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Per què la publicitat a la premsa 
tradicional és una inversió segura i 
amb futur
Per Juanjo Becerra / El Mundo

El rigor i la credibilitat dels diaris va fer que el ‘boom’ digital 
compensés el 2020 la pèrdua de lectors durant el confinament. 
Les seves audiències qualificades i la persistència dels seus 
anuncis, altres atractius per als anunciants

Amb la majoria de la població espanyola confinada a casa seva 
durant dos mesos i bona part dels punts de venda tancats, la 
difusió de la premsa va patir un dur revés després de la decla-
ració de l’estat d’alarma al març.

Els diaris van seguir acudint a la cita amb els quioscs en un mo-
ment en què els lectors necessitaven més que mai la credibilitat 
i el rigor dels mitjans tradicionals enfront de la velocitat de ver-
tigen amb què les fake news circulaven per les xarxes socials.

Segons recollia el Baròmetre de la Televisió en Obert publicat 
per Uteca (Unió de Televisions Comercials Obert) el passat mes 
de desembre, el 59% dels espanyols es decanten per la premsa 
quan busquen informació veraç i fiable, davant el 57% de la 
televisió i el 32% de la ràdio. I això va ser el que van fer durant 
el confinament, tot i que apostant per la immediatesa i la como-
ditat de les edicions digitals davant les dificultats per a acudir a 
l’exterior a comprar el seu diari o revista en paper.

Així, les xifres de l’EGM per als mesos de gener a setembre 
parlen d’una caiguda del 8,2% de lectors de paper en 2020 
(5.181.000 en termes absoluts) respecte al mateix període del 
2019. En canvi, els lectors de diaris digitals van créixer un 9,1% 
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en aquests nou mesos de l’any passat (8.806.000) fins quadrar 
un saldo positiu en el conjunt de les plataformes: en el pitjor 
dels escenaris possibles, els lectors de premsa van créixer un 
1,1% en els tres primers trimestres de l’any.

Una compensació que no es va produir en el terreny dels in-
gressos publicitaris. La inversió en les edicions digitals també 
havia caigut al tancament de 2020, encara que només un 9,2%, 
enfront del 30% de la publicitat impresa (-21% en conjunt).

“La garantia de futur de la premsa són els seus continguts in-
formatius, el periodisme de qualitat”, assegura Concha Iglesias, 
sòcia responsable de Mitjans i Entreteniment de Deloitte. “El 
sector està jugant un paper informatiu rellevant durant la pan-
dèmia, i les capçaleres s’han reafirmat en confiança i credibili-
tat”. afegeix.

Sembla clar que les edicions digitals tenen recorregut asse-
gurat una vegada que les empreses informatives completin la 
seva transformació digital. Però quin és el futur de les edicions 
impreses? Seguiran sent un suport apreciat pels lectors i els 
anunciants?

“Tot i la caiguda de la inversió que ha experimentat durant els últims 
anys, segueix tenint una consideració molt important (amb deter-
minats clients) en la planificació de campanyes”, assegura Manuel 
García Meroño, managing director de Trading en MAG Media-
brands, que enumera alguns dels avantatges que ofereix el paper 
en el terreny publicitari: el seu prestigi i credibilitat, que “passen a 
ser immediatament qualitats de la marca anunciada”; que els usua-
ris poden aturar-se en una pàgina de publicitat o fins i tot retallar-la 
i guardar-la, el que permet “argumentar els avantatges del producte 
publicitat”; que ofereix “possibilitats fiables de control” de la difusió, 
que la impressió de qualitat ha fet millorar la creativitat...

Un suport publicitari qualitatiu
“El mitjà premsa segueix aportant una experiència molt quali-
tativa, vinculada als líders d’opinió més notables d’aquest país, 
que és molt rellevant per a determinades marques”, abunda 
Cristina Barranco, managing director de OMDSpain. “Per tant, 
sent un suport amb audiències menys massives, segueix tenint 
un component de qualitat en les planificacions que no podem 
passar per alt”, argumenta.

Per tant, el problema no és que el paper no sigui un suport 
atractiu per a lectors i anunciants, sinó que en l’era digital els 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ingressos que genera no són tan elevats com per compensar 
costos operatius d’altres èpoques. Per aquest motiu el sector 
hagi hagut de ajustar-los en l’última dècada. Així, 2019 es va 
tancar amb un saldo positiu de 43 milions.

En tot cas, els ingressos de la publicitat impresa seran cada 
vegada més un complement de la línia i no a l’inrevés. “En els 
últims anys, els ingressos del sector per publicitat digital han 
crescut en dos dígits, exceptuant 2020”, destaca Iglesias.

L’experta de Deloitte subratlla els que seran els dos puntals de 
la monetització de la premsa quan es completi la transformació 
digital de sector: la venda d’impressions publicitàries massives 
per les publicacions en obert i una intensificació de l’aposta pels 
continguts de pagament com a forma d’anar compensant el des-
cens en la venda d’exemplars impresos. “Amb tan sols mesos 
des del llançament d’alguns d’aquests models, hem vist com les 
capçaleres més rellevants han experimentat increments en el 
seu volum de subscriptors”, explica Concha Iglesias.

Manuel García Meroño subratlla una altra tendència de pre-
sent i amb cada vegada més futur com a alternativa a la venda 
d’impressions en la premsa digital. “Els anunciants potenciaran 

l’ús del mitjà a través de la integració de continguts i el branded 
content”, assegura.

I l’apuntala Cristina Barranco: “La premsa és un dels grans 
generadors de contingut i, per això, pot ajudar a les marques 
en aquesta funció, aportar credibilitat als continguts de marca, 
valor per al consumidor i una experiència de lectura mitjançant 
formats i missatges més gratificants”. (Infografia: GAInfo)
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OJD: El País va tancar 2020 amb 
una mitjana acumulada de 79.622 
exemplars i La Vanguardia amb 74.229 
Per Fernando Cano / Invertia

L’edició impresa d’El País va tancar el mes de desembre amb 
una difusió de 70.674 exemplars, fet que suposa un retrocés 
del 34,5% respecte del mateix mes del l’any 2019, segons les 
dades de l’ Oficina de Justificació de la Difusió (OJD) als quals 
ha tingut accés Invertia i que estan pendents d’auditar.

És un nou mínim històric per al diari de Prisa que va tancar 
2020 amb una mitjana acumulada de 79.622 exemplars, un 
27% menys en un any. En vendes va registrar també un al-
tre mínim: 59.510 exemplars al desembre i 65.242 de mitjana 
anual el 2020.

Si prenem com a exemple a El País  que segueix liderant el sec-
tor malgrat la seva brutal caiguda, veiem l’impacte que ha tingut 
la crisi només en difusió d’exemplars. En 2007 aquest mateix 
diari va registrar 435.000 còpies de mitjana diària, el 2010 va 
arribar a les 377.080 i el 2015 a les 221.389. El 2007 la premsa 
va aconseguir els millors resultats de la seva història tant en 
difusió com en vendes i ingressos.

Un lent declivi que el va fer perdre 356.000 exemplars de mi-
tjana en tretze anys. El 2020 la seva difusió mitjana diària va 
caure ni més ni menys que un 80% respecte de l’any 2007. Si 
la referència és l’any 2010, en una dècada es va deixar 298.000 
exemplars, o el que és el mateix: la seva difusió es va enfonsar 
un 79%.

Un altre exemple d’aquest declivi és  El Mundo. El diari de Uni-
dad Editorial  va deixar de ser el tercer més llegit l’any passat en 
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la seva edició en paper, superat ja no només per La Vanguar-
dia, de Barcelona, sinó que també per ABC, després de tancar 
desembre amb una difusió mitjana diària de 42.747 unitats i un 
retrocés de el 44,4% interanual.

A la mitjana anual es va quedar en els 53.056 exemplars i una 
caiguda del 34%. En vendes tampoc va tenir bones dades amb 
nous mínims històrics i 32.744 exemplars al desembre i 43.309 
de mitjana anual.

Si es fa la comparativa històrica, els 53.056 exemplars d’El 
Mundo es queden molt lluny dels 336.000 exemplars de 2007, 
dels 284.900 del 2010 i els 126.000 del 2015. En tretze anys va 
perdre 283.000 exemplars, un 84%, i 231.000 en una dècada, 
un 81% menys.

En el cas d’ABC, va superar el 2020 a El Mundo, bàsicament 
perquè va caure menys que la capçalera d’Unidad Editorial. En 
difusió va tancar desembre amb 52.270 exemplars, un 18,5% 
menys i en l’acumulat anual 57.098, un 16% menys. Pel que fa 
a venda en quiosc, al desembre va tancar amb 36.674 exem-
plars i en l’acumulat anual es va quedar amb 41.509 còpies. 

En l’històric, el diari de Vocento també surt mal parat. El 2007 
va registrar 213.413 exemplars; el 2010, 249.539; i el 2015, 
107.802 exemplars. D’aquesta manera, en tretze anys va per-
dre 156.000 còpies,  un 73% menys, mentre que en una dècada 
es va deixar un 77%, equivalent a 192.000 còpies.

En el rànquing dels generalistes es manté en segon lloc La 
Vanguardia, malgrat que algun mes va aconseguir superar a 
El País en difusió. D’aquesta manera, el diari del grup Godó va 
arribar als 66.160 exemplars al desembre, un 19,5% menys en 
termes interanuals. A la mitjana anual es va quedar en 74.229 
còpies, un 15,9% menys. Els mínims també es van repetir per 
a la seva venda en quiosc amb 17.288 exemplars al desembre 
i 22.972 de mitjana anual.

Unes xifres que demostren que els grans diaris en paper van 
tancar un altre any per oblidar. La Covid-19 ha ferit de mort 
un sector que arrossega més d’una dècada de crisi deixant les 
seves xifres de difusió en mínims històrics... un altre any més.

La manca de quioscs oberts, els problemes de distribució de les 
subscripcions i l’explosió del consum a internet de sectors de 
la població que encara s’informaven només per les edicions en 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

paper, han generat un còctel explosiu que ha tornat a impactar 
en la línia de flotació de la premsa en paper. 

Així 2020 serà recordat com l’any del coronavirus, però també 
com el curs en el qual la premsa impresa va tornar a baixar un 
altre esglaó de la seva pronunciada caiguda que ja dura tretze 
anys consecutius. (Infografia: El Digital de Castilla La Mancha)

Periodisme, mitjans i tecnologia en el 
2021

Nic Newman ha elaborat una complet informe per al Reuters 
Institute, d’Oxford, sobre les tendències i prediccions per 2021 
per al periodisme, els mitjans i la tecnologia. Com a resum, 
l’informe ens diu que després del cop que va representar la 
Covid-19, 2021 serà un any de canvi digital sobtat i profund. 
Els confinaments i altres restriccions han fet fallida en els vells 
hàbits i n’han creat de nous, però només aquest any descobri-
rem com de fonamentals han estat aquests canvis. Si bé molts 
anhelem la tornada a la “normalitat”, la realitat probablement 
serà diferent a l’apuntar-nos amb cautela a un món on el físic i 
el virtual coexisteixen de formes noves.

Aquest 2021 també serà un any de reestructuració econòmica i 
els mitjans es bolcaran en la subscripció i el comerç electrònic, 
dos models de negoci de cara al futur que s’han disparat per 
la pandèmia. Si bé la incertesa ha incrementat les audiències 
per al periodisme en gairebé tot arreu, els mitjans que encara 
depenen dels ingressos per productes impresos o publicitat di-
gital afronten un any difícil, amb més fusions, retallades i tan-
caments.

Una conseqüència inesperada de la pandèmia sembla ser la re-
novada confiança dels periodistes en el valor del seu producte. 
Tot i la perspectiva econòmica descoratjadora, la confiança dels 
executius en les seves pròpies empreses roman sorprenentment 
alta (73%) mentre que la confiança en el periodisme en general 
ha augmentat del 46% al 53% en comparació amb l’enquesta 
de l’any passat. Això en part pot ser degut a que el record en 
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les xifres d’audiència durant la crisi del coronavirus ha demostrat 
el valor que el públic encara li atorga a la informació fiable: “Es 
podria definir com un renaixement de les notícies. El coronavi-
rus ha afectat a tots, per tant la informació verificada representa 
un salvavides per a la immensa majoria de la nostra audiència”, 
explica Kaius Niemi, editor sènior del Helsingin Sanomat. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - infografia: ichef.bbc)

NOTA: Els nostres lectors poden accedir al treball complet de 
Nic Newman per al Reuters Institute des d’aquest enllaç.

El Mundo executa nous 
acomiadaments a la plantilla d’El 
Correo de Burgos
Segons escriu Laura Bravo a Prnoticias, després acomiadar 18 
treballadors al desembre, El Mundo torna a anunciar noves re-
tallades que en aquesta ocasió afecten la plantilla d’El Correo 
de Burgos. Tot i que no s’ha especificat el nombre de sortides, 
al menys dos periodistes de la plantilla i diversos treballadors 
més de diferents àrees com maquetació, administració, comer-
cial o fotografia haurien estat acomiadats. 

