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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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El futur de la publicitat digital tal com 
la coneixem passarà a Europa per una 
major privacitat
Per Puro Marketing

Els canvis normatius que la Unió Europea ha implantat en 
els darrers anys han fet les coses més difícils per a la publi-
citat segmentada a internet. Fins ara, el gran èxit d’aquest 
tipus d’anuncis estava en el fet que usaven grans quantitats 
d’informació sobre els patrons de comportament dels consumi-
dors per oferir-los els anuncis més ajustats als seus interessos. 
Els anuncis seguien la navegació en línia, la creuaven amb di-

verses fonts de dades i s’ajustaven de forma molt eficient els 
missatges als perfils dels consumidors.

No obstant això, els canvis en les normatives de privacitat co-
mencen a fer això més complicat. La llei europea de protecció 
de dades limita el que les empreses poden fer amb la infor-
mació. Els consumidors han de donar el seu consentiment per 
rebre missatges de les marques i aquestes, a més, han de de-
manar permís per recol·lectar informació. Això ha fet que les 
galetes, per exemple, s’hagin vist amenaçades, però també ha 
limitat com i quant es pot fer servir la informació.

Però la veritat és que els límits en el que es pot fer o no en pu-
blicitat en línia no es quedaran aquí: sembla poc probable. La 
Unió Europea treballa en dos paquets normatius que afectaran 
al que passa a internet i el que poden fer les grans tecnològi-
ques. Això pot suposar canvis en àrees com el pagament per 
drets d’autor i el que es considera subjecte a aquests drets, 
però també tenir efectes en terrenys com el de la publicitat di-
gital i el que fan amb elles les marques. Per als gegants de la 
xarxa, personalitzar al màxim i segmentar tot el possible podria 
estar cridat a desaparèixer.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

La idea no és exactament nova: fa uns mesos, ja es va saber 
que la Unió Europea estava analitzant els behavioral ads, per 
determinar quin impacte tenen. El Parlament Europeu va recol-
zar una petició en el seu comitè d’assumptes legals per dema-
nar la regularització d’aquest tipus d’anuncis. El que volien era 
que la norma fos molt més clara i que es limiti el que pot fer la 
publicitat amb microtargeting. És a dir, volen que sigui menys 
molesta i menys intrusiva.

Més enllà de transparència.- Ara, el Supervisor Europeu de 
Protecció de Dades, Wojciech Wiewiorówski, ha fet una crida a 
la prohibició dels anuncis segmentats a la base de la vigilància 
dels hàbits dels consumidors. És la resposta a la consulta dels 
parlamentaris de la Unió i, com assenyalen a TechCrunch, es 
pot convertir en un dels punts de partida per a un dels canvis 
més importants en la normativa europea en el terreny digital.

Com assenyalen en el mitjà tecnològic, la recomanació és una 
marca de posició. És a dir, és posicionar-se ja de forma clara 
i dura davant el pes dels lobbistes de les grans tech i la seva 
lluita contra la nova normativa. Potser, la norma final no sigui 
tan dura, però la conclusió el supervisor serveix per crear un 
context.

El supervisor demana que les mesures vagin més enllà de re-
clamar transparència. “Aquestes mesures haurien d’incloure 
una reducció progressiva que porti a la prohibició de la publici-
tat segmentada basada en el seguiment que ho impregna tot, 
així com restriccions en relació amb les categories de dades 
que poden ser usades amb propòsit de segmentació i les cate-
gories de dades que poden ser comunicades als anunciants o 
terceres parts per permetre o facilitar la publicitat segmentada”, 
assenyala el supervisor en les seves conclusions.

Un canvi normatiu en privacitat.- A això cal sumar que els 
mateixos estats membres de la UE acaben d’escurçar “un man-
dat de negociació per a la revisió de la normativa sobre la pro-
tecció de la privacitat i la confidencialitat en l’ús de serveis de 
comunicacions electrònica”, que abordarà la privacitat en línia 
de forma general i que també tindrà un efecte en la publicitat a 
la xarxa.

La presidència portuguesa començarà ara a negociar amb 
el Parlament europeu sobre com serà la nova norma, que 
s’aplicarà a tots els serveis en línia quan els seus usuaris finals 
estiguin a la Unió Europea. Totes les dades seran, d’entrada, 
confidencials. A la llista s’inclourà informació com algunes me-
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tadades com la ubicació o l’hora de l’usuari, que consideren 
“poden ser tan sensibles com el contingut”. 
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És legal gravar i difondre les 
actuacions policials? Això és el que 
permet la llei actual i el que s’ha 
proposat reformar
Per Enrique Pérez / Xataca

  

Si no fos per les gravacions, certs abusos policials no sempre 
sortirien a la llum. Tenir documents gràfics d’aquestes actua-
cions és important per poder denunciar els casos més greus, 
però també està en joc la protecció, seguretat i intimitat dels 

agents. Això és el que diu la llei espanyola sobre gravar i di-
fondre les actuacions policials, quan és legal fer-ho i quines 
limitacions hi ha. La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de 
protecció de la seguretat ciutadana, popularment coneguda 
com ‘Llei Mordassa’ és l’actual norma que regeix els enregis-
traments. Una llei que ja ha complert més de cinc anys i l’actual 
govern ha promès reformar-la. Aquí repassarem també quines 
han estat les propostes de canvi i quins plantejaments s’han fet 
respecte a poder gravar als agents policials.

És legal gravar a la Policia i Guàrdia Civil?.- A Espanya sí 
que està permès prendre imatges dels policies i les seves ac-
tuacions, però també es contemplen sancions per l’ús no au-
toritzat, principalment quan es posa en risc als propis agents. 
Com es determina aquest risc? Això és el que diu l’article 36.23, 
qualificat com a infracció greu:

“L’ús no autoritzat d’imatges o dades personals o professionals 
d’autoritats o membres de les Forces i Cossos de Seguretat 
que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels 
agents, de les instal·lacions protegides o en risc l’èxit d’una 
operació, amb respecte a el dret fonamental a la informació”. És 
a dir, la llei permet l’enregistrament però no autoritza a fer servir 
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les imatges que suposin un “risc per a la seguretat personal o 
familiar de l’agent” o l’”èxit d’una operació”, sempre subjecte al 
dret fonamental a la informació. Aquí s’admetria per tant gravar 
actuacions que puguin constituir un abús, però no s’acceptaria 
gravar a l’agent perquè sigui identificat i sigui linxat pública-
ment.

A més de la llei de seguretat ciutadana, en aquest assumpte 
també cal recordar la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 
que cataloga com a infracció molt greu el “tractar dades de 
caràcter personal sense obtenir el consentiment de les perso-
nes afectades”. Vídeos com els de Linares han servit per enviar 
provisionalment a la presó dos agents. Les associacions en de-
fensa dels drets civils recomanen gravar i fotografiar sempre les 
actuacions policials, per defensar-se en cas d’una acusació per 
part de l’agent de l’autoritat o tenir proves en cas d’un abús com 
l’ocorregut al municipi de Jaén. No obstant això, amb l’arribada 
de la “Llei Mordassa” es va introduir el punt descrit anteriorment 
que generava alguns dubtes i interpretacions.

Quins detalls cal tenir en compte i com actuar.- Davant 
d’aquesta llei, des de la Plataforma en Defensa de la Llibertat 

d’Informació (PDLI) es va publicar un manual amb recomana-
cions sobre algunes de les qüestions més problemàtiques, com 
fer fotografies a policies.

Respecte al punt de prendre imatges, la PDLI defensa que “cal 
desmuntar una notícia falsa. És fals que estigui prohibit fer fotos 
a policies. Com és de veure en l’article, el que és sancionable 
és l’ús no autoritzat de les imatges, i no obtenir-les. Aquest ar-
ticle s’ha d’interpretar conjuntament amb l’article 8 de la Llei 
1/1982, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat per-
sonal i familiar i a la pròpia imatge”.

