran mantenir les distàncies de seguretat. A més, explica el re-
dactor de la revista que abans de la pandèmia treballaven amb 
un tipus de programes que seria difícil mantenir des de casa.

Tot i això, encara que la feina a la redacció es mantingués, Ji-
ménez explica que la manera de fer les entrevistes i adreçar-se 
als diferents objectius de la revista si que serà diferent depe-
nent de les circumstàncies: “No sé fins a quin punt em deixaran 
o no anar a fer entrevistes presencials però ja n’havíem fet al-
guna per telèfon o correu”.

A hores d’ara la revista gironina encara no té clar quin camí 
seguiran però continuen treballant per tornar a posar les seves 
publicacions en circulació i en disposició dels habitants de la 
ciutat.

3.Funcionament abans confi-
nament
(...) Però, com funcionava la re-
vista abans de la pandèmia? Tot 
Girona comptava amb un equip 
petit: dues comercials, una edi-
tora i en Carlos, el redactor. Es 
repartia de forma gratuïta cada 
mes 8.000 exemplars a dife-
rents bars, restaurants i sales 
d’espera d’hospitals a la zona de Girona.

A principi de cada mes es decidia quins temes tractarien, a qui 
havien d’entrevistar i sobre què havien de parlar al proper nú-
mero. Als voltants del dia 24 de cada mes, s’enviava a la im-
premta i es tornava a començar la mateixa dinàmica pel proper 
número.

“Érem conscients que la gent no es llegia la revista. Era més 
per fullejar-la per sobre quan vas al metge.” Ara, però, quin 
sentit tindrà fer-la online? La gent la continuarà llegint? La re-
vista, que va néixer el 2014, compta amb diverses seccions: 
L’entrevista, Ciutat, Salut i vida, Motor i esports i Habitatge. Així 
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i tot, la meitat de TotGirona és publicitat. “Si no fos per la pu-
blicitat, no es podria fer la revista” Ara, amb l’escenari actual 
s’hauran de reinventar en el camp digital de la publicitat.

4.Visió d’un nou periodista
“El periodisme s’ha de reinventar” la idea és clara per a en Car-
los Jiménez, que veu que, com la crisi de la COVID-19 ha mos-
trat, cada cop més, el periodisme es troba en un moment feble.
La situació de la COVID ha donat força a les tertúlies i ha do-
nat veu a tota opinió sigui o no professional o amb les seves 
paraules: “Tothom opina i tothom sap de tot”. No només això, 
l’estat en el qual ens trobem, facilita que la gent en general, 
que es troba més temps a casa, rebent més informació que es 
actualitzada quasi al moment, tingui un punt de vista menys crí-
tic i no posseeixi la capacitat de filtrar les notícies que flueixen 
a un ritme extremadament ràpid. Un altre problema de tota la 
situació, és el periodisme a la televisió i diaris, que es decanta 
per unes notícies més sensacionalistes, on quasi es tracta la 
població com nens: “S’han de donar les males notícies, per do-
lentes que siguin,no només les bones, si no s’estaria faltant a 
la veritat”. Encara així, però, veu un punt positiu en la situació, 
en la que el paper del bon periodisme ha destacat i en el que el 
periodisme com a tal, està canviant cap a una nova era.

“El millor que podem fer és deixar parlar als experts”, en un mo-
ment d’incertesa i informacions contradictòries el paper del bon 
periodisme, segons Jiménez, és donar veu als professionals 
que saben i que poden realment ajudar a transmetre informació 
i missatges constructius.

En definitiva, el periodisme tal com el coneixem, sobretot en el 
món de la premsa escrita i la televisiva, que tenen la veracitat 
més gran per part del públic general, es troba en un moment de 
total incertesa. Els nous periodistes entren en un món laboral 
precari, on l’efecte de la COVID, només a empitjorat la situació 
que ja mostrava problemes abans.
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