Així ho ha anunciat a través d’un comunicat, l’Associació de Pe-
riodistes de Burgos (APBU). El diari ja havia acomiadat dos tre-
balladors més l’estiu passat. L’anunci d’aquestes sortides supo-
sa que la plantilla que es queda al capdavant de la redacció del 
diari burgalès haurà d’assumir el treball dels seus companys. 

Aquestes sortides es sumen a les ja pactades pel diari d’Unidad 
Editorial al mes de desembre. Abans que acabés 2020, El Mun-
do va tancar un ERO en el qual acomiadava 18 persones que 
formaven part de les seves delegacions a Catalunya, País 
Basc, Balears, València i Alacant. (Font: Prnoticias)

Edigrup executa un ERO amb 14 
acomiadaments a Castella i Lleó

El cop a la premsa torna a patir un dur cop després de la confir-
mació d’un nou ERO a diverses capçaleres de el grup Edigrup. 
Quatre diaris de Castella i Lleó han patit un important revés. 
Fins al moment, la representació legal dels treballadors han 
confirmat l’acomiadament de 14 persones, encara que no es 
descarta que el nombre augmenti davant la falta d’acord.
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Les capçaleres regionals afectades pels acomiadaments són 
Diari de Valladolid, Diari de Castella i Lleó, El Correu de Burgos 
i Diari de Lleó. Les sortides s’han fet oficials poc després que 
haguera finalitzat el ERTO a què la companyia es va acollir per 
suportar els efectes de la pandèmia.

Unes reduccions que s’han traduït en la reducció d’entre el 25% 
i el 55% de la jornada i el sou en els equips de redacció, pu-
blicitat i administració. Tal com informen els propis sindicats, 
la direcció ha acomiadat sis treballadors a Lleó, cinc a Valla-
dolid i tres a Burgos. Tot i això, asseguren que en cas de diari 
burgalès, els acomiadaments podrien ascendir a set si quatre 
treballadors no accepten la proposta de reduir-se la jornada i el 
sou un 50%.

A més, els treballadors acusen la direcció de negar-se a la ne-
gociació d’alternatives i confirmen que la majoria de les sorti-
des executades corresponen a treballadors que porten lligats 
a l’empresa més de vint anys.el coronavirus ha estat un cata-
litzador per al canvi que necessita el periodisme i també per 
al que necessiten molts altres sectors. L’any que comença ara 
sabrem quins dels nous hàbits es queden i quins resulten ser 
només temporals. També sabrem quins mitjans tenen la con-

fiança d’abraçar les noves oportunitats que han emergit amb la 
pandèmia. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: BBC)

Vocento rectifica i reactiva les ajudes 
a la plantilla

Un mes després d’anunciar la retirada de l’ajuda econòmica de 
menjar per als treballadors de Taller de Editores, Vocento ha 
rectificat. Després de diverses reunions per arribar a un acord, 
l’empresa responsable de l’edició d’ ABC ha accedit a reactivar 
l’ajuda de menjar que havia retirat a la fi de 2020. Ara, les per-
sones que teletreballen també rebran un ajut econòmic de 7,5 
euros diaris -excepte entre el 23 de juliol i el 7 de setembre-. 
Revoca així, la decisió que va executar des del mes de setem-
bre quan la plantilla va reprendre la jornada de treball ordinària.

Segons informa la FeSP, dies abans que els representants de 
l’empresa Taller de Editores es neguessin a arribar a un acord ex-
trajudicial, l’Audiència Nacional va sentenciar que l’empresa no 
podria retirar de manera unilateral l’ajuda de menjar, tot i que la 
plantilla estigués desenvolupant el teletreball. Argumentava que 
es tractava d’una modificació substancial de les condicions de 
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treball, que tal com estableix l’Estatut dels Treballadors, sempre 
ha de ser negociada amb el comitè d’empresa. (Font: Prnoticias)

Novapress és la nova editora de Diari 
de Terrassa 

Des d’aquest dilluns el Diari de Terrassa és editat per la nova em-
presa propietària, Novapress Edicions, amb seu a Sabadell. La ma-
gistrada del Jutjat Mercantil de Barcelona ha donat per bo l’informe 
que l’administrador concursal va emetre abans de Nadal. D’aquesta 
manera es posa fi a una incertesa que començava a principis 
d’octubre quan l’antic propietari, Julian Sanz, va presentar concurs 
de creditors. També es postulaven per fer-se amb la propietat del 
Diari de Terrassa El Món, amb seu a la ciutat, i Prensa Ibérica.

En les properes setmanes Novapress treballarà per definir la 
línia editorial i un nou disseny, més actual, que podria veu-
re la llum a finals de març, segons el principal accionista de 
l’empresa editora, el periodista i escriptor Marc Basté, que tam-
bé ha anunciat que espera que els canvis al web els canvis 
es notin abans. També caldrà fixar l’estructura organitzativa del 
nou diari, que conservarà cinc edicions per setmana. 

Per assegurar la viabilitat del 
projecte, la nova propietat ha 
hagut de prescindir del director 
i set redactors. A la vegada, ha 
aixecat l’expedient de regula-
ció d’ocupació iniciat al març i 
el personal que continua ja ha 

tornat a la feina amb el seu horari habitual. Novapress, que fa 
dos anys ja va comprar Diari de Sabadell, calcula que haurà 
invertit uns 300.000 euros en el Diari de Terrassa un cop finalitzi 
el procés de reorganització i redisseny del diari. (Font: MAE)

El TC avala la prohibició de publicar 
entrevistes amb candidats electorals 
la jornada de reflexió
Els mitjans de comunicació no 
estan legitimats per publicar o 
realitzar entrevistes a candidats 
electorals la jornada de reflexió, 
prèvia a la celebració d’uns co-
micis electorals. Així ho ha es-
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tablert el Ple del Tribunal Constitucional al rebutjar la qüestió 
d’inconstitucionalitat plantejada per la secció quarta de la sala 
Contenciosa Administrativa de Tribunal Suprem sobre el siste-
ma de sancions de les Juntes Electorals regulades en la Llei 
Orgànica de Règim Electoral General, segons explica Francis-
co Velasco a La Razón.

L’objecte de la qüestió versava sobre la publicació d’una entre-
vista a un mitjà de tirada estatal a una candidata política a la 
Generalitat de Catalunya, durant la jornada de reflexió de les 
eleccions de desembre de 2017, i la seva posterior sanció per 
part de la Junta electoral Central. La sentència, el ponent de 
la qual ha estat el magistrat Cándido Conde-Pumpido Tourón, 
considera que els preceptes legals controvertits no incorren en 
vulneració dels principis de legalitat sancionadora, seguretat 
jurídica i presumpció d’innocència respecte de el director d’un 
mitjà de comunicació.

La magistrada María Luisa Balaguer emetrà un vot discrepant 
amb la decisió del Ple, mentre que Juan Antonio Xiol i Encarna-
ción Roca, vicepresidenta del TC, realitzaran un altre coincident 
amb la resolució però amb altres arguments. (Font: La Razón- 
infografia: Selecciones)

Newtral i Verificat unides per verificar 
les eleccions catalanes
Newtral.es i Verificat s’han unit per realitzar conjuntament tas-
ques de verificació durant aquesta campanya de les eleccions 
catalanes. Ambdós equips segueixen el dia a dia de les decla-
racions dels representants de tots els partits polítics que conco-
rren a aquests comicis per determinar la veracitat i el rigor dels 
arguments utilitzats en les seves compareixences públiques.

A més, els verificadors també treballaran conjuntament per de-
tectar tots els rumors i la desinformació que es mou al voltant 
de la cita electoral prevista pel 14 de febrer i tot el referit a la 
Covid-19. Les verificacions es podran trobar a Newtral.es i a 
Verificat.cat, en català i castellà, així com en xarxes socials.

Newtral és una startup que va néixer el 2018 creada pels pe-
riodistes de El Objectivo, i va ser la primera a Espanya a for-
mar part de la xarxa internacional de verificadors IFCN, l’any 
2017. Verificat és una associació sense ànim de lucre nascuda 
a 2019 i la primera agència de verificació a Catalunya. El 2020 
va passar a formar part de la xarxa de l’IFCN. Les dues organit-
zacions, com signataris de l’IFCN, aplicaran la metodologia de 
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treball i transparència exigida pel Codi de Principis d’aquesta 
organització internacional. (Font: MAE)

Els gallecs són els majors lectors 
de premsa de paper per la seva 
credibilitat
La demanda d’informació a Galícia és superior a la que hi ha 
a la resta d’Espanya al situar- se al capdavant del consum de 
diaris de paper. Juntament amb Madrid, Astúries i el País Basc, 
lidera el grup de comunitats en les quals els ciutadans mostren 
un major interès per les notícies d’actualitat diària. Així es re-
flecteix en l’enquesta que han realitzat per al Fòrum Periodismo 
2030 GAD3 i la Fundació AXA amb una mostra estatal de 4.300 
persones.

Un 20% dels gallecs s’informa diàriament a través de la premsa 
de paper, davant el 14% de la mitjana espanyola. Només Astú-
ries supera Galícia en aquest capítol (23%) i de nou només els 
asturians superen els gallecs pel que fa a consum d’informació 
en diaris digitals. La qual cosa, segons que han analitzat en 
aquest treball, indica, d’una banda, l’elevat nombre de lectors 

per cada exemplar de diari en paper i la fidelitat a les versions 
digitals d’aquests diaris amb forta arrelament a la nació gallega.  
(Font: (MAE)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Estado del Periodismo en 
España vs Galicia. CLIQUEU AQUÍ  

L’Associació de Premsa Forana de 
Mallorca, a l’espera de rellevar la 
direcció
L’Associació de Premsa 
Forana de Mallorca reno-
varà la junta directiva en 
una assemblea ordinària 
que és previst que tingui 
lloc el proper mes d’abril. 
L’actual junta directiva 
marxarà en bloc. Rafael Oliver és president de l’associació des 
de fa gairebé vuit anys. “És prevista l’entrada d’una junta for-
mada per gent més jove. L’associació i la premsa forana tenen 
grans reptes a la vista i han de rellançar-se”, admet.
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Fundada l’any 1978, l’associació té com a prioritat aglutinar les 
capçaleres de la premsa de proximitat de l’illa de Mallorca i 
potenciar la difusió de la llengua catalana. Actualment comp-
ta amb 36 capçaleres associades de periodicitat diversa. “Són 
petites capçaleres, la majoria d’elles des d’un periodisme ama-
teur, poc professionalitzades. Ara bé, són genuïnes i no tenen 
competència”, explica Oliver. Així i tot hi ha una dada rellevant: 
“En els darrers 10 anys han desaparegut una dotzena de ca-
pçaleres, que representa un 25% de tota la premsa forana de 
l’illa de Mallorca”, diu el president.

La majoria de capçaleres associades a Premsa Forana no han 
fet el salt a la digitalització. “Només una dotzena combinen el 
digital i el paper. La resta segueixen publicant només en paper i 
no s’han atrevit a fer el pas”, subratlla el president. Un dels mo-
tius pels quals la premsa forana de Mallorca no és més present 
a internet i les xarxes socials és pel perfil de la seva audiència. 
Oliver diu que “el 90% dels lectors de les capçaleres són homes 
i dones a partir de 50 anys, i una bona part superen els 65 i te-
nen l’hàbit de llegir en paper. (Font: Quim Miró/Comunicació21 
– infografia: IB3)

La Vanguardia celebra el 140è 
aniversari

El primer número de La Vanguardia va sortir l’1 de febrer de 
1881, i per tant la capçalera ha arribat als 140 anys. Per com-
memorar l’efemèride, diumenge va publicar un suplement es-
pecial de 76 pàgines, que s’anirà desplegant al web amb ví-
deos i interactius especials. Amb el títol de 140 anys de canvis 
per al futur, el suplement explica com el diari ha narrat els fets 
que han passat durant aquests anys, i repassa la història de 
La Vanguardia a partir d’una suposada entrevista a la pròpia 
capçalera.

L’especial també inclou una sèrie de reportatges sobre reptes 
de futur, com l’efecte a llarg termini de la robòtica en el mercat 
laboral, la necessitat de donar veu als més joves, l’equiparació 
de gènere o la crisi climàtica. (Font: Comunicació21)
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Els desafiaments periodístics del 
2021: confiança, veritat i valor
Per WAN-IFRA

Molts dels desafiaments a l’ús que s’enfronta el periodisme en 
aquest any no són nous. La qüestió de com fer que les notícies 
valguin la pena roman, a l’igual que les preocupacions sobre la 
confiança i la veritat, les quals s’han erosionat en l’era digital.

Recentment arrencat el 2021 el sector periodístic mundial con-
tinua conservant part de les preocupacions que ve arrossegant 
des de fa temps. A les fake news, la credibilitat i la posada en 
valor del producte es suma l’adaptació laboral a la pandèmia 

i post pandèmia, que suposa un gran desafiament per a les 
redaccions, i també la recerca d’un model de negoci sostenible.