Segons explica Carlos Sánchez Almeida, advocat i director 
legal de l’PDLI: “la policia no pot sol·licitar-li a un periodista, 
ni tampoc a un ciutadà, que li lliuri la seva càmera de fotos o 
telèfon mòbil, i molt menys esborrar les fotos”, fer-ho suposa-
ria un delicte de revelació de secrets i de danys informàtics. 
“El problema és què fer al carrer, si un policia dóna una ordre 
en aquest sentit, sota l’advertència de ser detingut en cas de 
desobediència. La solució en aquest moment no la pot donar 
un advocat, sinó les persones que envoltin a qui grava, que 
podran actuar com a testimonis de la vulneració de drets. Al 
marge d’això, és molt recomanable pels periodistes tenir ac-
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tivat l’emmagatzematge immediat de les imatges en el núvol, 
a l’objecte d’impedir l’esborrat de l’exclusiva”, apunta Almeida.

Què passa amb la difusió.- Segons la Llei Orgànica de Pro-
tecció de Dades Personals, en aquelles “imatges captades o 
gravades per particulars no es refereixen a la seva esfera més 
íntima, són aplicables les normes sobre protecció de dades per-
sonals, tant per a l’obtenció de la imatge com per la seva difu-
sió o publicació posterior”. Addicionalment, el dret fonamental 
a la pròpia imatge no impedeix “la seva captació, reproducció 
o publicació per qualsevol mitjà quan es tracti de persones que 
exerceixin un càrrec públic o una professió de notorietat o pro-
jecció pública i la imatge es capti durant un acte públic o en 
llocs oberts al públic”.

A tall de resum, la llei estableix que la simple presa d’imatges 
no constitueix un delicte i perquè hi hagi una infracció ha de 
fer-se ús d’aquestes imatges o dades i que això a més suposi 
un risc per a la seguretat dels agents. Un risc que ha de ser 
descrit per la pròpia policia. La norma també preveu que els 
agents de policia puguin identificar el ciutadà per si en un futur 
se li dóna un mal ús. En desembre de 2020, el ple del Tribunal 
Constitucional es va pronunciar sobre els enregistraments “no 

autoritzats” a la policia, emparant la Constitucionalitat de la “Llei 
Mordassa” sempre que es tinguin en compte interpretacions 
com la següent: “El terme” ús “s’ha d’interpretar en el sentit que 
perquè pugui apreciar-se infracció greu és necessària la publi-
cació o difusió il·lícita, no bastant la mera captació no seguida 
de publicació o difusió, i el terme” imatges o dades personals 
o professionals” comprèn també les relatives a la vida privada, 
element aquest que s’ha de tenir en compte per determinar si 
preval o no el dret a la informació”.

La reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana és un dels as-
sumptes pendents per a aquest 2021. Segons l’acord PSOE-
Unides Podem, el punt 5.6 recull que s’aprovarà “una nova Llei 
de seguretat ciutadana per garantir l’exercici del dret a la lli-
bertat d’expressió” que “ha de regular, entre d’altres, el Dret de 
reunió, la identificació i registre corporal, la identificació dels 
agents, i la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal”. (Foto-
grafia: VilaWeb)
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Els rectors i rectora de l’ACUP, en 
defensa de la llibertat d’expressió

Els rectors i rectora de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques consideren la llibertat d’expressió com un dret ame-
naçat i reclamen reformes legals per garantir l’exercici de tots 
els drets fonamentals. 

“Malauradament, la llibertat d’expressió s’està veient seriosa-
ment amenaçada i no són pocs els casos de persones que han 
estat perseguides judicialment, i en ocasions condemnades, 
per les seves idees expressades a través de la creació artística, 
la literatura o la música. Les universitats públiques catalanes 
reiterem, com hem fet sempre, l’ús del diàleg com a única via 
per canalitzar qualsevol reivindicació, rebutgem tota mena de 
violència i manifestem el nostre més ferm compromís amb la 
defensa dels drets fonamentals i, en aquests moments, espe-
cialment amb la llibertat d’expressió, i ens unim a les veus que 
reclamen que s’impulsin amb urgència les reformes legals que 
calguin per garantir l’exercici d’aquest i de la resta dels drets 
fonamentals en la seva màxima amplitud.” (Font: MAE)

El Grup Planeta va tornar als beneficis
Planeta Corporación (societat holding del grup Planeta) va re-
gistrar el 2019 un benefici net de 32,5 milions d’euros, davant 
les pèrdues de 61,5 milions que va patir en l’exercici anterior, 
segons els comptes anuals recentment dipositats en el Regis-
tre Mercantil. La xifra de negoci va ascendir a 1.781,8 milions 
d’euros, lleugerament superior (1,25%) a la registrada el 2018.

El Grup Planeta -que controla editorials, Atresmedia (Onda 
Cero, Antena 3 i La Sexta) i el diari La Razón- va tancar 2019 
amb un deute total de 727 milions, dels quals 654.200.000 són 
a llarg termini i 72, 8 milions a curt termini. D’aquesta manera, 
va reduir el deute en 350 milions davant la registrada al tanca-
ment del 2018 de 1.077 milions (310 milions a curt termini i 767 
milions a llarg termini). (Font: El País)

The New York Times obrirà una oficina 
a Madrid

El diari nord-americà prepara una sucursal a la capital espan-
yola, que s’unirà a la trentena d’oficines que té el rotatiu fora 
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dels Estats Units. Estarà dirigida per Nick Casey, un home de 
la casa que ha cobert Llatinoamèrica i que prèviament va ser 
corresponsal del Wall Street Journal també a Amèrica Llatina 
i a l’Orient Mitjà. The New York Times ha tingut fins ara a la 
periodista Raphael Minder com a corresponsal per a Espanya i 
Portugal; es desconeix si continuarà a la regió després del pas 
endavant que dóna el diari novaiorquès amb aquesta obertura, 
que té la seva arrel en la importància de l’espanyol per a un 
diari on els subscriptors digitals provenen al voltant d’un 10% 
de fora dels Estats Units. El diari aspira a duplicar la xifra en els 
propers exercicis. (Font: MAE)

Els mitjans de comunicació 
polonesos contra un previsible impost 
sobre la publicitat
Els mitjans de comunicació in-
dependents polonesos van sus-
pendre la cobertura informativa 
i les pàgines web de les princi-
pals organitzacions informatives 
del país van quedar en blanc di-

mecres al matí per protestar contra un nou impost publicitari 
que les emissores i els editors de premsa diuen que no pretén 
recaptar diners sinó minar la llibertat de premsa.

El nou impost sobre els ingressos publicitaris empresarials, que 
oscil·la entre el 2% i el 15%, segons la mida de la companyia, 
s’està impulsant a través del parlament. El govern insisteix que 
és una manera de reparar les finances públiques forçades per 
la pandèmia, amb els diners destinats a la salut i la cultura, i 
és un esforç per obligar les grans corporacions internacionals 
a pagar la seva part justa dels impostos. Els mitjans, però, afir-
men que l’impost “és simplement una extorsió”.

“Copien més o menys l’enfocament hongarès: per disminuir la 
viabilitat dels mitjans independents. Diuen que els ingressos de 
l’impost són per fer front a la pandèmia, però els diners només 
es destinaran a operacions de propaganda properes a PiS”, va 
dir un executiu de mitjans de comunicació privat a la publicació 
Publico. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: El Pe-
riódico)
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Diari de Terrassa treballa en la 
renovació de les edicions impresa i 
digital

La nova editora de Diari de Terrassa treballa en la renovació 
de la capçalera per iniciar una nova etapa. L’objectiu és es-
trenar el redisseny de l’edició impresa i el web i el nou model 
editorial per Sant Jordi, segons explica a Comunicació 21 el 
conseller delegat de Novapress Edicions, Marc Basté. De mo-
ment, s’està realitzant una auditoria per “tenir la foto sencera”, 
conèixer l’organització interna i els processos, de cara a bastir 
un pla d’acció. “Estem començant un projecte de consultoria 
editorial com vam fer amb el Diari de Sabadell, amb el mateix 
equip”, apunta Basté.