Però, quin creuen els professionals dels mitjans que és el més 
gran desafiament a què s’enfronta el periodisme en aquest 
2021 i com s’abordarà? Per Marty Baron, editor executiu del 
Washington Post, el repte és “que els fets ja no s’accepten com 
a fets. Les societats no poden posar-se d’acord sobre un con-
junt comú de fets. Ni tan sols podem posar-nos d’acord sobre el 
que constitueix un fet. Aquest és un desafiament per al periodis-
me, que tradicionalment ha estat un àrbitre dels fets, recolzant-
se en la perícia, l’experiència, l’educació i, sobretot, l’evidència 
per avaluar què és veritable i què és fals”.

Un fet que, per Baron, no és aïllat, sinó que afecta el conjunt 
de les societats i es presenta com un desafiament per a to-
tes les democràcies. “És difícil saber què fer al respecte, atès 
que avui dia és fàcil difondre falsedats i estrafolàries teories 
de conspiració”, assenyala. El que sí que pot fer-se des dels 
mitjans és treballar dur per poder informar amb rigor del que 
passa al nostre voltant “assegurant-nos que les societats es 
vegin a si mateixes, les seves preocupacions i les seves aspi-
racions de manera precisa i sensible al nostre periodisme. Això 
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funcionarà? No puc estar completament segur, però puc seguir 
sent optimista”, assegura l’editor americà.

Per Roula Khalaf, editora del Financial Times, s’hauria de posar 
el focus en la recuperació global que serà molt desigual en di-
ferents punts de la planeta. “Alguns països es recuperaran més 
ràpid que altres, i mentre alguns negocis ressorgeixen de les 
cendres, altres desapareixeran per sempre”, confirma. Segons 
l’editora britànica la prioritat ha de continuar sent l’informar so-
bre la Covid amb rigor, anàlisi, aportant informació, agenda, 
opinions de líders i veure com les empreses aconsegueixen 
adaptar-se a la nova normalitat.

“El meu treball el 2021 serà mantenir l’eficaç redacció remota 
que construïm a l’inici de la pandèmia mentre enfrontem noves 
restriccions de tancament i pressions de treball prolongat des 
de casa per a molts dels nostres col·legues globals, amb totes 
les eines digitals possibles”, explica Khalaf.

Des de Reuters, la seva editora gerent, Gina Chua, creu que 
aquest any, amb l’augment de desinformació, l’impacte de les 
xarxes socials i les marcades divisions polítiques a tot el món, 
l’erosió de la confiança pública en la indústria de les notícies” 

serà un desafiament important per abordar aquest 2021”. Per 
això serà crucial que els mitjans duguin a terme “Els informes 
imparcials i basats en fets i abracin sense complexes la comu-
nicació digital”.

A més, Chua assegura que aconseguir arribar a una premsa 
lliure a tot el món seguirà sent un autèntic desafiament. És fo-
namental que els periodistes puguin informar les notícies en in-
terès públic sense por de patir assetjament o mal de cap mena, 
siguin on siguin” confirma.

Per tant, i a manera de resum, el periodisme en aquest any 
2021 ha de fer front a la pandèmia i les seves conseqüències, a 
la veritat, a posar en valor el producte periodístic i a aconseguir 
una veritable llibertat de premsa. (Infografia: gerió.cat)

Google vol reobrir gratis News a 
Espanya després de rascar-se la 
butxaca a França
Google podria aprofitar la fragmentació dels editors espanyols, 
al·lèrgics al corporativisme, per aconseguir a preu de saldo el 
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retorn de News mitjançant acords amb diaris influents per al 
Govern espanyol. Aquesta companyia, que de tant en tant ja 
es treu de la màniga subvencions capritxoses a determinats 
mitjans amb l’excusa del desenvolupament tecnològic, sap que 
el negoci el tindria en crear notícies pròpies i cobrar per mostrar 
enllaços de diaris, en comptes de pagar-los.

Però Google, tot i que es presenta com una companyia ultramo-
derna de segle XXI, sap que a Europa ha de treure el talonari 
per evitar climes adversos als seus interessos. És a dir, que 
els periodistes comencin a treure el fusell per la dictadura el 
SEO d’aquesta companyia, que els editors diguin ‘prou’ i que 
el Govern els comenci a fregir a multes tan arbitràries com els 
seus canvis d’algorisme (l’any passat el Core update va provo-
car tres terratrèmols digitals).

La negociació de Google i APIG França va néixer per via judicial: 
el 2019 la premsa francesa va denunciar al cercador per violar 
els drets afins i el 2020 Competència va obligar la companyia 
nord-americana a negociar “de bona fe” amb els editors, afectats 
perquè Google es va intentar venjar d’ells fent-los menys visibles 
en l’explotació de continguts que no només són el cos de l’article 
(títols, fragments o il·lustracions). A Espanya ni el Govern sem-

bla assabentar-se de la posició de Google , ni els editors estan 
cohesionats com per negociar amb una companyia tecnològica 
que de forma encertada està ‘comprant’ a mitjans estratègics. Ull 
amb això de reobrir gratis. (Font: Merca2)

La fi dels píxels de tercers

Des de dijous passat, YouTube ja no accepta píxels de tercers. 
Es compleix així l’anunci que va fer Google a l’octubre de 2019 
de centralitzar tota la mesurament en Ads Data Hub per a You-
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Tube. Des de llavors, el cercador treballa amb empreses de me-
surament com Nielsen, comScore o Kantar, entre d’altres, amb 
l’objectiu de migrar els seus serveis a Ads Data Hub (Centre de 
Dades d’Anuncis). Completada la migració, tots els proveïdors 
de mesurament generen i als informes sobre les campanyes de 
YouTube a partir d’Ads Data Hub.

Així, els anunciants que vulguin utilitzar dades de mesurament 
de tercers estan obligats a vincular les seves campanyes a Ads 
Data Hub per a YouTube per tal d’evitar interrupcions en el me-
surament. 

Google assegura que aquest canvi suposa una major protecció 
de la privacitat dels usuaris, al mateix temps que permet als 
especialistes en màrqueting mesurar les seves campanyes de 
YouTube i realitzar atribucions entre dispositius (no cal oblidar 
que les galetes no són efectives per mesurar el rendiment en 
apps mòbils o navegació multidispositiu) sense dependre dels 
píxels, sempre que ho facin a través de les empreses de me-
surament associades: Nielsen, comScore, Kantar, Oracle Moat, 
DoubleVerify, Dynata, integral Ad Science, Adform, C3 Metrics, 
Extreme Reach, Flashtalking, Innovid i Sizmek. Totes elles po-
dran obtenir dades de mesurament relacionats amb l’abast de 

l’audiència, el reconeixement de marca, la visibilitati altres mè-
triques de campanya a YouTube, però sempre a través d’Ads 
Data Hub.

La decisió d’obligar a l’ús de Ads Data Hub per a YouTube no 
ha estat ben acceptada per la indústria, pel fet que les dades no 
podran ser accessibles fora de l’entorn del matex Google, el que 
desperta el temor dels anunciants al no poder verificar de forma 
independent l’atribució i l’anàlisi agregat de Google. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Maurice Largeron)

Facebook provarà els controls 
d’exclusió de temes per als 
anunciants en la secció de notícies
Facebook començarà aquest 2021 a crear i provar nous con-
trols d’exclusió de temes amb un petit grup d’anunciants. 
Aquests controls ajudaran a resoldre el problema que ha tingut 
amb alguns anunciants als quals no els ha agradat que la seva 
publicitat aparegui a la banda de continguts d’odi i van arribar a 
retirar les seves campanyes d’aquesta xarxa social. 
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La companyia està planejant provar una solució que perme-
ti a l’anunciant seleccionar un tema, com “Crims i Tragèdies”. 
Aquesta selecció ajudaria a definir com es mostraria l’anunci 
a Facebook, inclòs a la secció de notícies. Per exemple, una 
empresa de joguines per a nens que vulgui evitar el contingut 
relacionat amb un nou programa de crims podria seleccionar 
el tema “Crims i Tragèdies” i així la seva publicitat mai aniria 
associada a aquest tipus de notícies. (Font: (MAE)

L’eSports ja té llibre blanc

  

IAB Spain ha presentat la seva primera edició del Llibre Blanc 
Esports, un dels projectes més rellevants de la Comissió 
d’Esports de IAB Spain. L’aparició dels eSports ha suposat un 

canvi i una evolució en el món de l’entreteniment digital. Els es-
ports permeten una nova àrea d’aprenentatge, de coneixement 
i de desenvolupament professional, amb la creació de noves 
companyies i noves professions d’aquest ecosistema.

Cal entendre nous conceptes, nomenclatures, plataformes 
d’emissió i mesurament d’audiències, així com exemples de 
bones pràctiques. Precisament, la publicació i difusió d’aquest 
llibre blanc busca contribuir a la normalització d’aquest feno-
men imparable.

Espanya representaria aproximadament el 4% de l’economia 
mundial de eSports, la major part dels ingressos provenen de la 
publicitat i el patrocini. Un estudi intern d’AEVI (Associació Es-
panyola de Videojocs) xifra en 35 milions d’euros els ingressos 
complets del sector el 2019, cosa que representa un creixement 
d’un 140% en tres anys. AEVI també estima que el sector dona 
feina a unes 600 persones a Espanya , inclosos 250 jugadors 
professionals de videojocs, xifra que duplica l’anterior estimació 
de 2018 de 300 treballadors.

L’apartat tendències del llibre aprofundeix sobre el auge dels 
eSports mòbils, així com la innovació en productes de eSports 
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digitals i altres productes orientats al consumidor final. El llibre 
també destaca aspectes legals dels eSports, bones pràctiques 
i casos d’èxit. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

NOTA: El Butlletí us aporta aquesta nova iniciativa d’IAB Spain, 
el Llibre Blanc Esports. CLICAR AQUÍ

Regió7, un quart de segle informant a 
la xarxa
 

El diari digital Regió7 compleix 25 anys. L’any 1996, Edicions 
intercomarcals, editora del diari, va voler iniciar el seu propi 
camí digital i va estrenar la seva primera pàgina web. Aquell 
primer web es va batejar com Catalonia News i incloïa algunes 
notícies del diari i també serveis. “Amb aquest nom volíem in-

sinuar que ens encaminàvem cap a una pàgina informativa, tot 
i que en aquell moment Internet era més una font de coneixe-
ment que no divulgadora de l’actualitat”, explica Josep Campru-
bí, l’aleshores president del Consell d’Administració d’Edicions 
Intercomarcals i un dels principals ideòlegs del projecte. Va ser, 
detalla, “un primer tempteig d’un sistema -la gran xarxa- que els 
més pessimistes consideraven un entreteniment d’universitaris, 
però que de seguida es va veure que aniria molt més enllà”.

Quan el diari es va plantejar tenir presència al ciberespai, “no 
hi havia precedents a casa nostra i vam haver de mirar què 
s’estava fent a l’estranger per inventar un projecte propi”, ex-
plica Camprubí. El procés d’adaptació i d’aprenentatge no ha 
cessat en tots aquests 25 anys i continua al mateix ritme que 
evoluciona la xarxa. Editorialment es va decidir fer una nova 
accelerada el 2009 quan es va crear un equip especialitzat en 
l’àmbit digital, que ha liderat la transformació del diari de la Ca-
talunya central per convertir-lo en un mitjà de comunicació mul-
tiplataforma capaç d’informar de forma continuada de les 7 del 
matí a les 12 de la nit, els set dies de la setmana. I no només 
a través del paper o la web, sinó també d’una aplicació mòbil, 
el correu electrònic, Facebook, Twitter, el Quisoc Digital, Insta-
gram i Telegram.
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El lector és al centre de totes les decisions que es prenen a Re-
gió7 amb l’objectiu que pugui accedir a la informació de les co-
marques que abraça el mitjà i del món en qualsevol moment, a 
través de l’eina que prefereixi. Aquest esforç fa que avui dia Re-
gió7 es mantingui amb les següents audiències: 28.000 lectors 
en l’edició de paper i 50.000 usuaris diferents en l’edició digital, 
que no para de créixer. Aquest 2021 el va obrir amb un rècord 
de 92.000 usuaris en un sol dia, el 9 de gener, a les portes del 
25è aniversari. (Font: Redacció de l’AMIC – infografia: Regió7)

Revista Cambrils compleix 25 anys de 
presència a Internet

Revista Cambrils també compleix enguany els 25 anys de 
presència a Internet. La posada en marxa de la pàgina web de 
la Revista Cambrils es va fer l’estiu de l’any 1996, amb diferents 
articles de l’edició mensual impresa. La connexió de Revista 
Cambrils a Internet es va fer a través del servidor Tinet, im-
pulsat per la Fundació Universitària Ciutat de Tarragona, xarxa 
pionera en aquest terreny a tot Catalunya.

En una època en la que encara no hi havia ni wifi ni smartpho-
nes, les connexions a Internet es feien via mòdem extern i es 
feia la connexió a la xarxa dins el protocol TCP/IP. El moment 
tecnològic que es vivia l’any 1996 queda reflectit en un bocí de 
text de l’article que va sortir publicat a l’edició impresa dins la 
notícia en la que es feia referència a la presentació de Revista 
Cambrils a Internet: “L’inconvenient és que molt pocs dels nos-
tres lectors i subscriptors compten amb un ordinador connectat 
a Internet, perquè tot i que el número de persones que compten 
amb aquest servei creix cada dia, encara el seu ús és minoritari 
dins la població”.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Aquesta edició electrònica de la Revista Cambrils es va mante-
nir durant deu anys fins que es va reconvertir en el diari digital 
revistacambrils.cat. En aquest decenni, cada mes es van anar 
actualitzant els continguts de l’edició electrònica i també s’hi va 
fer un canvi de disseny respecte a l’edició que es va presentar 
el primer dia. 

El diari digital passava a oferir informació diària, amb contin-
guts audiovisuals i amb la possibilitat que els lectors aportes-
sin comentaris. L’any 3020 es va tancar amb xifres de rècord, 
arribant-se a superar els 434.000 usuaris únics i  prop de dos 
milions de pàgines vistes. (Font: Redacció AMIC – infografia)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat ja no ven. Al menys la 
bona
Resum del manifest d’Havas Media
 

“Que no s’estengui el pànic. No pretenem negar el primer objec-
tiu de tota companyia que opera al món capitalista”. Així arren-
ca el nou manifest de l’agència Havas Media, del que ens fem 
ressò a continuació.

Tampoc estem anomenant “bona’’ la publicitat que simplement 
està malament planejada, pobrament creada o mal distribuïda. 
El que diem és que, després de la gastada frase de “la publicitat 
ha mort”, moltes vegades es pretén amagar un debat que és 
legítim i necessari, i que definitivament no va de la pèrdua de 
capacitats de la publicitat. Va del seu canvi de rol.

Vendre, en la seva accepció de la Reial Acadèmia, significa 
“Traspassar a algú pel preu convingut la propietat del que es 
posseeix”, o “Exposar o oferir a el públic dels gèneres o mer-
caderies”.

Segons la definició de la RAE, vendre és una activitat unidirec-
cional. I sigui el que sigui que inclogui l’adjectiu “unidireccional” 
no descriu el paper de la publicitat d’avui dia.

Però, si vendre no és el paper de la publicitat d’avui, ¿llavors 
quin és? Presta molta atenció. Hi ha una diferència molt gran 
entre “vendre” i “crear el desig de comprar”.

Avui, a causa de la tecnologia, hem aconseguit estar molt a 
prop dels nostres clients; no estem parlant d’estar a la cuina, 
el saló o el bany, estem parlant d’estar enmig de les vivències 
de les persones, des de les més importants a les més petites. 

Ser conscient del lloc que les marques ocupen avui, i saber fer 
honor a ell, és probablement la primera regla del màrqueting en 
el segle XXI. Per que? Perquè a la distància a la que ho permet 
la tecnologia avui en dia, la venda pot ser considerada un atac. 

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Pensa-ho: utilitzar la comunicació per vendre és la forma anti-
ga de fer les coses, dels temps en què es triava un target i es 
disparava a aquest target. El target avui es dona compte quan 
li dispares. El target avui es pot escapar. El target avui et pot 
bloquejar.

Vendre, en termes de comunicació, es pot acabar.

El desig de comprar, però, sempre va a existir, perquè el desig 
de comprar depèn de l’energia dels consumidors. Per això del 
que es tracta és de fer una comunicació que construeixi una 
relació; d’estar ben feta, aquesta relació crearà les condicions 
ideals perquè el desig de comprar aparegui.

La funció de la publicitat avui dia és crear connexió. La prova és 
que estem corrent constantment darrere de tots aquells que no 
venen res, més enllà de la connexió mateixa. No cal enumerar-
los tots, però aquí van alguns exemples: influencers, ficcions, 
continguts, experiències.... Persones o conceptes el principal 
objectiu és crear una audiència.

Així i tot, hi ha un món de professionals que, basats en les 
possibilitats tecnològiques, ens empenyen a que creguem que 

la publicitat ha passat de ser un negoci de persuasió a ser un 
negoci de pressió venedora cada vegada mes precís. 

És cert que les dades ens ajuden a generar més i més proxi-
mitat, però és justament aquest escurçament de la distància 
el que fa que el consumidor pugui percebre la venda com una 
cosa intrusiu i, per tant, a evitar. Hem de comptar amb totes les 
dades possibles, segur, però al servei de connectar millor. 

Dir, per tant, que avui la publicitat ha passat de ser un negoci de 
persuasió a ser un negoci de connexió sembla molt més lògic. 
I sostenible. I elegant.

És cert que hi ha excepcions, ja que no hi ha dues marques 
iguals, però en general la paradoxa es manté. Les marques 
que en la seva comunicació baixen la pressió de la venda con-
necten millor amb la vida de les persones. I les marques que 
aconsegueixen assolir aquesta connexió són les que acaben 
venent més. (Il·lustració: Entrepreneur)
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Els influencers han d’etiquetar 
adequadament la publicitat

S’ha fet un estudi per aclarir el que tots pensàvem: la gent no 
te clar quan un influencer fa publicitat. Aquest estudi de consum 
sobre influencers és obra de l’agència Personality Media, i en ell 
es vol demostrar que el 63% dels consumidors no sap realment 
quan un influencer està fent publicitat i quan no. Per aclarir-ho: 
en gairebé tots els trams de sexe i edat, més del 60% dels con-
sumidors no detecten en tots els casos quan l’influencer està 
mostrant un producte per un interès personal.

Sens dubte la transparència publicitària ha estat un dels reque-
riments més importants que ha demandat al consumidor, d’aquí 
la importància de l’estudi. Si bé les dones lideren el consum de 
influencers (63% dones vs 44% homes) són de nou elles, més 
coneixedores del  mitjà, les que marquen una lleugera diferèn-
cia respecte als homes: les dones de 26-35 anys repunten i 
arriben al 67 % les que afirmen no identificar el contingut publi-
citari, seguides del 65% de les dones de 36-45 anys i les joves 
de 16-25 anys ( 62%).

  
Segons el Codi de Conducta de Influencers treballat per Auto-
control i l’AEA, compromesos amb una publicitat responsable, 
les mencions dels continguts digitals publicitaris, divulgats per 
influencers, siguin per compensació econòmica o per un regal, 
han d’assenyalar explícitament: “Publicitat”, “Patrocinat per”, 
“Regal de (marca)”, fins i tot quan aquest apunt es compar-
teix, indicant-se de forma clara i visible. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Personality Media)
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La Generalitat endarrereix ‘sine die’ 
la difusió dels mitjans agraciats amb 
publicitat institucional

La Generalitat de Catalunya fa públic cada any una memòria en 
la qual s’inclou el detall del que ingressa cada mitjà de comu-
nicació català en concepte de publicitat institucional autonòmi-
ca. És una de les poques administracions que difon aquestes 
dades sensibles d’inversió publicitària a l’estat espanyol. Tan 
sols ho fan els ajuntaments de Barcelona i  Madrid i pocs més. 
L’Administració Central també publica cada any un informe so-
bre publicitat institucional, però no especifica el repartiment de 
fons a cada mitjà, com sí venia fent la Generalitat de Catalunya 
els últims anys.

No obstant això, l’última Memòria de publicitat institucional dis-
ponible al web de transparència de la Generalitat de Catalunya 
correspon a l’any 2018. Durant l’any passat hauria d’haver-se 
publicat la de 2019 (se sol penjar a l’agost) i en uns mesos hau-
ria d’estar disponible la de 2020. La Comissió Assessora de la 
Publicitat Institucional de Catalunya hauria d’haver publicat la 
seva memòria anual de 2019 fa diversos mesos.

Fonts de l’administració autonòmica expliquen que la Memòria 
anual de l’2019 es troba en procés de validació per part de la 
Comissió Assessora de la Publicitat Institucional (CAPI). Orga-
nisme que, a més, té pendent renovar algun dels seus inte-
grants i que encara no ha pogut reunir-se per fer-ho. 

Un cop es pugui convocar aquesta Comissió i validi la Memòria 
anual, el següent pas seria que Presidència de la Generalitat 
de Catalunya la remeti al Parlament. Això s’hauria d’haver fet 
durant el primer període de sessions de la Cambra de l’any 
passat. Finalitzats aquests tràmits, llavors ja sí el document es 
difondria al web de transparència de la Generalitat. (Font: Dir-
comfidencial)

El màrqueting B2B ha començat a 
impulsar el creixement dels negocis

Una nova investigació realitzada per WARC en associació amb 
Spotify Advertising troba que B2B està arribant a la majoria 
d’edat a mesura que els especialistes en màrqueting troben no-
ves oportunitats. El 66% dels enquestats planeja augmentar els 
seus pressupostos d’àudio digital a 2021. 
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WARC autoritat global 
en efectivitat de màr-
queting, en associació 
amb Spotify Advertising 
el  servei de subscrip-
ció d’àudio més popu-
lar del món, publiquen 
una anàlisi del màrque-
ting B2B dins dels sectors de tecnologia i telecomunicacions. 
L’informe assenyala els temes en què se centren els espe-
cialistes en màrqueting B2B d’aquestes indústries i com pla-
negen desenvolupar les seves estratègies de màrqueting a 
2021. L’ estudi es basa en entrevistes amb directors de màr-
queting d’empreses líders en tecnologia i telecomunicacions, 
a més de una enquesta de més de 330 comercialitzadors B2B   
d’aquestes indústries amb base en 10 mercats a tot el món .

Les dades d’aquesta investigació, realitzada al novembre de 
2020, es van combinar amb les dades globals de WARC, de 
la indústria, exemples i experts. Per David Tiltman, vicepresi-
dent de contingut de WARC: “Els canvis destacats en aquest 
informe fan de l’any 2021 una oportunitat real per als especia-
listes en màrqueting B2B, en tecnologia, telecomunicacions i 

més”. “Els hàbits dels consumidors s’han alterat. Les comuni-
cacions s’estan repensant i hi ha noves oportunitats per arribar 
als usuaris finals”.

Els nous desafiaments per involucrar les audiències B2B han 
inspirat els especialistes en màrqueting a posar més èmfasi en 
la construcció de les seves marques, per tal de proporcionar 
una base segura des de la qual el seu contingut pugui treballar 
més dur i de manera més efectiva. Més de l’80% dels enques-
tats estan d’acord en què s’han de centrar més en crear mar-
ques sòlides. La creativitat està florint en el màrqueting B2B de 
tecnologia i telecomunicacions, ja que les empreses atorguen 
un nou significat a la narració i la recerca de socis rellevants 
per transmetre aquestes històries de manera convincent. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: WARC)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
Changing Channels in B2B de Warc. CLICAR AQUÍ  
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Les xarxes socials preferides el 2021
Per Stéphanie Chevalier Naranjo, investigadora de Weforum / 
Statista

Quan parlem de Facebook, es tendeix a pensar directament 
en la xarxa social. No obstant això, com mostra el gràfic a que 
acompanya aquest text, amb dades recopilades per DataRe-
portal, Facebook Inc abasta una àmplia gamma de plataformes 
digitals. Amb WhatsApp, Instagram i, per descomptat, el seu 
homònim Facebook i Messenger, el conglomerat liderat per 
Mark Zuckerberg posseeix quatre de les xarxes socials i serveis 
de missatgeria més importants a nivell mundial.

Tot i els escàndols relacionats amb la privacitat de dades i infor-
mació falsa als que s’han vist embolicats, tant Facebook com 
WhatsApp es mantenen al cim de mercat, registrant més de 
2.740 milions i 2.000 milions d’usuaris mensuals, respectiva-
ment. D’altra banda, TikTok, l’aplicació per compartir vídeos de 
l’empresa tecnològica ByteDance, acumula gairebé 690 milions 
d’usuaris al voltant de el món, mentre que la seva versió xinesa, 
Douyin, és utilitzada per uns 600 milions de persones cada dia. 
(Font i infografia: Statista)
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Revue s’ha integrat a Twitter i es pot 
usar per crear una newsletter

Molts usuaris de Twitter ja s’han trobat amb una nova funció 
dins de la pestanya de “Més opcions” situada a l’esquerra de 
la pàgina principal: la de “Butlletins informatius” o “Newsletters” 
(per a aquells que tinguin el seu perfil configurat en anglès), 
segons explica Bárbara Bequessis al digital Genbeta. Així és 
com, de forma discreta, la xarxa social comença a oferir als 
seus usuaris una nova eina de la mà de Revue, l’ empresa que 
va adquirir la passada setmana 

Primer, per a què serveixen aquests butlletins informatius de 
Revue? Twitter comptava el dia que va anunciar la compra que 
la companyia està “en una posició única per ajudar els mitjans, 
periodistes i escriptors a augmentar el seu nombre de lectors 
més ràpid”. L’objectiu és que puguin enviar les seves pròpies 
newsletters i arribar a un públic més ampli i poder monetitzar 
els seus serveis.