El directiu sí avança que l’actuació no es preveu tan incisiva 
com en el Diari de Sabadell el 2018, on la intervenció “va ser 
més disruptiva”, ja que “calia un cop de timó”. En aquest sentit, 
Marc Basté assegura que la situació de Diari de Terrassa és di-
ferent, ja que el mitjà “editorialment és més fort” i la seva posició 
està “més ben definida”. (Font: Comunicació21)

Diario de Mallorca aspira a una edició 
en català

Segons explica Marisa Goñi, directora del diari, en una entre-
vista a Comunicació 21, Diario de Mallorca. Actualment, el diari 
ofereix un suplement de cultura que gairebé tot és en català, i 
publica un seguit d’articles d’opinió també en català. Segons 
Goñi, “en aquests moments la prioritat passa per garantir la 
sostenibilitat del projecte. Ara bé, Diario de Mallorca té com a 
aspiració una edició en català. Està sobre la taula, hi estem tre-
ballant i com a directora m’encantaria tirar-ho endavant”. (Font: 
MAE)

Els termes dels esquís, les botes i 
les fixacions, en una nova infografia 
interactiva
El TERMCAT i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern han 
elaborat una nova infografia interactiva que difon els noms i les 
definicions dels principals components dels esquís, les botes i 
les fixacions d’esquí alpí. L’usuari pot consultar en una llista de 
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26 termes a quina 
part dels dibuixos 
corresponen de-
nominacions com 
ara cantell o sola 
(esquís), escarpí 
o cala (botes) i pe-

dal de fre o descalçador (fixacions). A més, clicant els números 
dels dibuixos o els elements de la llista accedirà a la informació 
completa dels termes (equivalents en altres llengües, definició 
i notes) tal com consta en el Diccionari general de l’esport del 
TERMCAT, recentment actualitzat. (Font: TERMCAT)
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Microsoft dona suport a que 
Facebook i Google paguin als mitjans 
per les seves notícies
Per Ángel de los Ríos i Agències / Diario Sur-Tecnologia

  
Microsoft va pressionar fa cinc dies perquè altres països se-
gueixin l’exemple d’Austràlia de demanar que es pagui als 
mitjans de comunicació pels continguts informatius publicats 
en línia, una mesura a la qual s’oposen Facebook i Google. 
Microsoft va oferir la setmana passada cobrir el buit si el seu 
rival Google compleix amb l’amenaça de desactivar el motor de 
cerca a Austràlia si segueix endavant amb el seu pla d’aprovar 
una llei que estableixi tal norma.

El president de Microsoft, Brad Smith, va dir en un comunicat 
que la companyia dóna suport plenament a la legislació propo-
sada a Austràlia que obligaria a Google i Facebook a compen-
sar els mitjans pel seu periodisme. “Això ha provocat una divisió 
inusual dins del sector de la tecnologia, i hem escoltat persones 
que pregunten si Microsoft donaria suport a una proposta simi-
lar als Estats Units, Canadà, la Unió Europea i altres països”, 
va dir Smith en una publicació de bloc. “La resposta curta és sí”.

Facebook i Google han amenaçat amb bloquejar serveis clau 
a Austràlia si les regles, que es troben ara en el Parlament, 
esdevenen llei tal com estan redactades. La situació planteja la 
qüestió de si el president dels Estats Units, Joe Biden, prendrà 
distància de l’objecció del seu predecessor, Donald Trump, res-
pecte a la proposta d’Austràlia.

“Mentre Estats Units fa balanç dels esdeveniments del 6 de 
gener, és hora d’ampliar l’obertura”, va dir Smith, referint-se a 
l’assalt a l’edifici del Capitoli per part d’una torba de partidaris 
de Trump per anul·lar els resultats de les eleccions. “La pre-
gunta fonamental és a quins valors volem que serveixi el sector 
tecnològic i el periodisme independent”.
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Smith va argumentar que les plataformes d’Internet que no han 
compensat prèviament a les empreses de notícies haurien ara 
donar un pas al front per reviure el periodisme independent que 
“va al cor de les nostres llibertats democràtiques”. “Estats Units 
no hauria d’objectar una proposta australiana creativa que en-
forteix la democràcia a l’exigir a les empreses de tecnologia que 
donin suport a una premsa lliure”, va dir Smith. “En lloc d’això, 
hauria de copiar-la”.

La llei proposada a Austràlia regirà les relacions entre els mi-
tjans de comunicació tradicionals, en dificultats financeres, i els 
gegants que dominen Internet i capturen una part significativa 
dels ingressos publicitaris. El motor de recerca de Microsoft, 
Bing, representa menys del 5% del mercat a Austràlia i entre 
el 15% i el 20% del mercat als Estats Units, segons el gegant 
tecnològic amb seu a l’estat de Washington.

“Amb una perspectiva realista de guanyar participació amb l’ús, 
estem segurs que podem construir el servei que els australians 
volen i necessiten”, va dir Smith. “I a diferència de Google, si 
podem créixer, estem preparats per acollir-nos a les obligacions 
de la nova llei, inclòs el repartiment d’ingressos proposat amb 
les editorials de premsa”. (Infografia: Search Engine Roundtable)

“És hora de reactivar MySpace”: el dia 
que Austràlia es va despertar amb una 
apagada de les notícies de Facebook

A les 5.30 hores d’ahir, dijous, 18 de febrer, a la costa est aus-
traliana, després de mesos d’amenaces i d’intents fallits de 
pressió al govern sobre les noves lleis de mitjans proposades, 
Facebook va prohibir compartir notícies a Austràlia. Els primers 
a notar-ho van ser els productors de notícies del matí. La pà-
gina principal de l’emissora nacional, ABC, estava a la baixa. 
La pàgina de Guardian Australia també estava a la baixa. Els 
australians que intentaven publicar enllaços a editors de notí-
cies a les seves pàgines personals de Facebook van rebre un 
missatge d’error.

El codi de negociació dels mitjans d’Austràlia, que obligarà els 
gegants tecnològics Facebook i Google a negociar acords amb 
editorials australianes per pagar l’enllaç a contingut de notícies, 
va superar aquesta setmana el seu primer obstacle parlamen-
tari. Google va respondre negociant un acord de 30 milions de 
dòlars amb la companyia de mitjans de comunicació local més 
gran d’Austràlia. Facebook ha tirat pel dret. 
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Però la prohibició instantània de Facebook no només va afectar 
els editors australians de notícies. A Twitter, que fins ara s’ha 
escapat de l’abast del codi de mitjans proposat per Austràlia a 
força de no guanyar mai diners, les captures de pantalla van 
començar a publicar-se. L’Oficina australiana de meteorolo-
gia, que utilitza la seva pàgina de Facebook per proporcionar 
actualitzacions climàtiques i avisos meteorològics severs, va 
quedar bloquejada. També ho va fer el departament de serveis 
d’incendis i emergències d’Austràlia Occidental, que a principis 
d’aquest mes va emetre avisos d’evacuació per un incendi que 
va destruir 86 cases als turons de Perth. 

Es van suprimir els departaments sanitaris estatals, on es mos-
tren les dades diàries de coronavirus i informació sobre els llocs 
d’exposició potencial, així com la pàgina oficial dels governs del 
Territori de la Capital d’Austràlia, Austràlia Meridional i Tasmà-
nia. (Font: The Guardian)

El Mundo revalida liderat a Comscore 
al gener 

El Mundo manté liderat i avantatge d’una mica més de dos mi-
lions d’usuaris sobre La Vanguardia, amb ABC ara molt a prop 
del segon lloc. On s’han registrat variacions és en les posicions 
que van del quart al setè, amb salts d’El Espanyol i El Confiden-
cial a costa de 20 Minutos i El País.
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Aquest últim mitjà és protagonista de la classificació en la me-
sura que  apareix en ella sense desitjar. No ha renovat el seu 
contracte amb Comscore però les dades segueixen apareixent  
a petició d’agències i anunciants,  amb l’objectiu que no es des-
quadri el marc general de mesurament. I en tot cas ja no és 
l’únic dels grans generalistes que renuncia a aparèixer volun-
tàriament, ja que Vocento ha anunciat  la mateixa decisió per 
ABC  amb un argumentari molt similar.

Per la resta, gener va ser un mes de creixement per a gairebé 
tots els generalistes més rellevants,  però especialment per a  
eldiario.es  i El Espanyol. El primer va millorar la seva dada en 
un 16%, fins a quedar-se prop de la novena posició d’OKDiario, 
mentre que el segon va fer un salt fins a la quarta plaça gràcies 
a un increment del 10%. De fet  només El Mundo i La Van-
guardia van caure lleugerament respecte al mes anterior. Ja per 
darrere dels 10 primers resulten cridaners l’augment d’un 37% 
de La Razón o la caiguda del 33% d’Infolibre. (Font: Prnoticias)

Gener, major consum d’Internet dels 7 
últims mesos

Gener va ser el mes de major temps de consum d’Internet dels 
7 últims mesos amb una mitjana de 130 minuts per persona a 
el dia. La mitjana diària de consum d’Internet per persona és de 
130 minuts en l’últim mes, 11 minuts més que durant el mes de 
gener de l’any 2020.

Al mes de gener de 2021 el nombre de visitants únics a Internet 
és de 35 milions, fet que suposa 567.000 de visitants més que 
el mateix mes de l’any passat. Els dominis amb més nombre 
de visitants únics al gener de 2021 són youtube.com (33,5 mi-
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lions), google.com (32.600.000) i facebook.com (29.100.000). 
Ho podeu comprovar en aquesta infografia. 

Vocento trenca amb Comscore 
seguint els passos de Prisa

Vocento ha trencat relacions amb Comscore poques setmanes 
abans que es falli el nou mesurador digital oficial. La compan-
yia, que ja havia mostrat la seva predisposició a no renovar 
el seu contracte, ha confirmat que se suma a Prisa deslligant 
d’aquests mesuraments que ara deixarà en mans d’una empre-
sa externa. El grup responsable d’ABC.es al·lega discrepàncies 
en el criteri en l’anàlisi de les audiències digitals i assegura que 
els danys no reflecteixen la realitat de cada domini. La ruptura 
arrossega Vocento (property) i Vocento News.

A l’igual que ja va fer Prisa fa escasses setmanes, Vocento 
advoca per un mesurador independent de serveis d’anàlisi i 
mesurament d’audiència que aporti una informació més real. 
La companyia s’escuda en la “falta de rigor davant les regles 
aplicades” on se sumen continguts externs sense posseir ni la 
propietat ni un acord de comercialització. Per aquest motiu, Vo-

cento assegura que ha requerit a Comscore que no hi faci ús 
de la capçalera digital d’ABC en els seus rànquings de mesura-
ment. (Font: El Publicista)

Quatre companyies competeixen en el 
concurs de mesurament d’audiències 
digitals
Comscore -juntament amb Kantar i Telefónica-, GfK, Ipsos i 
Nielsen són les quatre companyies que s’han presentat al Con-
curs de Mesura d’Audiències Digitals, el termini de recepció 
d’ofertes del qual va finalitzar el passat 12 de febrer. La Comis-
sió de Seguiment de Mesura Digital estima que la decisió defi-
nitiva es produeixi a finals d’aquest primer trimestre del 2021.

L’objectiu del concurs és el de poder establir per al mercat es-
panyol un mesurament d’audiències digitals i d’impactes pu-
blicitaris consensuada, que incorpori novetats tecnològiques 
d’avantguarda sense perdre el rigor i la transparència del me-
surament, mitjançant auditories per tercers independents, i que 
ajudi a impulsar l’activitat del negoci digital i la seva capacitat de 
generar ingressos. El mesurament haurà de donar resposta al 
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nou entorn digital i ser capaç d’adaptar-se als possibles canvis 
que experimenti el mercat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Es vol garantir la privadesa 
electrònica i serveis en línia 
accessibles a tot el món
Els estats membres de la UE han acordat un mandat de nego-
ciació per a la proposta de Reglament de privadesa electrònica, 
que permet al Consell iniciar debats amb el Parlament Europeu 
sobre els termes del text final. L’acord constitueix una fita im-
portant per aconseguir una regulació actualitzada. Una fase de 
tríleg productiva i exitosa hauria de generar un text final que 
proporcioni fortes proteccions de privadesa i permeti als mitjans 
i a altres continguts i serveis en línia continuar confiant en un 
flux d’ingressos publicitaris.

La publicitat digital continua sent la principal font d’ingressos 
que finança la premsa i els mitjans de comunicació gratuïts i 
diversos d’Europa. Representa el 81% dels ingressos digitals 
de la Unió, cosa que permet als ciutadans accedir a serveis i 
continguts de confiança i alta qualitat. (Font: Iab Europe)

TikTok acusat a Europa de males 
pràctiques en privacitat, drets d’autor 
i escassa transparència

L’èxit implica també més 
atenció mediàtica i més 
pressió per part de les au-
toritats. TikTok es va con-
vertir en un de tants danys 
col·laterals en la guerra co-
mercial entre la Xina i els 

Estats Units durant l’administració Trump. Per raons molt diferents, 
ha començat també a cridar l’atenció de les autoritats europees. Al 
gener, Itàlia va obligar TikTok a bloquejar perfils i serveis després de 
la mort d’una nena en un dels reptes virals que circulen per la xarxa. 
Ara, els problemes són més variats i amb més abast geogràfic.

A TikTok se l’acusa ara d’incomplir diverses normes europees. 
L’European Consumer Organisation ha presentat una queixa 
davant la Comissió Europea -i que afecta per tant a tots els 
països de la Unió Europe - per qüestions vinculades a drets 
d’autor, a la moneda virtual que fa servir la plataforma, als con-
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tinguts que veuen els nens o a l’ús de dades i termes de priva-
citat. La queixa de l’organització no és l’única presentada. 
Diferents organitzacions en 15 països europeus han presen-
tat les seves alertes abans els organismes de consum res-
pectius. A Espanya, la queixa ha estat presentada per l’OCU. 
L’associació conclou que l’app “presenta irregularitats en els 
seus termes i condicions o en les seves polítiques de privacitat 
i articles virtuals, deixant desprotegits als seus usuaris”. (Font: 
NewsGeek – infografia: TEC)

Google inverteix més de 650 milions 
de dòlars per accelerar la transició 
digital d’Espanya
Abans de la pandèmia, tan sols el 14% de les empreses espan-
yoles tenia un pla de digitalització i a dia d’avui només el 16% 
utilitza serveis en el núvol. El Centre Europeu per al Desenvolu-
pament de la Formació Professional ( CEDEFOP ) indica que el 
43% de les persones entre 16 i 74 anys, a l’Estat espanyol, no 
tenen competències digitals bàsiques quan s’espera que, per al 
2025, gairebé el 70% de l’ocupació total d’Espanya, ho sigui per 
persones amb qualificacions digitals de nivell mitjà i alt.

Amb l’objectiu de donar suport a aquesta transformació, Goo-
gle anuncia la inversió de més 650 milions de dòlars en cinc 
anys per ajudar a la transformació digital de país que inclou: 
L’establiment de la primera Regió Cloud de Google a Espanya, 
anunciat en col·laboració amb Telefónica i el primer cable sub-
marí privat de Google per connectar Espanya amb els Estats 
Units i el Regne Unit, el que permetrà a les empreses i adminis-
tracions públiques espanyoles accelerar la seva transformació 
a escala i desplegar el potencial dels serveis en el núvol amb 
baixa latència i alt rendiment.

La creació d’un centre d’excel·lència per a la ciberseguretat 
a Màlaga, en un espai de 2.500 metres quadrats, en el qual 
s’oferirà formació, xerrades, tallers i mentories sobre cibersegu-
retat, a més d’investigació i desenvolupament de producte , un 
dels grans reptes associats a la transformació digital.

A més de continuar amb la formació en competències digitals, 
de caràcter professional, claus perquè la societat abraci amb 
èxit les oportunitats d’aquest món canviant. (Font: MAE)
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RSF treballa en una “armilla digital” 
per a la protecció dels periodistes

Reporters Sense Fronteres (RSF) ha començat a desenvolupar 
el projecte “armilla digital”, una aplicació de geolocalització per 
smartphones que té com a objectiu minimitzar els riscos que co-
rren els periodistes que treballen sobre el terreny en situacions 
de perill. La iniciativa, que té com a soci tecnològic l’empresa 
Talento Mobile, compta amb el suport del Ministeri espanyol 
d’Afers Exteriors per a la primera fase del projecte.