Com integrar les funcions de Revue al Twitter? Després 
d’accedir a la novetat present a “Més opcions” apareix una 

finestra emergent explicant molt breument que això és possi-
ble gràcies a la integració de Twitter i Revue i promet als seus 
usuaris que poden guanyar diners amb els subscriptors de pa-
gament i analitzar les interaccions en els seus butlletins. Podem 
aleshores entrar al requadre blau que diu “Descobrir més”, on hi 
ha l’opció dels permisos que sol·licita Revue als que vulguin in-
tegrar la nova eina. Entre d’altres assumptes, cal donar permís 
per publicar i eliminar piulades en el teu nom, i interactuar amb 
els tuits publicats per altres (donar M’agrada, desfer M’agrada 
o respondre a un Tweet, 1 Retweet, etc.) en el teu nom”. Podeu 
llegir l’article sencer en aquest enllaç. (Font: Genbeta)

Cal detectar si el PC està infectat amb 
el malware Emotet

Diguem primer que amb Emotet ens trobem davant d’un troià 
bancari que s’especialitza en infiltrar-se en els ordinadors de 
les víctimes per robar la nostra informació financera. Emotet 
és un troià que es propaga principalment a través de correus 
electrònics d’spam. Els correus electrònics de Emotet poden 
contenir imatges de marques conegudes dissenyades perquè 
sembli un correu electrònic legítim.
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Aquest programari maliciós utilitza una sèrie de trucs per inten-
tar evitar la detecció i l’anàlisi. En aquest sentit, cal destacar 
que Emotet és polimòrfic, el que significa que pot canviar per si 
mateix cada vegada que es descarrega i així evitar la detecció 
basada en firmes.

Per comprovar si les nostres adreces de correu electrònic o 
dominis han estat utilitzats per aquesta xarxa de bots o han 
estat destí de email per part d’Emotet s’ha creat el web Have 
I Been Emotet. Els responsables d’aquest portal han estat els 
professionals de l’empresa italiana de ciberseguretat TG Soft. 
El que han fet ha estat habilitar un cercador en aquesta pàgi-
na web que permet introduir una adreça de correu electrònic 
o un domini i saber si ha estat involucrat en algun dels atacs 
d’Emotet. L’eina, en cas de trobar el nostre domini o adreça de 

correu, ens indica si s’ha utilitzat per enviar correus, si ha estat 
suplantada o si ha estat víctima d’un atac.

Utilitzar Have I Been Emotet és tan senzill com utilitzar l’eina 
estrella d’aquest tipus, I Have Been Pwned: introduïm el correu 
electrònic o el domini que desitgem que volem buscar i cliquem 
sobre el botó Check. Aquí tenim l’enllaç de l’eina-web. (Font i 
infografia: Redes Zone)
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Previsió d’ús de mitjans globals per al 
consumidor 2020-2024
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La nova edició del Global Consumer Media Usage Forecast 
2020-2024 de PQ Media ens raona que, tot i la forta caigu-
da de la despesa en publicitat i màrqueting el 2020, el temps 
consumit amb els mitjans de comunicació va créixer al ritme 

més ràpid des del 2015, invertint una tendència de cinc anys 
de desacceleració del creixement a mesura que les tendències 
seculars claus s’acceleraven per situar el vídeo digital, l’àudio, 
els jocs i les xarxes socials. mitjans per aprofitar la turbulència 
econòmica el 2020

Els principals beneficiaris d’aquest paradoxal augment de crei-
xement en l’ús dels mitjans van ser els mitjans de comunicació 
suportats pel consumidor, en particular la transmissió de vídeo, 
àudio, jocs i experiències interactives multicanal. La difusió de 
mitjans de comunicació com a grup va ser la guanyadora pràc-
tica en un any perdedor per a moltes parts interessades en mi-
tjans.

L’ús global de mitjans digitals es va incrementar un 9,6% fins 
a les 15,1 hores setmanals el 2020, representant el 28,5% del 
temps consumit amb els mitjans de comunicació, guanyant gai-
rebé 11 punts de quota en els mitjans tradicionals en només 
cinc anys. Els principals motors de creixement van incloure ví-
deo mòbil, àudio, jocs, llibres i notícies, així com canals de xar-
xes socials, podcasting i serveis de vídeo de transmissió OTT, 
que van registrar taxes de creixement superiors al 15%, segons 
el recentment publicat Forecast.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Com a resultat, l’ús de mitjans de comunicació impulsat pels 
consumidors va continuar amb un patró de gairebé 20 anys de 
captura de quota de mercat dels mitjans de comunicació pu-
blicitaris, ja que els mitjans de consum representaven més del 
55% de l’ús de mitjans als EUA, mentre que la seva quota va 
créixer fins a gairebé el 35%. a nivell mundial el 2020.

L’estudi de PQ Media recorda que des dels fets coneguts com 
la Gran Recessió, no hi havia hagut un diferencial de deu punts 
entre el creixement de l’ús global dels mitjans de comunicació 
per al consumidor i el de la despesa total en publicitat i màr-
queting. Però en l’economia mediàtica cap per avall del 2020, 
la pandèmia va reduir la despesa en publicitat i màrqueting un 
6,8%, mentre que el temps de consum amb els mitjans va créi-
xer un 2,8%, que va ser la taxa de creixement anual més ràpida 
en cinc anys, segons la previsió d’ús global dels mitjans de co-
municació per al consumidor recollits en l’estudi.

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

guanyadors pràctics en un any perdedor per a moltes parts inte-
ressades en els mitjans de comunicació, particularment aquells 
que depenen de mitjans publicitaris”, va dir Patrick Quinn, CEO 
de PQ Media. Consulta-ho AQUI (Infografia: pqmedia)

El mercat publicitari mundial trigarà 
dos anys a recuperar-se

El GMI d’WARC  és un in-
dicador mensual de l’estat 
de la indústria del màrque-
ting global, que rastreja 
i analitzar les condicions 
actuals entre més de 1000 
especialistes en màrque-
ting, inclosos pressupos-
tos de màrqueting, condi-

cions comercials i nivells de personal,  acompanyat de dades 
clau d’inversió publicitària global de WARC .

Les conclusions clau destacades  del WARC s GMI review of 
2020 són:
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1. La recuperació és evident en la majoria dels índexs de 
GMI mentre les empreses guanyen confiança en les econo-
mies de tot el món.
El Headline Global Màrqueting Index, resumeix com li està 
anant a la indústria de màrqueting a nivell mundial, i reflecteix 
la volatilitat del 2020. L’any va començar amb un lleuger des-
cens, amb una caiguda dramàtica durant la primera meitat de 
l’any, arribant a un mínim històric al maig a 19,7 com a resultat 
dels efectes de l’COVID-19. Des de llavors, a mesura que ha 
augmentat l’optimisme per una sortida de la pandèmia, l’índex 
ha tornat a créixer.

L’any va acabar amb tres mesos consecutius de major taxa de 
creixement que va acabar en 55,4 impulsat en gran mesura 
pels mercats d’APAC i Amèrica, amb un ritme de recuperació 
més lent a Europa.

2. Alts i baixos en l’índex de pressupostos de màrqueting  se-
gons les tendències del Headline Global Màrqueting Index.
Els pressupostos van arribar a un mínim històric de 13,4 al 
maig, però a mesura que les economies van començar a recu-
perar-se, al desembre, estaven en un valor de 57,8 a APAC  en  
la seva major taxa de creixement.

Els pronòstics de WARC Data indiquen que el mercat publicitari 
mundial trigarà a l’almenys dos anys en recuperar-se del tot. 
L’indicador mostra que Europa només va tornar a créixer a fi-
nals de 2020, però que està preparada per a nous desafiaments 
en el 2021 com a resultat del Brexit i la segona onada en curs 
de COVID-19. Per Zoe McCready, executiva d’investigació de 
WARC: “Les tendències de l’Índex de màrqueting global fins al 
2020 reflecteixen la volatilitat observada en els últims 12 mesos 
a mesura que els pressupostos publicitaris es van reduir dràs-
ticament com a resultat de la pandèmia mundial”. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: WARC). NOTA: El Butlletí 
de l’AMIC us acosta l’estudi Headline Global Màrqueting Index, 
de WARC. CLICAR AQUÍ   

Acceleració d’activació digital
La pujada digital que hem vist 
a moltes categories de tot el 
món sembla que es mantindrà. 
El canvi cap al digital significa 
que hi ha oportunitats perquè 
el públic existent interaccioni 
amb la vostra marca de mane-
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res noves. I nous públics que interaccionin amb la vostra marca 
per primera vegada al món digital. I això suposa un repte per a 
molts mitjans. Perquè la gran revelació de la pandèmia per als 
experts en comerç electrònic i mercats és que la COVID-19 ha 
captat marques en diferents etapes de l’activació digital Fitness.

L’experiència digital, per exemple, varia enormement. Les mar-
ques que han guanyat en línia són les que combinen els con-
ceptes bàsics (temps de càrrega, mida de la lletra, etc.) amb 
una experiència inspiradora i sense friccions.

Si mirem la brúixola global del negoci, l’estudi de Kantar ens diu 
que han parlat amb més de 4,5 mil organitzacions a tot el món. 
Només el 52% d’elles havia invertit en capacitats de comerç 
electrònic (o tenia previst invertir-hi). Però el 96% va acordar 
que la despesa del consumidor en línia hauria de canviar.

Cinc raons per canviar: Amb una recessió econòmica mundial 
a l’horitzó, els guanyadors seran els que es faran pràctics i tàc-
tics. Aquells que se centren a fer front a les cinc plataformes 
de gravació fonamentals per impulsar la conversió a través de 
l’embut de venda digital. (Font: (MAE – infografia: Kantar) Con-
sulta AQUI l’estudi 

Front comú dels mitjans balears 
contra els vetos i atacs a periodistes

Una vintena de mitjans de comunicació de les Illes Balears 
s’han unit contra els vetos a periodistes, els atacs als professio-
nals, i també a les rodes de premsa sense preguntes. Ho han 
fet a través d’una declaració conjunta impulsada pel Sindicat de 
Periodistes de les Illes Balears i l’Associació de Periodistes de 
les Illes Balears.

La declaració és fruit dels darrers episodis de vetos a periodis-
tes en rodes de premsa, els quals han coincidit amb la prolifera-
ció d’atacs verbals i assetjaments a professionals en cobertures 
en espais públics. També es denuncien les pràctiques que es 
produeixen en ocasions amb “finalitat manipulativa”, com les 
rodes de premsa on no s’admet un torn de preguntes.
En la declaració els mitjans defensen el dret individual dels pe-
riodistes “a l’objecció” i a no prendre part en una convocatòria 
de premsa quan “es vulneri la igualtat d’accés a la informació, o 
s’ofengui o discrimini a un professional pel fet de treballar en un 
mitjà de comunicació determinat”.
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Signen la declaració els responsables dels següents mitjans: 
Ara Balears, Última Hora, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, 
Menorca, RTVE, Canal 4, SER, Cope, Onda Cero, esRadio, As-
sociació Ona Mediterrània, Ràdio Pollença, Ràdio Illa Formen-
tera, Efe, Europa Press, Mallorca Diario, Nou Diari i Menorca al 
Día. (Font: periodistasbaleares.com)

Formació al Col·legi de Periodistes

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- On line. Sessions en 
directe. Dimarts 9 i dijous 11 de febrer (de 10.00h a 13.00h) 
- Comunicar amb energia, entusiasme i eloqüència resulta ca-
pital en aquests moments d’escenaris digitals. Per destacar 
en videoconferències, webinars, reunions virtuals i entrevistes 
a través de xarxes socials, és precís conèixer les tècniques 
que desenvoluparem i practicarem en aquest curs, a càrrec 
d’Enrique San Juan. Vine i experimenta les pautes que et per-
metran dominar tots els escenaris digitals en què et toqui inter-
venir.

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessions en 
directe. Dimarts 16 i 23 de febrer (de 10.00h a 13.00h) - La 

comunicació escrita està present en la majoria de sectors pro-
fessionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de 
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures 
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta 
formació, dirigida per Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada 
als diversos documents corporatius.

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

Com monetitzar el teu propi contingut.- On line. Sense Res-
tricció Horària. Fins al dilluns 1 de març (12 hores) - Any rere 
any creix el nombre de professionals freelance que treballen 
total o parcialment creant contingut. En moltes ocasions, en 
paral·lel al seu treball diari, aquests periodistes obren un blog, 
un canal de Youtube o un podcast. Aquest curs, presentat per 
Adrián Caballero, és per a tot aquell qui desitja treure rendiment 
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del seu contingut i vol conèixer totes les possibilitats de mone-
tització. Encara queden places disponibles.