Aquest “armilla digital” evitarà que un reporter s’endinsi en una 
zona de risc o podrà avisar que està en perill, segons el secre-

tari general de la secció espanyola de RSF, Alfonso Bauluz, 
que ha ideat i impulsat la creació de l’eina. L’aplicació estarà 
disponible per a qualsevol reporter que s’endinsi en zona de 
conflicte, encara que també per a la cobertura de catàstrofes, 
protestes i qualsevol altra situació que suposi riscos per a la 
seva integritat física. (Font i infografia: RSF)

La venda de tauletes, remunta

Segons IDC, es van vendre més de 164,1 milions de tauletes 
el 2020 a tot el món, enfront dels 144 milions del 2019, un 14% 
més. Des de 2018, el mercat ha tornat a augmentar després 
d’haver experimentat quatre anys consecutius de caiguda. “La 
demanda sense precedents de consum i educació, a causa del 
teletreball i l’aprenentatge en línia, ha provocat, sens dubte, que 
la demanda de tauletes ressorgís”, comenta Anuroopa Nataraj, 
analista de recerca per al seguiment trimestral de dispositius 
d’informàtica personal a tot el món d’IDC. “No obstant això, no 
hauria de mantenir aquest impuls a llarg termini, ja que encara 
s’enfronta a una immensa competència de portàtils i telèfons 
intel·ligents”. (Font: IDC)
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Estudi i2p: La inversió publicitària en 
Premsa va caure l’any passat un  16,6 
%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Segons l’estudi i2p, elaborat per Mediahotline, a partir de les 
dades d’Arce Media, la inversió publicitària estimada per al pas-
sat any 2020 ha assolit un volum de 5.345.2 milions d’euros, 

cosa que representa una caiguda del 17,2% sobre els 6.451,6 
milions d’euros que es van assolir l’any anterior.

La participació de la inversió publicitària sobre el PIB fou del 
0,48%, quatre dècimes menys que en el 2019. La inversió pu-
blicitària per habitant va ser de 113 euros per habitant, un 18% 
menys que l’any anterior.

Dels cinc estats analitzats (Espanya, Alemanya, França, Regne 
Unit i Itàlia), Espanya és el país que major caiguda d’inversió 
realitza, la que menys contribueix al PIB i la que ha tingut una 
menor inversió mitjana per habitant.

La caiguda de la inversió publicitària ha estat estretament lli-
gada a la situació de crisi sanitària produïda per la pandèmia 
COVID-19 i els successius decrets d’estat d’alarma decretats 
pel govern espanyol del 14 de març al 21 de juny. En el període 
març a juny el mercat publicitari va perdre 897 milions d’euros, 
el 81% del total de la pèrdua de l’any.

El conjunt dels Mitjans tradicionals, van assolir la xifra de 
2.552,2 milions d’euros enfront dels 3.390 de l’any 2019, cosa 
que representa una caiguda del 24,6%. En canvi, el conjunt 

PUBLICITAT I MÀRQUETING



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

dels Mitjans digitals, van obtenir 2.790 milions d’euros, que 
representa una caiguda del 8,9% sobre els 3.061,7 milions 
d’euros que es van assolir al 2019. És la primera vegada que la 
inversió publicitària del conjunt dels Mitjans digitals, superen el 
conjunt dels Mitjans tradicionals.

Premsa.- La premsa va tancar l’any 2020 amb una inver-
sió publicitària estimada de 658 milions d’euros, enfront dels 
789.200.000 de l’any anterior, el que representa un descens 
del 16,6%.

En el format paper, la disminució de la inversió publicitària es-
timada va ser del 26,4%, mentre que en el format digital la cai-
guda fou del 4,6%. 

La inversió publicitària en el format digital va representar el 
51,3% del total de la inversió en premsa.

Televisió.- La televisió, continua sent el primer mitjà per vo-
lum de negoci, amb una participació del 31,8%. La caiguda 
d’inversió experimentat pel mitjà a l’any 2020 va ser del -17,9% 
en el format tradicional i un augment del 2,3% en el format di-
gital.

La suma dels formats tradicional i digital arriba a la xifra de 
1.697,3 milions d’euros, amb un descens del 17,4% respecte 
de l’any anterior.
En el format tradicional, la televisió va aconseguir 1.641,3 mi-
lions d’euros enfront dels 2.000 milions d’euros de l’any ante-
rior.

Ràdio.- La ràdio va obtenir 337.900.000 d’euros d’inversió 
publicitària l’any passat, davant dels 428.300.000 de l’any an-
terior, cosa que representa una caiguda del 22,9%. El format 
tradicional representa el 97,3% del seu negoci, el qual ha expe-
rimentat un retrocés del 2.7%

Publicitat Exterior.- La Publicitat exterior va ser, al costat del 
cinema, un dels Mitjans més castigats per la reducció de la in-
versió publicitària. En concret, va reduir la inversió publicitària 
un 53,5% i suma 178.400.000 d’euros enfront dels 383,3 de 
l’any 2019. El format digital representa el 16,6% de total inver-
sió en publicitat exterior.

Revistes.- Les revistes arriben als 145.900.000 d’euros dels quals 
87.600.000 corresponen al format tradicional i 58,3 milions d’euros 
al format digital. Les caigudes d’inversió han estat del 43,2% en el 
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format tradicional, del 5,5% en el format digital i del 32,4% en la 
suma de tots dos formats. La inversió publicitària en format digital 
representa el 40% del total de la inversió en revistes.

Dominicals i Cinema.- Els suplements dominicals i el cinema 
han vist reduir les seves Inversions publicitàries un 53,2%, i un 
54,5%, respectivament.

Portals, weblogs i e-commerce.- El conjunt d’aquestes tres 
categories va assolir l’any passat la xifra de 193.200.000 
d’euros, enfront dels 236,5 de l’any 2019, cosa que representa 
una caiguda de l’18,5%.

Classificats digitals.- Els classificats digitals arriben a la xifra de 
215.100.000 d’euros, un 16,7% menys que l’any anterior.
Xarxes socials.- Les xarxes socials van aconseguir arri-
bar als 834.800.000 d’euros, una caiguda del 5,3% sobre els 
881.100.000 d’euros de l’any 2019.

Search.- El search va aconseguir arribar als 1.008,1 milions 
d’euros, que representa una reducció de la inversió publicitària 
del 7%. (Infografia: MediaHotline). NOTA: El Butlletí de l’AMIC 
us ofereix el pdf de l’Índex d’Inversió Publicitària de l’any 2020, 

elaborat per Media Hotline sota la direcció d’Enric Yarza. CLI-
CAR AQUÍ  

La inversió publicitària en ràdio cau 
un 19,9% a Catalunya

El 2020, les ràdios catalanes van facturar 43,2 milions d’euros, 
un 19,9% menys que els 54 milions de l’any anterior, segons 
l’informe anual que fa Media Hotline per a l’Associació Catalana 
de Ràdio. Es tracta d’un important retrocés marcat per la crisi 
provocada per la pandèmia de la Covid-19.

La xifra d’inversió publicitària en el mitjà de l’any passat és la 
segona més baixa des de 2007, només superada pels 43 mi-
lions de 2013. Percentualment, però, representa la davallada 
més gran, superant 18,8% de 2009. L’ACR destaca que la cai-
guda de la inversió publicitària en ràdio a Catalunya és inferior 
que en el conjunt de l’Estat, on ha estat del 22,9%, passant dels 
438,3 milions de 2019 a 338.

La patronal també ressalta que la ràdio continua augmentant la 
seva participació en el mercat publicitari dels mitjans catalans, 
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situant-se en el 17,7% (1,4 punts més que el 2019), el percen-
tatge més alt en els 14 anys des de que es fa l’estudi (el 2007 
va ser de l’11,6%).

Menys anunciants locals.- L’informe indica que, el 2020, les 
ràdios catalanes van anunciar 2.852 marques, una reducció del 
7,5% en comparació a l’any anterior, i van dedicar 290.585 a la 
publicitat, un 9% menys. El document conclou que l’any passat 
va caure la participació dels anunciants locals catalans, que va 
ser del 43,7%, un retrocés de 6,2 punts respecte de 2019. En 
canvi, van augmentar els anunciants nacionals amb el 18,8% 
(+3,1) i els de fora de Catalunya amb un 37,5% (+3,1).

Finalment, pel que fa a tipologia d’emissores, les generalistes 
abasten el 68,8% del mercat publicitari, 9 dècimes més que el 
2019, i les temàtiques les baixen fins al 31,2%. Respecte de 
2007, les ràdios generalistes han incrementat la quota de mer-
cat en 13,5 punts, mentre que les temàtiques els han perdut. 
(Font: Comunicació21)

El Govern central incrementa al 72% 
la publicitat a internet en detriment de 
premsa, ràdio o televisió

El 72,6% de les campanyes inserirà anuncis a Internet durant 
l’any 2021, el 51,8% utilitzarà premsa, incloent dominicals i 
suplements com a suport publicitari, per la seva banda faran 
ús de la ràdio el 45,2%, i de la televisió el 39,9%. Els suports 
exteriors seran utilitzades pel 30,4%, les revistes pel 26,8%, 
el 9,5% utilitzarà el màrqueting, mentre que cinema i relacions 
públiques seran utilitzades pel 7,7% de les campanyes com a 
eines de comunicació. Per la seva banda, els fulletons, cartells, 
dossiers, vídeos, jornades tècniques, actes i material educatiu, 
seran utilitzades en el 26,8% de les campanyes o iniciatives de 
comunicació.

Les prioritats del Govern espanyol en matèria de publicitat i 
comunicació institucional, durant l’any 2021 estaran centrades 
en la promoció en matèria de drets i deures dels ciutadans: 
estratègia de pobresa, Promoció d’hàbits saludables i segurs 
per a la ciutadania i la cura del seu entorn: promoció de la va-
cunació enfront de l’COVID-19 i la grip estacional; Suport al 
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desenvolupament de noves tecnologies; Promoció del turisme i 
la cultura; coneixement per part de la ciutadania de les infraes-
tructures i mitjans de transport públic i campanyes sobre oferta 
d’ocupació pública. Les campanyes institucionals de publicitat i 
comunicació tindran majoritàriament una difusió d’àmbit estatal 
(127 campanyes), a continuació se situaran, per aquest ordre, 
la difusió autonòmica (36 campanyes), difusió internacional (3 
campanyes) i provincial amb 2 campanyes. 

En canvi, les empreses públiques hauran de reduir les seves 
partides publicitàries. Comptaran aquest any amb un pressu-
post per a campanyes de 120 milions d’euros, el que significa 
un retrocés interanual de l’11%. Pràcticament la meitat de tots 

aquests fons s’adjudiquen a Loteries, però la garrotada més 
gran se l’emportarà AENA , que disposarà de 2 milions d’euros, 
quatre vegades inferior que l’any passat (Font: Prprensa – info-
grafia: Dircomfidencial)

Neix a Barcelona el Hub del Màrqueting 
i la Comunicació a Catalunya

El Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i Atic-
co han posat en marxa el HUB de el Màrqueting i la Comunica-
ció de Catalunya, un ambiciós projecte que neix amb l’objectiu 
d’esdevenir un important motor d’acceleració i punt de referèn-
cia per a aquest sector, per tornar a Catalunya un lloc de lide-
ratge en la indústria publicitària.
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El Hub serà un projecte aglutinador de networking, d’activitat, 
col·laboratiu i de coworking, que pretén reunir l’ecosistema 
del màrqueting, la comunicació, la publicitat i les relacions pú-
bliques en un sol espai. El HUB estarà obert a agències de 
màrqueting digital, agències de publicitat, agències de comu-
nicació, agències de relacions públiques, agències de mitjans, 
marques, mitjans de comunicació, startups, proveïdors de tec-
nologia, productores, estudis de disseny, col·lectius empresa-
rials i de professionals de el sector, administració pública i qual-
sevol actor que tingui activitat en aquest sector.

El Hub compta amb el suport institucional de la Generali-
tat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. S’ubicarà a 
l’edifici que Aticco té a l’avinguda Josep Tarradellas, de Barce-
lona. Un espai de més de 5.500 m² amb capacitat per a més 
de 600 persones. L’edifici ja està actiu i està preparat per a 
l’activitat amb tota mena de facilitats: llocs de treball fixos i flexi-
bles, despatxos privats, sales de reunions i formacions, sala 
d’actes en format amfiteatre per a presentacions i workshops, 
sales d’enregistraments, terrassa exterior de 300 m², zona 
d’entreteniment, espai menjador, zones de descans i gimnàs. El 
HUB del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya començarà 

a funcionar al març. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – info-
grafia. Eje Prime)

Com són els joves espanyols de 12 a 
22 anys que s’entretenen amb el mòbil

Adcolony ha dut a terme un macroes-
tudi sobre el perfil dels consumidors 
d’entreteniment mòbil a Espanya i 
aporta claus a les marques perquè 
aquestes puguin arribar a ells se-
gons els seus interessos i preferèn-
cies personals. En una primera anàli-
si, la companyia ha revelat les claus 
de l’usuari d’entre 12 a 22 anys, un 
públic molt actiu amb l’entreteniment mòbil.

L’estudi inclou els nens i joves de la Generació Z, que abasta 
a persones nascudes a finals dels noranta i durant la primera 
dècada de segle XX. Sobre elles s’ha realitzat una detallada 
anàlisi de les seves preferències. I els principals resultats són 
els següents:
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a) Els seus principals interessos personals són música, cura 
personal, pel·lícules, cinema, practicar esport i cuinar. b) 
El 87% d’ells viuen amb els pares. c) Els encanta practicar 
l’entreteniment mòbil perquè no han de pagar per les descàrre-
gues i poden jugar en qualsevol part. d) Un 15% d’ells practi-
quen aquest tipus d’oci amb els seus dispositius mòbils.

Els seus gèneres preferits són acció i aventures, simuladors i 
cartes. e) Prefereixen els jocs en què hi ha publicitat que els 
permet seguir jugant i els evita haver de demanar diners als 
seus pares. i f) Són partidaris de les marques que els permeten 
jugar als seus jocs favorits. (Font: Mediàtic/àmbit d’Estratègia 
– infografia: Podomatic). NOTA: El Butlletí us facilita un PDF 
explicatiu de l’estudi de Adcolony. CLICAR AQUÍ   
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Guia legal sobre l’ús de realitat virtual 
i augmentada en publicitat
Per Interactiva Digital
 

   
IAB Spain i la firma d’advocats Gómez-Acebo & Pombo han 
presentat la “Guia legal sobre l’ús de realitat virtual i realitat 
augmentada en publicitat”. Les dues disciplines suposen una 
oportunitat per al sector del màrqueting i la comunicació, ja que 
permeten el consumidor interactuar amb la marca i submergir-
se en l’experiència d’una manera molt més real, immersiva i 
directa. No obstant això, no tenen una regulació ad hoc en el 

nostre ordenament jurídic, tant nacional com comunitari. La 
seva utilització en aplicacions, publicitat o en qualsevol activitat 
comercial suposa un desafiament legal i resulta essencial poder 
detectar les qüestions que s’han de regular i definir les respon-
sabilitats de cada un dels intervinents (fabricants, desenvolupa-
dors i anunciants).

L’objectiu de la guia és posar de manifest les qüestions a tenir 
en compte des del punt de vista normatiu, tant per als anun-
ciants com per als desenvolupadors o fabricants. El seu contin-
gut aborda els drets relacionats amb la propietat intel·lectual, el 
product placement, les qüestions a tenir en compte en el con-
tingut generat pels usuaris i la protecció de la privacitat o els 
menors, entre d’altres. A més, en la guia es recullen un seguit 
de recomanacions per a l’ús d’aquestes tecnologies en la publi-
citat, entre les que es troben les següents:

• Necessitat de revisar i renegociar els acords de llicència exis-
tents en la seva conversió a continguts en RV o RA.
• Enfocament proactiu per a la supervisió de continguts inclosos 
en l’entorn de RV/A i recomanació de realització de due diligen-
ce prèvies.
• Regular contractualment responsabilitat de cadascun dels in-
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tervinents establint els mecanismes tècnics necessaris per evi-
tar o limitar les conseqüències de conductes no desitjades per 
part dels usuaris.
• Necessitat d’obtenir una autorització prèvia per virtualitzar 
drets d’imatge o de propietat intel·lectual / industrial de tercers.

Per Paula Ortiz, directora jurídica i Relacions Institucionals 
d’IAB Spain: “La RA i la RV estan entrant fort en el mercat publi-
citari i, com hem vist, la seva implantació té implicacions legals 
diverses i complexes. Amb la publicació d’aquesta guia volem 
seguir fomentant el compromís d’IAB Spain a la innovació as-
sociada a l’acompliment normatiu de la indústria publicitària”.