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit?.- On line. Sense 
Restricció Horària. Fins al divendres 26 de febrer (6 hores) - En 
aquest taller, dissenyat per Ana Salvá, es donaran les pautes 
necessàries per fer un reportatge i es desenvoluparà un treball 
de forma tutoritzada. En primer lloc, s’impartirà una sessió per 
explicar els conceptes bàsics a tenir en compte a l’hora de tre-
ballar. Després, es proposarà una idea de reportatge a realitzar 
de forma personalitzada. 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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La necessària mirada del 
fotoperiodista
Per Candela Ollé, COMeIN (en línia) / UOC

El fotoperiodisme té una clara funció de denúncia, de presa de 
consciència i de provocar canvis, a la vegada que ens apro-
pa a una realitat que ens ha estat vetada o és llunyana. Els 
fotoreporters ens mostren una mirada que no és idíl·lica, que 
en moltes ocasions ens produeix un nus a la gola, llàgrimes, 
ràbia, impotència o tot barrejat. Una altra finestra per observar 
el mateix món és la que mostra la xarxa social Instagram, on 
la majoria dels perfils ens traslladen a una realitat paral·lela i 
prèviament planificada, que pot ser necessària per a la descon-
nexió, per mostrar la perfecció, però en cap cas l’única a tenir 

en compte si volem tocar de peus a terra. El fotoperiodisme és 
ara més necessari que mai.

El fotoperiodisme vol explicar amb imatges un determinat suc-
cés i l’impacte que causa en la gent. Un reporter gràfic té domini 
tècnic del mitjà, a més d’una sensibilitat visual i evidentment co-
neixement de l’actualitat política, social i cultural. Dos referents 
del fotoperiodisme a l’Estat espanyol, i que han estat guardo-
nats amb els premis Pulitzer, són: Javier Bauluz (va rebre el 
Pulitzer de periodisme el 1995 amb els companys d’Associated 
Press pel treball fotoperiodístic a Ruanda) i Manu Brabo (va 
guanyar el Pulitzer el 2013 per la cobertura de la guerra de 
Síria). Tots dos han patit els intents d’invisibilizar dos dels grans 
esdeveniments del segle xxi; en el cas de Bauluz (@javierbau-
luz) els moviments migratoris i pel que fa a Brabo (@ManuBra-
bo) la COVID-19.

En situacions de conflicte o pandèmia els periodistes són con-
siderats treballadors essencials, però malgrat això la feina s’ha 
vist censurada per les autoritats, que van restringir als mitjans 
l’accés a hospitals, dipòsits de cadàvers o residències de gent 
gran. Pocs mitjans de comunicació han mostrat imatges dures 
apropant-se als pacients, als fèretres –i això no és una novetat, 
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ja que prèviament a la irrupció de les xarxes socials ja hi havia 
una creixent intolerància a l’exposició de les problemàtiques i 
de situacions dolentes. Què va passar als hospitals? I a les re-
sidències de gent gran? Com és la vida durant el confinament? 
Com és la nova realitat? Tal com afirma Brabo: “Hemos vivido 
una emergencia sanitaria con colapso de hospitales y no hay 
ni una imagen que muestre eso. Se ha usado el derecho a la 
intimidad de pacientes y doctores para bloquear el acceso a los 
fotoperiodistas”.

Una de les imatges que ha traspassat fronteres és el llit de la 
UCI davant de la platja del Somorrostro, de Barcelona, feta pel 
fotògraf David Ramos, que ha sortit a mitjans internacionals 
com The Guardian o la BBC. El protagonista és l’Isidre Correa, 
un pacient que va passar més de dos mesos en una habitació 
de la unitat de cures intensives (UCI) de l’Hospital del Mar i el 
personal sanitari el va treure per veure el sol, el mar i la família.

En el moment de redactar l’article fa poc han finalitzat les festes 
de Nadal i Reis, i ens trobem amb l’inici d’unes noves restric-
cions i en una possible tercera onada. L’esforç dels sanitaris en 
primera línia, la solitud dels pacients, el dol i les conseqüències 
de no seguir les indicacions sanitàries són essencials per oferir 

un retrat complet del que estem vivint, així com el creixement de 
la pobresa i els desnonaments, entre molts altres efectes. Els 
fotoreporters coincideixen que les restriccions s’han d’aixecar 
perquè puguin treballar amb llibertat dins d’unes normes bàsi-
ques de seguretat sanitària i de respecte a les víctimes (el Codi 
Deontològic de la professió periodística, a l’article 9, parla de 
respectar el dret a la privacitat: “Danyar de manera injustificada 
la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot 
més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística”). 

Per altra banda, el consum de les xarxes socials ha crescut ex-
ponencialment durant el confinament (segons l’Estudi Anual de 
les Xarxes Socials 2020 elaborat per IAB Spain), ja que són un 
espai per l’entreteniment, la desconnexió i també la informació. 
Evidentment no hi ha res de dolent en el fet que Instagram se-
gueixi mostrant-nos imatges boniques, gairebé perfectes, amb 
filtres, selfies i postureig, però en cap cas pot ser l’única finestra 
per mirar el món on vivim. 

Un exemple de fotoperiodisme que documenta la pandèmia a 
diferents parts de l’Estat espanyol és el projecte Covid Photo 
Diaries, que vol generar “un discurso independiente de medios 
e instituciones, plural, descentralizado y con alta calidad”, ex-
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plica Brabo. Tal com expliquen al web, la iniciativa va sorgir 
en un moment difícil per als fotoperiodistes freelance, ja que 
molts es van quedar sense encàrrecs ni suport econòmic just 
en el moment en què la seva tasca era més necessària. La seva 
reacció no va ser abaixar els braços, sinó crear un espai que 
s’ha consolidat com una referència per entendre el que està 
passant al nostre voltant a través de la imatge, amb històries i 
textos, uns diaris visuals per construir un mapa interactiu i tenir 
un registre de la història recent. El fan possible els fotoperio-
distes Anna Surinyach, José Colón, Judit Prat, Isabel Permuy, 
Susana Girón, Olmo Calvo, Javier Fergó i el mateix Manu Bra-
bo. El podeu seguir al web i també al compte d’Instagram (@
covidphotodiaries).

El fotoperiodisme competeix amb milions de fotògrafs ama-
teurs, per això, ara més que mai, necessitem fotògrafs que ens 
obrin els ulls i ens remoguin consciències. (Fotografia:  Funda-
ció Flama)
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Perquè els mitjans de comunicació 
no han de donar veu als dos costats 
sinó narrar les dades i les evidències i 
destapar les mentides
Per Maldita.es

Fer bon periodisme no vol dir donar veu als dos costats. Quan 
s’enfronten la informació i la desinformació, donar-los la ma-
teixa importància és un error perillós. Nombrosos estudis sobre 
la tasca periodística ho han deixat clar. Per exemple, Thomas 
J. Froehlich, professor emèrit de la Kent State University, ho diu 
així en el seu llibre Deu lliçons per a l’era de la desinformació: 
“la informació i la desinformació no estan equilibrades. Insistir 
que els dos costats valen el mateix és caure en una equivalèn-
cia falsa. Tot i que pot haver-hi dos costats en cada història, 
cada costat no té el mateix suport ni la mateixa base”.

El periodisme té una responsabilitat en com realitza la verifica-
ció: no se li pot donar veu a què difon la mentida i, molt menys, 
posar-ho al mateix nivell que el que ho desmenteix amb dades, 
fets i coneixement basat en la evidències científiques i fonts 
contrastades. 

Entrevistar un difusor de faules i després a científics especia-
litzats en aquest àrea significa posar als dos al mateix nivell en 
l’argumentació, donant al primer un pes que no mereix i, aquí 
sí, donant més visibilitat a les seves faules. I això no només 
passa amb la ciència, també passa en altres àmbits com la po-
lítica o els drets socials. A més, si els desinformadors apareixen 
en un mitjà de comunicació consolidat en comptes de les seves 
xarxes socials aconsegueixen donar una sensació de serietat 
que no es mereixen les seves desinformacions i que pot provo-
car que algú acabi creient-se les seves mentides. 

Els desinformadors es fixen com a objectiu arribar als mitjans 
de comunicació per a aprofitar-se de la seva capacitat de di-
fondre missatges. Això és una cosa que tenen estudiat a First 
Draft, que parlen de la “trompeta d’amplificació”, el camí que 
van seguint els mentiders per aconseguir que els seus rumors 
arribin cada vegada a més gran quantitat de públic. Segons 
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aquesta teoria, les mentides es posen en marxa en llocs anò-
nims d’internet, tracten d’avançar per espais cada vegada amb 
més audiència i el seu veritable èxit l’obtenen si aconsegueixen 
arribar als mitjans de comunicació.

Hi ha estudis que mostren com els negacionistes del canvi cli-
màtic es van aprofitar de la norma periodística de donar veu 
a banda i banda per col·locar els seus missatges a la premsa 
nord-americana a la fi de el segle XX. Segons els investiga-
dors, mitjans com The New York Times o el Washington Post 
van tractar de donar equilibri a les seves informacions però, al 
posar al mateix nivell a científics amb investigacions sòlides i 
negacionistes, van acabar fent una cobertura esbiaixada sobre 
la influència de l’home en l’escalfament global. 

Durant la pandèmia de la COVID-19 també hem vist exemples 
a Espanya de com es donava aire als mitjans de comunicació 
a rumors i teories de la conspiració. El divendres 31 de juliol, el 
Telediario de TVE va recollir les declaracions de Natalia Prego, 
coneguda per difondre informació falsa sobre la pandèmia, per 
després desmentir-les amb declaracions de Juan Antonio Ló-
pez Guerrero, biòleg i divulgador. 

El 31 d’agost, Espejo Público va entrevistar a Pilar Baselga, 
coneguda conspiranoica i negacionista de l’epidèmia. El pro-
grama va usar els nostres desmentits, però després d’anys 
dedicant-nos a això, podem dir que a la mentida no se li ha de 
donar un altaveu. Aquest mateix dia Baselga també va aparèi-
xer al programa Tot és mentida.

El 8 de setembre, el Telediario de TVE esmentava la alerta del 
Servei d’Informació Toxicològica sobre el consum de MMS, un 
compost tòxic que no cura la COVID-19 (ni res), però incloïa en 
la seva peça declaracions de Josep Pamiés, conegut per pro-
moure el seu ús en contra de totes les evidències científiques. 
Pamiés ha estat sancionat per la Generalitat per promoure l’ús 
de pseudoterapies per curar malalties.

Les evidències que el fact-checking funciona existeixen
Als difusors de desinformació no cal donar-los tribunes des de 
les quals intoxiquin, cal sotmetre’ls a fact-checking. Existeixen 
diversos estudis i experiments científics que demostren que 
aquestes correccions funcionen. En 2017 dues investigadores 
de les universitats de Georgetown i de la George Mason van 
dur a terme un experiment al voltant de la desinformació sobre 
el virus del Zika al Brasil i l’efecte que els desmentits sobre el 
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mateix tenien sobre els usuaris a Facebook. La conclusió? Que 
són eficaços “per limitar les percepcions errònies, i la correcció 
es produeix tant per als individus amb creences de conspiració 
alta com baixa.” El 2020, científics de la Universitat de Nor-
thwestern, als Estats Units, van revisar una vintena d’estudis 
sobre com funcionen les correccions en temes sanitaris i van 
determinar que tenen un efecte positiu i significatiu per desac-
tivar els rumors. 

Els que dubten de l’eficàcia del fact-checking diuen que quan 
li expliques a algú que s’ha cregut una mentida, en realitat es-
tàs ajudant a confirmar les seves creences i que per tant la 
verificació pot resultar contraproduent. Però, de nou, hi ha evi-
dència acadèmica disponible que apunta el contrari. En un ex-
periment dut a terme el 2016 al voltant d’aquesta idea, el biaix 
de confirmació es va sotmetre a 8.100 subjectes a fact-checks 
fets a polítics sobre 36 temes diferents. Només una d’aquestes 
36 verificacions va provocar que es desencadenés un efecte 
contraproduent. La conclusió dels investigadors va ser que “en 
general, els ciutadans presten atenció a la informació fàctica, 
fins i tot quan aquesta informació desafia els seus compromisos 
partidistes i ideològics”. (Infografia: About Facebook)
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La indústria periodística de l’individu: 
com funciona el model de periodista 
solitari
Per Miguel Carvajal, director del Master en Innovació en Perio-
disme / Bloc MIP-UMH

 
Una de les poques bones notícies en l’economia del periodis-
me del 2020 ha estat el creixement de la indústria periodísti-
ca de l’individu: professionals que emprenen el seu camí per 
lliure, lluny de l’abric dels mitjans, per connectar amb les se-
ves comunitats i finançar-se gràcies a subscriptors, mecenes o 
anunciants. L’increment de periodistes que viuen del seu treball 

mitjançant butlletins de correu, podcasts o blocs, ha de cele-
brar-se, però no es tracta d’un model assumible o fàcilment imi-
table per qualsevol. En aquest article exploro els trets d’aquesta 
puixant i sobreexposada indústria periodística individual.