Per Bàrbara Sainz de Vicuña, Associada Sènior de l’Àrea d’IP-
IT de Gómez-Acebo & Pombo: “Davant l’augment de l’ús de la 
RA i RV en el sector publicitari, considerem convenient elaborar 
una guia pràctica que reculli les principals qüestions legals que 
els anunciants han de tenir en compte a l’hora de desenvolu-
par campanyes publicitàries amb aquestes tecnologies”. (Info-
grafia: Mundo Contact). NOTA: Per gentilesa de IAB Spain y 
Gómez-Acebo & Pombo, El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guía 
Legal sobre l’ús de realitat virtual y realitat augmentada en pu-
blicitat. CLICAR AQUÍ  

Com protegir-te de la nova estafa de 
WhatsApp per robar-te el compte

Nou engany per robar-te el compte de WhatsApp en què un 
dels teus propis contactes serà el vector de l’atac. Si algú et 
demana un codi de sis dígits que t’acaba d’arribar a un xat, no 
l’hi donis, ja que és tot el que cal per fer-se amb el teu compte. 
Aquest és el codi de verificació que WhatsApp envia en forma 
de notificació push al teu mòbil quan algú intenta registrar un 
compte de WhatsApp amb el teu número de telèfon. És una 
mesura de seguretat que es fa per evitar que algú registri un 
compte amb el nombre d’algú més per error, o per evitar que un 
tercer es faci amb el teu compte.

L’estafa és efectiva perquè el missatge que reps vindrà d’un 
contacte conegut i semblarà inofensiu, quan en realitat el teu 
contacte ha estat víctima de phishing i ha acabat perdent el seu 
compte. Algú més s’està fent passar per aquesta persona per 
fer-te a tu exactament el mateix.

Si has registrat el teu compte de WhatsApp en algun altre te-
lèfon és probable que recordis aquest procés, però com molts 
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anem de despistats i no tenim raons per creure que l’oncle Joan 
Carles ens vulgui robar el compte, és fàcil caure i enganxar el 
codi anant de bona gent. Trobareu més informació en aquest 
enllaç. (Font Xataca)

“FedEx: El teu enviament està per 
arribar”

Segons explica 
Antonio Sabán a 
Genbeta, l’última 
estafa SMS molt 
activa en mòbils 
d’Espanya es fa 
passar per la mis-
satgera FedEx, amb 
un missatge curt 
que diu el següent: “FedEx: El teu enviament esta per arribar, 
rastreja’l aqui”, seguit d’un enllaç que ens porta a descarregar 
un Apk (instal·lador d’aplicació en Android) maliciós. Com de 
costum en aquest tipus d’estafes, falten els accents.

2021 està sent un any molt propici per a aquest tipus d’estafes 
i enganys. L’SMS de Correus dels primers dies de gener va 
arribar amb una intensitat enorme a milers d’usuaris. Més tard, 
va ser DHL la companyia de repartiment que es va usar per 
enganyar molts usuaris amb el missatge “ DHL: El seu paquet 
esta arribant, rastreja’l aqui: [pàgina web que simula ser la de 
l’empresa de missatgeria]”. Sembla clar que suplantar missat-
gers és el nou reclam perfecte per fer-se amb dades de poten-
cials víctimes.

L’arxiu Apk torna a ser un instal·lador de malware que de fet 
Chrome detecta com maliciós al descarregar-lo i intenta preve-
nir-nos. Com passava en anteriors casos, el web fals de Fedex 
ens insta no només amb la baixada, sinó que, al tractar-se d’un 
instal·lador aliè a la Play Store, ens indica com “instal·lar de 
fonts desconegudes”. D’aquesta manera, els atacants saben 
que es saltaran la seguretat de sistema. Un cop instal·lat, l’Apk 
demanarà permisos per trucar, llegir contactes, llegir i enviar 
SMS, etc. És això el que interessa als atacants, fer-se amb les 
nostres dades sensibles del telèfon, però també fer-se amb la 
nostra agenda per poder enviar l’SMS de l’estafa a quantes 
més persones millor. (Font i infografia: Genbeta)
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Comprova si estàs protegit a Google 
Chrome

La comprovació de seguretat ens permet saber tant si estem 
protegits a Google Chrome com en altres plataformes, fins i 
tot comprovant les nostres contrasenyes. Per posar en marxa 
la comprovació de seguretat inclosa a Google Chrome, sim-
plement hem de dirigir-nos a menú, accedir a Configuració, a 
continuació entrar a l’apartat Privadesa i seguretat i, finalment, 
trobar la part de la Comprovació de seguretat. Aquí veurem un 
botó, Comprovar ara, que haurem de clicar perquè aquesta 
comprovació es dugui a terme. No cal més que aquest clic.

El que farà llavors el navegador és revisar que Google Chrome 
es troba al dia pel que fa a les seves actualitzacions, que cap de 
les contrasenyes que tenim guardada en el navegador ha estat 
vulnerada, que la protecció està activada i per tant naveguem 
segurs i que tenim protecció davant extensions potencialment 
nocives.

Independentment que la comprovació llanci resultats positius, 
no està de més accedir especialment a l’apartat de contrasen-

yes i de navegació segura. En el primer, per assegurar-nos que 
cap contrasenya està detectada com feble, i en el segon, per 
revisar la protecció i altres opcions relacionades com la configu-
ració de DNS que no està de més revisar i comprovar que estan 
al nostre gust. (Font: suport.google.com)

Com gravar la teva pantalla i fer 
anotacions a el mateix temps

A mesura que es faciliten els processos per a determinades tas-
ques, sorgeixen necessitats molt més exigents. Aquest és el cas 
quan es tracta de gravar la pantalla, una tasca molt estesa en 
els nostres dies i per a la qual hi ha desenes de solucions. No 
obstant això, i a la discussió no és com gravar la pantalla, sinó 
què més poden oferir aquests programes. La creació de contin-
gut sempre mereix opcions versàtils i a continuació presentarem 
una capaç de gravar la pantalla i fer anotacions. El seu nom és 
Screenity i és una extensió per Chrome capaç de gravar pantalla, 
webcam i permetre’ns afegir notes al mateix temps.

Generalment, els serveis per gravar la pantalla només oferei-
xen això i si volem anar una mica més enllà, haurem de afe-
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gir amb edicions. Això podria estendre molt temps de creació 
del material a diferència de si ho fem en viu. No obstant, això 
fa que necessitem una eina capaç de permetre que escrivim 
o agreguem qualsevol tipus de nota mentre gravem. Això és 
precisament el que ofereix Screenity, que encara que és una 
extensió per Chrome, resulta molt potent. Aquesta solució, que 
funciona des del navegador, és capaç de complir amb aquestes 
tres condicions de forma efectiva, facilitant la creació de contin-
gut de qualitat.

La gravació de pantalla de Screenity és tan simple amb la de 
qualsevol altra app que hagis fet servir anteriorment. No obs-
tant això, tindrem el benefici de realitzar traços sobre la pantalla 
en la qual estiguem. Això ens permetrà assenyalar àrees de for-
ma atractiva, subratllar text i en general, interactuar amb el que 
vulguem ressaltar. A l’acabar, podràs obtenir el teu vídeo llest 
i només hauràs d’aplicar petits retocs d’edició si cal. Screenity 
és una eina gratuïta que li vindrà molt bé a creadors de contin-
gut de tota mena. Per provar-ho, segueix aquest enllaç. (Font: 
TekCrispy)
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I si al final la xarxa social fos la millor 
amiga dels mitjans?
Per Arnaud Martin, periodista / L’Echo (Brussel·les)

  
Els mitjans de comunicació ja no tenen una bona premsa a les 
xarxes socials. La solució? Xarxes socials. Però aquesta ve-
gada aprofitant realment les seves qualitats. No us ensenyem 
res explicant-vos que la relació amorosa entre els mitjans de 
comunicació i les xarxes socials és una complicació. Davant 
d’aquest fenomen anomenat internet, les institucions valentes 
han patinat una mica a l’hora de trobar un lloc. Avui en dia és di-
fícil parlar de mitjans de comunicació a les xarxes socials sense 
veure el seu mig fracàs.