El degoteig de periodistes sortits de mitjans de referència per 
crear el seu propi butlletí de correu a Substack ha estat cons-
tant als Estats Units: Andrew Sullivan (New York Magazine), 
Matt Yglesias (Vox), Polina Marinova (Fortune), Casey Newton 
(The Verge ), Emily Atkin (New Republic), Matt Taibbi (Rolling 
Stone) o Glenn Greenwald (The Intercept). Són reporters o co-
lumnistes de renom que han decidit emancipar-se a la recer-
ca d’espais de menor pressió ideològica, de majors guanys o 
d’una relació més directa i autònoma amb els seus lectors. En 
alguns casos es tracta d’un viatge de tornada: blocaires pioners 
que amb la seva fama digital van aconseguir tribunes o llocs 
d’editors en les grans redaccions, les abandonen ara per re-
prendre la seva iniciativa personal.

L’èxode mediàtic d’aquestes figures es suma a l’existència de 
periodistes i creadors individuals (programadors, enginyers, au-
todidactes) que fa anys van conquerir el seu territori mitjançant 
butlletins, podcasts o canals de Youtube: Ben Thompson (Stra-
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techery), John Gruber (Daring Fireball) , Marquees Brownlee 
(MKBHD), Helen Zaltzman (The Allusionist), Rose Eveleth 
(Flash Forward) o Matt Kisser (WTFJHT), per citar uns pocs 
coneguts. Sempre han existit creadors independents (artistes, 
escriptors, músics, pintors i periodistes), la diferència és que 
ara les tecnologies de producció, distribució i monetització són 
més assequibles que mai i les barreres d’entrada a aquest 
atractiu circuit creatiu, inexistents. Empren butlletins de correu, 
podcasts o canals de YouTube i es relacionen amb els seus 
usuaris en xarxes socials.

A Espanya, no s’han donat encara casos de periodistes de ca-
tegoria que marxen d’un mitjà per muntar el seu propi butlletí de 
pagament a Substack. No obstant això, n’hi ha que han acon-
seguit estatut d’independència econòmica gràcies al suport 
de la seva comunitat, com Matthew Bennet, Pepe Rodríguez 
(Pepe Diario), Rocío Vidal (La gata de Schrödinger), Santia-
go Camacho (Días extraños), Jaime Novoa (Dealflow), Charo 
Marcos (Kloshletter), Cristina Mitre o Javier Aznar (Hotel Jorge 
Juan), entre d’altres. Són professionals amb models de negoci 
individuals, que creen valor de forma autònoma, i assumeixen 
el control de la comercialització del seu projecte, a través de 
lectors o marques.

La indústria periodística de l’individu es compon de creadors 
capaços de sostenir la seva activitat, mitjançant l’elaboració 
d’un producte periodístic pel qual algú està disposat a pagar 
(usuaris o marques), sense la mediació d’una editorial o una 
organització aliena. Uns aborden temàtiques especialitzades, 
altres cobreixen l’actualitat; uns aporten més opinió, altres 
notícies d’investigació pròpia; uns es colen en els moments 
d’entreteniment de la seva comunitat, altres aporten divulga-
ció i aquells utilitat professional. Com ho fan? Cadascú té el 
seu nínxol temàtic, la seva comunitat captiva i el seu canal de 
distribució preferit, però comparteixen una sèrie de trets en la 
manera de treballar: consistència i regularitat, anys de vol, ex-
periència i coneixement profund de la matèria, una mirada úni-
ca o distintiva i habilitat creativa .

1. Consistència: disciplina i regularitat.- Per aconseguir 
aquesta anhelada autonomia econòmica, aquests periodis-
tes individuals demostren una disciplina de treball rigorosa. 
Matthew Bennet ha narrat la pandèmia a la vista de tots, ha 
mantingut actualitzat el seu compte de Twitter i ha escrit (anglès 
i castellà) de manera regular, cada dia, durant tot l’any. Va fer 
el mateix amb altres grans esdeveniments de l’actualitat espan-
yola. Jaime Novoa va cobrir l’ecosistema espanyol de startups 
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com a periodista i analista de dades durant anys, i ara man-
té un butlletí de correu setmanal en anglès. Pepe Rodríguez 
produeix un podcast diari d’actualitat esportiva, prop de dues 
hores i quart d’anàlisi i opinió amb el que succeeix en el món de 
l’esport. És tal la exigència de producció quotidiana d’un mitjà 
individual que hi ha el risc de cremar-se, com han reconegut 
YouTubers famosos. En un projecte col·lectiu potser es pot fal-
tar a la cita un dia, dos, tres; o pot passar desapercebuda la 
contribució. Però en una iniciativa individual, l’exposició és molt 
intensa , i si es descuida la producció, perd força la màquina i 
es despenja la comunitat.

2. Quilometratge: anys de treball a l’esquena.- No es tracta 
només de produir de manera quotidiana i regular, per aconse-
guir aquest renom, per llaurar-se una identitat reconeguda, el 
periodista individual ha recorregut molts quilòmetres, sol o en 
companyia d’altres. En la indústria periodística de l’individu, 
tan important és descobrir les notícies com ser descobert per 
la comunitat. Matt Taibi, Andrew Sullivan o Gleen Greenwald 
són periodistes de fama internacional, amb anys d’experiència 
a l’esquena. Emily Atkin, creadora d’un butlletí sobre canvi 
climàtic, té més de 2.000 subscriptors de pagament i prop de 
25.000 registrats. “Vuit anys i molts fracassos després, Subs-

tack em va proporcionar una plataforma per tenir èxit. Guanyo 
més diners ara que en qualsevol treball de periodisme assala-
riat”, confessa.

3. Profunditat: coneixement de la matèria.- No tots els perio-
distes individuals són reporters. Alguns fan assaig, uns comen-
tari d’actualitat, altres curació d’enllaços que val la pena llegir. 
Però tots tenen en comú el domini de la matèria que aborden. 
Un periodista individual amb model sostenible no pot pretendre 
que una comunitat especialitzada o fanàtica d’una qüestió esti-
gui disposada a pagar-li si no està a l’altura d’aquest grup, com 
a mínim. Ben Thompson va ser consultor abans que blocaire, 
John Gruber va programar el llenguatge Markdown, Marquees 
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Brownlee ressenya tecnologia des dels 16 anys, quan va co-
mençar a pujar vídeos a YouTube. Escriure d’alguna cosa amb 
propietat obliga a documentar amb disciplina espartana, No n’hi 
ha prou un simple escaneig de les xarxes socials. Per viure dels 
lectors es necessita temps, reputació i alguna cosa a dir: una 
especialitat, una habilitat, una forma d’escriure o una capacitat 
de llegir i sintetitzar destacada.

4. Mirada única i veu inimitable.- Aquests periodistes indi-
viduals són distingibles, tenen una forma de veure la matèria 
especialitzada que tracten i una manera d’explicar-la que mar-
quen la diferència. Els vídeos de Marquees Brownlee són re-
coneguts per la seva absoluta perfecció estètica i sonora, una 
cosa que es destil·la també en la seva forma de parlar o vestir, 
i d’il·luminar el seu estudi. Els vídeos de Rocío Vidal podran ser 
més o menys precisos en termes científics, però és indubtable 
que la seva exposició personal genera una complicitat amb la 
seva comunitat que no es pot imitar. Ocorre així que per arribar 
a aquesta capacitat, un periodista individual ha de posar sobre 
la taula una valentia creativa, bé per exposar la seva personali-
tat (veu pròpia) o bé per conrear una creativitat i talent a l’abast 
de pocs. Els butlletins de correu encaixen bé perquè ofereixen 
una lectura del món que escapa de la saturació informativa. 

Comparteixen una visió d’autor, és a dir, on les seves persona-
litats tenen també un paper preponderant.

5. Habilitat creativa i autonomia.- Però tot això no n’hi ha 
prou si no es sap operar amb autonomia. Per fer que els lec-
tors paguin, les eines no serveixen de res, si no es té alguna 
cosa valuosa per explicar i una audiència disposada. Però s’ha 
de tenir capacitat d’assumir diversos rols, integrar tecnologies 
que permetin monetitzar l’activitat. Patreon o Substack ho po-
sen fàcil, però també es pot aconseguir amb altres mecanis-
mes en plataformes com WordPress, o mitjançant llocs webs 
programats amb altres llenguatges. A més de la constància, la 
hiperproductivitat i la veu pròpia, els periodistes individuals no 
es tiren enrere davant altres tasques tecnològiques o comer-
cials: Investiguen, feinegen i s’adapten a qualsevol disciplina 
que permeti sostenir el projecte de manera autònoma. Matthew 
Bennet ha programat el seu propi CMS mitjançant “Ruby on 
Rails” per tal d’automatitzar i agilitzar algunes tasques. Ben 
Thompson ha configurat el seu propi WordPress, ha instal·lat 
un plugin de Memberful i així aconsegueix monetitzar el seu 
butlletí de correu diari. Matt Kisser és periodista i va desenvolu-
par un algoritme que filtra les notícies més rellevants de Twitter 
per alimentar el seu projecte d’actualitat sobre la Casa Blanca.
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El negoci de el periodisme va ser fins a l’arribada d’internet el 
negoci dels mitjans. Els mitjans guanyaven molts diners jugant 
en dues taules (la informativa i la publicitària) i els anava de 
luxe. Aquest negoci es va estimbar amb l’arribada d’internet: 
la xarxa va trencar els monopolis geogràfics, va incrementar 
l’oferta i va desintegrar el paquet mediàtic que permetia finançar 
les redaccions. El periodisme es va quedar a la intempèrie. La 
indústria periodística de l’individu existeix per això, perquè hi ha 
tasques pendents que els mitjans van deixar d’atendre. És fà-
cil sostenir un projecte periodístic individual? No. Pocs són els 
casos detectats, i els solem sobreexposar. Però, sens dubte, 
estem davant el moment més fàcil de la història per aconseguir-
ho, Si es reuneix aquesta combinació de característiques, i una 
mica de sort. (Infografies: Comunicación Pública, Medium, Tu 
psicovida)
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Els mitjans en el 2020: augmenta 
el consum d’internet i cau el de la 
televisió
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La AIMC ha fet públic el seu Marc General dels Mitjans a Es-
panya 2021, una radiografia del consum dels mitjans durant 
l’any passat i la seva evolució en els darrers anys.

El Marc General dels Mitjans a Espanya és una de les publi-
cacions de AIMC més demandades i que desperta més interès 
no només entre els seus associats, sinó també en el mercat en 
general, en els professionals del periodisme i la informació (es-
pecialment econòmica i publicitària) i en els centres d’estudis. 
S’hi mostra una visió general de les audiències dels diferents 
mitjans espanyols, d’acord amb les dades de l’Estudi General 
de Mitjans (EGM), estudi realitzat per AIMC. A més, el Marc es 
completa amb:

- xifres referides a la població objecte d’estudi de l’EGM, tretes 
de l’”Univers de l’Estudi General de Mitjans”, que tots els anys 
elabora i actualitza també l’AIMC.

- informació sobre l’equipament de les llars, presa de l’EGM.
- i dades relatives a estils de vida dels individus, també obtin-
guts de l’EGM.

La nova edició reflecteix la situació en l’any 2020, la perspectiva 
històrica per a moltes de les dades, mitjançant taules i gràfics 
de fàcil consulta i també una radiografia sobre el consum de 
mitjans l’any 2020 i la perspectiva històrica per a moltes de les 
dades. Aquests s’obtenen tradicionalment de l’acumulat de les 
tres onades que anualment es realitzen de l’EGM. A causa de 
la pandèmia, es va suspendre la realització de la 2a onada de 
l’EGM i les dades d’aquesta edició es corresponen amb el acu-
mulant les tres últimes onades disponibles: 3ª 2020 (9 setem-
bre-17 novembre), 1a 2020 (8 gener - 17 març ) i 3ª 2019 (4 
setembre - 12 novembre).
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En les dades sobre l’evolució de l’audiència general dels mi-
tjans des de 1980 fins 2019, es veu una lleugera reducció de la 
penetració de la televisió en els últims anys amb un 85,1% el 
2020 (una caiguda de 0,3% amb respecte a 2019). Per contra, 
internet augmenta de 83,9% l’any passat a el 85,1% el 2020. 
Diaris passa d’un 21,7% a un 18,4%, Suplements d’un 7% a 
un 5,9%, i revistes d’un 29,4% a un 26,1%. La penetració total 
de la Ràdio descendeix d’un 56,9% al el 55,5%, i destaca el 
creixement de la ràdio per internet (5,7% enfront de l’4,8% de 
2019). Cinema cau de l’4,6% a l’3,3%, i Exterior  de el 81,3% 
al el 79,9%.

Pel que fa al consum diari, s’observa de nou el descens de la 
televisió i el creixement d’internet. La televisió passa de 212,9 
minuts en 2019 a 208,9 minuts el 2020, mentre que el consum 
d’internet s’estableix en els 181,6 minuts, enfront dels 161,2 
minuts de 2019.

Els Diaris passen de 7,8 minuts a 7 minuts, els Suplements de 
0,4 a 0,3 i les Revistes d’1,5 a 1,3 minuts. La Ràdio , amb 97,3 
minuts en 2019, registra el 2020 93,6 minuts. Finalment, Cine-
ma registra 0,6 minuts (enfront de 0,8 el 2019).

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Sobre el perfil de l’audiència dels mitjans espanyols, un 51,4% 
són dones i un 48,6% homes. La majoria resideixen en locali-
tats que van des dels 10.000 als 200.000 habitants, amb un ín-
dex socioeconòmic mitjà. Pel que fa a l’edat, les persones de 65 
anys o més són les que segueixen registrat un major consum 
de mitjans (22,8%). (Infografies: aimc.es)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi complert Marco 
General de los Medios en España 2021. CLICAR AQUÍ  

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI

https://www.amic.media/media/files/file_352_2768.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com el Wall Street Journal utilitza 
mètriques i interacció per generar 
subscripcions digitals
Per Shelley Seale, reportera especialista en mitjans / INMA

El Wall Street Journal va romandre fermament com a diari im-
près durant molt de temps, tant que fins al 2015 no havia expe-
rimentat un creixement digital significatiu en set anys. Esbrinar 
per què la gent no pagava i es quedava a l’experiència digital 
de WSJ va ser una cosa que la companyia va haver d’esbrinar, 
va dir Jon Buckley, vicepresident de Mitjans i Subscripcions, 
durant un seminari web recent.

La clau del creixement és comprendre i adaptar-se a les neces-
sitats dels clients, va dir Buckley. Un cop d’ull a altres models 
de negoci aporta una mica de llum sobre com les principals 
empreses no van aconseguir fer-ho en el passat:

• Netflix no va matar Blockbuster; les molèsties i les taxes de 
demora sí.
• Uber no va matar el negoci del taxi; l’accés limitat i el control 
de tarifes sí.

• Apple no va matar la indústria de la música; va obligar a com-
prar àlbums de llarga durada.
• Amazon no va matar altres venedors minoristes, sinó el mal 
servei i l’experiència del client.
• Airbnb no va matar la indústria hotelera, ja que hi havia op-
cions de disponibilitat i preus limitats.

“Els nostres objectius i la nostra missió  del 2015 no estaven 
alineats per estar prou centrats en el client”, va dir Buckley so-
bre el WSJ. 

Construint l’embut de compra
A partir del 2015, la companyia es va reorganitzar i va començar 
a centrar-se en el creixement digital. “Els principals motors que 
ens van portar d’un lloc d’estancament a un creixement signi-
ficatiu en els darrers dos anys, són bàsicament quatre compo-
nents”, va explicar Buckley.

• Un objectiu d’abast i freqüència.
• Una estratègia mediàtica centrada a omplir l’embut.
• Un client o mur de pagament dirigit per propensió.
• Optimitzant-ho tot.
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L’embut d’adquisició del Wall Street Journal adquireix de 
manera més efectiva nous membres.

L’objectiu era monetitzar el periodisme d’alta qualitat del WSJ 
amb públics nous i diversos per complir els objectius a curt ter-
mini i construir una base per al creixement a llarg termini. Buc-
kley va dir que per fer això, la companyia es va centrar en tres 
pilars de creixement: escala i abast habituals, elecció del client 
i hàbit.

“L’objectiu principal número 1 per créixer és entendre la im-
portància d’escalar i engreixar l’embut”, va dir Buckley. Aquest 
enfocament també s’aplica a la seva estratègia de compra de 
suports.

WSJ va desenvolupar una estratègia d’embut d’adquisició 
d’ones per ampliar i optimitzar els esforços de mitjans de pro-
pietat i de pagament per adquirir de manera eficaç nous mem-
bres. L’objectiu de construir l’embut de conversió de prospectes 
era augmentar la consciència i la consideració de subscripció. 
Per fer-ho, és clau augmentar la freqüència de les visites de tor-
nada. La major part del seu temps no es dedica a intentar que 
els subscriptors potencials comprin, sinó a escalfar-los.

“Ens centrem a trobar noves xarxes i, després, quan hagin en-
trat al lloc o hagin participat amb el Wall Street Journal, les re-
cuperem més sovint”, va dir Buckley. “És un joc de freqüència”.

En aquest sentit, l’empresa no mostra els missatges de preus a 
les persones en les seves primeres visites al lloc web de WSJ, 
sinó que els mostra més contingut que els pot interessar i se 
centren en crear visites repetides i interaccions  abans de fer 
ofertes de compra.
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L’estratègia d’ona WSJ
Per aconseguir-ho, l’equip va crear una estratègia de màrque-
ting per a possibles subscriptors que consistia en quatre pas-
sos:

• Cerca: identifiqueu els possibles subscriptors i orienteu-los 
amb informació per dirigir-los a WSJ.
• Atraure: reorientació, proporcionant-los informació per recu-
perar-los.
• Converteix: centra’t en la conversió d’un navegador a un 
subscriptor, de vegades mitjançant anuncis de pagament.
• Interacció: mantingueu-los tornant al web i utilitzant-los re-
gularment.

L’estratègia d’un senyal WSJ consisteix en consciència, consi-
deració, conversió i implicació.

La clau era comprendre els senyals que impulsen les subscrip-
cions. WSJ va identificar 65 senyals que van influir en la pro-
pensió a comprar, inclosos des de la ubicació geogràfica i la 
demografia fins al nombre de visites i visualitzacions d’articles.

“Bàsicament hem fusionat aquestes 65 variables clau en 
temps real i hem puntuat tots els usuaris que han vingut al 
lloc”, va dir Buckley. Aquesta puntuació s’inclou al DMP, que 
després transmet una experiència de contingut a cada usuari 
en funció de la seva puntuació, ja sigui bloquejant el contingut 
o permetent-los fer mostres en funció de la seva propensió a 
convertir.

“L’altre avantatge clau d’això, ja que les limitacions de les coo-
kies continuen arribant a la nostra indústria, la importància de 
convertir més incògnites en coneixement és òbviament extre-
madament important. Estarem coneixent qui són perquè pu-
guem canviar-los”, va afegir Buckley.
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Aquest mur de pagament basat en la propensió va permetre al 
Wall Street Journal passar de tenir una experiència única i crear 
solucions basades en diferents segments de públic.

“En apartar-nos d’un [enfocament] basat en el contingut per 
convertir-nos en un model basat en la propensió del client, multi-
pliquem per quatre el nostre percentatge de conversions in situ, 
que és enorme”, va compartir Buckley. “Val la pena assenyalar 
que no estem bloquejant cap contingut més del que fèiem en el 
passat, però avui ho estem bloquejant per al públic adequat”.

Proves d’optimització
Les decisions del WSJ es prenen sobre dades i no sobre op-
cions. L’equip ho prova tot. “Hem creat un equip d’optimització 
que garanteix que no deixem que l’opinió influencií cap sugge-
riment o idea”, va dir Buckley.

Un exemple és la reorganització que l’equip va fer del viatge del 
client, eliminant els punts de fricció. L’equip va provar aquesta 
nova experiència d’usuari, passant d’un procés de 20 passos 
que va durar a l’usuari aproximadament un minut a un procés 
de 15 passos que va trigar 45 segons. El resultat va ser un aug-
ment del 13% en les comandes.

Top 5 lliçons de compromís           
A continuació, Buckley va compartir les cinc lliçons principals que 
l’equip va aprendre de mètriques de compromís com WSJ i Barron.

• Feu que els dies actius siguin l’estrella nord del compromís.
• Penseu en qui, què i on de la vostra estratègia de contingut.
• Les proves d’incorporació són claus per a la retenció a llarg termini.
• Automatitzeu els esforços de reinteracció per assolir l’escala.
• Aprofita els moments que importen.
“Si no podem aconseguir que un membre construeixi un hàbit 
en els primers 100 dies, la seva probabilitat de construir un hà-
bit després és molt, molt baixa”, va dir Buckley. “Així que tan 
bon punt algú s’inscriu a The Wall Street Journal o Barron’s, 
passen per allò que anomenem un flux integrat”.
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El procés d’incorporació s’inicia immediatament després 
de la subscripció, que és una part important de la retenció.

Va afegir que tornar a participar i personalitzar a escala és una 
prioritat a WSJ. L’equip utilitza un sistema multicanal de punts 
de contacte de participació per personalitzar l’experiència dels 
membres.

Resum: què hem après al llarg del camí
En resum, la lliçó més gran apresa al WSJ ha estat fer les pre-
guntes adequades. Algunes de les preguntes més importants 
que es fa l’equip són:

• Com podem trobar públics més desconeguts que s’assemblin 
als nostres subscriptors? Resposta: utilitzeu les dades dels 
membres.
• Com augmentem la seva probabilitat de subscripció? Respos-
ta: l’enfocament del senyal.
• Com optimitzem l’experiència de compra? Resposta: mitjans 
de pagament, paret de pagament i conversió de botiga/caixa.
• Com ens assegurem que un nou membre comenci hàbits 
clau? Resposta: incorporació i comprensió d’hàbits populars i 
enganxosos.

• De qui i de què hem de parlar amb els membres per augmen-
tar el compromís i disminuir la probabilitat de cancel·lació? En 
això segueixen treballant.
• Com augmentem la probabilitat d’estalviar un client? Respos-
ta: crear experts en productes i introduir l’opció de venda a la 
baixa.
“És un enfocament molt orientat al client i a les dades per identi-
ficar les persones, escalfar-les, oferir opcions, impulsar el com-
promís i estalviar a aquells que creiem que podem estalviar”, va 
dir Buckley. (Infografies: INMA)
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La premsa planta cara als magnats 
del SEO
Per Rodrigo Carrasco / La Razón

  
Resulta graciós buscar a Google articles contra Google. Aus-
tràlia s’ha atrevit a plantar cara a aquest gegant tecnològic, per 
tal de defensar el dret a la informació i la propietat intel·lectual 
en el periodisme. Ja fa setmanes, Austràlia va anunciar que 
està desenvolupant una llei que obligui a Google a pagar i arri-
bar a acords amb tota la premsa del país. Amb aquesta iniciati-
va el seu primer ministre pretén reflotar la seva indústria infor-
mativa, en crisi des de fa més d’una dècada. Però la reacció de 
Google no va trigar. Els seus més alts directius van llançar una 

amenaça: “Si la llei sortís endavant, Google deixaria d’estar 
disponible immediatament a Austràlia”, i moltes de les seves 
aplicacions.

És normal que amb només llegir aquestes paraules es pro-
dueixi una sensació de vertigen. Ens resulta difícil imaginar una 
vida sense assistents de veu o sense sistemes de geolocalit-
zació. Però Austràlia no està disposada a pagar un preu tan alt 
per això. Espanya tampoc. Austràlia no sacrificarà el dret a la 
informació i la professió periodística per la facilitat domèstica. 
Espanya tampoc. Perquè aquest debat no és qüestió de pri-
vacitat o de si ens escolten, alguna cosa al que alguns ja ens 
resignem. El que Austràlia defensa avui és el valor de la veritat i 
la informació. És la resistència al monopoli informatiu, el reduc-
te d’aixecament contra l’hegemonia de Google. No volen que el 
periodisme es converteixi en una subhasta.

Per això, el govern australià, no ha dubtat en etiquetar la res-
posta del gegant informàtic com un “xantatge”, i avisa que el 
seu exemple animarà a altres potències internacionals a imitar 
la seva llei. Perquè el veritable poder d’aquest projecte és que 
senti precedent, fixar un model de reacció davant l’abús dels 
“xeics” del web, els magnats del SEO (optimització dels motors 
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de cerca per millorar la visibilitat web). Perquè Google s’ha con-
vertit en una autoritat a la qual, fins ara, gairebé ningú discutia. 
Excepte Espanya. Però aquesta llei no només tallarà les ales 
a Google, també acabarà amb la immunitat d’altres multinacio-
nals com Facebook.

Però si Austràlia és avui un model, Espanya ho porta sent des 
2014. Perquè aquesta batalla és vella. Google porta planejant 
molts anys instal·lar aquí la seva plataforma de notícies Goo-
gle News, que segueix sense poder operar a Espanya. Per-
què el que Google imposa en més de mig món no és legal 
aquí. Google ven la filosofia del “gratis”. Però en aquest país 
informar és una professió i té uns drets, recollits en la Llei de 
Propietat Intel·lectual/2014. Aquesta reconeix el cànon AEDE, 
que recapta CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics) 
en concepte de drets d’autor d’editors, periodistes o fotògrafs. 
Ara Google estaria intentant tancar acords unilaterals amb al-
guns mitjans espanyols. Davant d’això, l’Associació Col·legial 
d’Escriptors ha demanat al ministre de Cultura Uribes que 
“la recaptació dels drets d’autor estigui lliure de la pressió 
d’aquestes corporacions”, emparant-se en la Directiva Europea 
de 2019. La informació no és gratis. La veritat ni es regala ni es 
negocia. (Infografia: The Verge)
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