En un lloc on el gat de la tieta, les darreres vacances d’esquí 
dels seus amics i el nou pentinat de la veïna estan oberts a 
comentar, no hi havia cap motiu pel qual no s’hauria de criti-
car el periodisme des de tots els àmbits. Tothom tindrà la seva 
opinió sobre el principi de donar la seva opinió sobre tot i tot 
el temps, però l’observació hi és: els diaris tradicionals no han 
guanyat molts punts en llançar-se al bonic món creat per Mark 
Zuckerberg.

La ruptura és cada cop més clara, però no particularment definitiva. 
Ben utilitzades, les plataformes poden ser eines extraordinàries. 
L’impacte de Reddit en el mercat financer ens ho va recordar la 
setmana passada. Twitch podria ser la següent gran història. 

Descobriu com el digital està alterant la nostra relació amb el 
món. Passió per Twitch, per exemple? Tenim France Info. Una 
ressenya de premsa. El periodista parla de tots els temes can-
dents del dia, a un públic jove, en una plataforma feta per a 
joves, presentant diaris de paper reals. Tot durant almenys una 
hora i mitja. En teoria, insostenible. De fet, un èxit increïble amb 
vides que ara superen els 15.000 espectadors simultàniament, 
impulsant el periodista de vegades entre els 5 primers dels flu-
xos més seguits a tot el món.
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La situació és gairebé poc realista, però es pot explicar. El pe-
riodista és un excel·lent pedagog, es pren el temps, mentre 
gestiona hàbilment la seva comunitat i els seus comentaris. Im-
prescindible. Igual que com aprofitar al màxim les possibilitats 
de Twitch. A France Info, Samuel Etienne mostra, finalment i 
sobretot, la intel·ligència per arribar a aquest univers en una 
postura assumida de principiant complet. Ha d’aprendre-ho tot. 
Etienne somriu davant dels seus errors, la seva afició a la tec-
nologia o fins i tot els seus post-its enganxats als seus diaris. 
Tot i així, probablement aconsegueix fer allò que la premsa mai 
no ha aconseguit completament: adaptar-se als codis d’un nou 
públic i una plataforma creativa en lloc d’intentar forçar l’entrada 
del vell món de la premsa en format 2.0. 

Utilitzades d’aquesta manera, les noves plataformes revelen en 
tot cas el que tenen millor a la panxa.  Les ressenyes de premsa 
del periodista també ens recorden que podem debatre d’una 
manera construïda a la xarxa social. I això, quasi ho havíem 
oblidat. Preguntem-nos, i si al final la xarxa social fos la millor 
amiga dels mitjans? (Infografia: Smdp)

Redaccions en transformació: el 
teletreball només és la punta de 
l’iceberg

El segle XXI està sent una pa-
radoxa per als mitjans de co-
municació. Si al començament 
del mil·lenni s’endinsaven a 
Internet sense gaire convic-
ció i incapaços de calcular les 
conseqüències que tindria per 
al negoci donar els seus con-
tinguts gratis, la pandèmia ha 
accelerat la seva transformació 

digital. Començant per les redaccions, que han sabut adaptar-
se a la circumstàncies i implementar el treball a distància, amb 
el doble repte que va suposar per als mitjans impresos tirar 
endavant les seves edicions en paper tot i les restriccions.

L’últim dossier del consultor Pepe Cerezo aborda precisament 
la transformació en els models organitzatius dels mitjans, on el 
debat del teletreball no és més que un dels aspectes a conside-
rar dins d’un procés molt més profund. “La pandèmia ha afectat 
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tots els processos i baules de la cadena de valor, establint un 
abans i un després. I un dels punts fonamentals és com està 
condicionant la forma en què es treballarà en les redaccions”. 

Fins ara, la tempesta perfecta de la crisi ha posat de manifest la 
caiguda de la premsa impresa, la dependència de la publicitat i 
la realitat de les retallades i acomiadaments en moltes empreses 
periodístiques. Però al mateix temps ha esperonat l’aposta pels 
models de subscripció, el que porta a un replantejament de les 
relacions amb els lectors. Això en un context en què els diferents 
equips segueixen ajustant-se a les formes de treball digitals.

“L’objectiu per afrontar la nova era que s’acosta hauria de ser 
aconseguir plenes funcionalitats i incorporar noves capacitats 
de forma estable en cada àrea: editorial, tecnologia i de negoci”, 
destaca l’expert digital. En aquest punt el teletreball planteja 
dubtes a l’hora d’avançar en aspectes com la innovació, que 
requereix trobades o accions presencials. (Font: Dirfcomfiden-
cial – infografia: Universo Abierto)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el dossier La transforma-
ción de las redacciones post-COVID, de Pepe Cerezo. CLICAR 
AQUÍ  

“Mai no hem vist tants cops contra 
la independència dels periodistes”, 
segons Julia Cagé

“Mai no hem vist tants cops contra la independència dels pe-
riodistes”, va dir el dimecres 17 de febrer a l’Inter de França 
Julia Cagé, professora d’economia a Sciences Po i coautora 
d’Informació és un bé públic: Reconstruir la propietat dels mi-
tjans de comunicació, amb Benoît Huet, publicat per Seuil. En 
aquest llibre, els autors proposen una llei per democratitzar la 
informació que permeti a periodistes i ciutadans recuperar el 
control dels mitjans de comunicació. “Crec que avui ens trobem 
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en un punt d’inflexió històric”, explica Julia Cagé. Mai el pano-
rama mediàtic ha estat tan molest. Mai no hem vist tants cops 
contra la independència dels periodistes”.

Proposa instal·lar almenys la meitat dels empleats en els con-
sells de comunicació, inclosos almenys dos terços dels perio-
distes. També vol “que els redactors que seran proposats per 
aquests consells d’administració siguin validats com a mínim 
pel 60% per tots els periodistes”. En tercer lloc, és partidaria 
de l’establiment d’un dret d’aprovació: “És la possibilitat que es 
dóna als empleats d’expressar-se en cas de canvi d’accionista 
majoritari”. “Creiem que els millors garants de la independència 
dels mitjans i de la independència dels periodistes són els ma-
teixos periodistes”, diu Julia Cagé. (Font: France Info – fotogra-
fia: Bertrand Guay/AFP)

Hotwire impulsa un think tank per a la 
igualtat de la dona en el periodisme, la 
comunicació científica i tecnològica
Amb l’objectiu de lluitar contra la falta de representativitat en 
el sector de la comunicació de ciència i tecnologia, Hotwire en 

col·laboració amb Mujeres & Cia han impulsat un think tank-
compost per més d’una trentena de dones i homes directius de 
comunicació i periodistes per impulsar l’interès entre les gene-
racions més joves i reduir així la bretxa de gènere en el sector.

Coincidint amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa, Ludi 
García, managing director de Hotwire a Espanya, ha afegit: 
“Des Hotwire, com a experts en tecnologia, innovació i digital, 
som conscients de la necessitat de posar en valor i visibilitzar el 
paper de la dona en la comunicació i el periodisme en aquests 
sectors, de manera que serveixi de referència per a les futures 
generacions. Per això creiem que aquest think tank pot ajudar 
a que moltes professionals de la comunicació i el periodisme 
apostin per això, reduint així l’aquesta bretxa de gènere. La tec-
nologia i la ciència són sectors apassionants i, no moltes vega-
des vocacionals, si els comparem amb altres. Jo mateixa vaig 
arribar per atzar a aquest món, però em sento una autèntica 
privilegiada a l’haver pogut exercir la meva carrera tant des del 
món del periodisme.

Actualment només 2 de cada 10 empleats en el sector de les 
tecnologies de la informació són dones, segons un estudi de 
ONTSI i l’Institut de la Dona, i per cada 2 articles científics sig-
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nats per un home, tan sols un correspon a una dona, segons un 
estudi de la Revista Nature.

Formació al col·legi de periodistes

Flourish: comunica de manera creativa amb infografies en 
línia.- On line. Sessió en directe. Dilluns 22 de febrer (de 10.00h 
a 13.00h) - Vivim en el món de la immediatesa i necessitem que 
els nostres articles siguin llegits en el menor temps possible. 
Construïm bones històries però no aconseguim compartir-les en 
xarxes socials. Has pensat si la teva comunicació és creativa? 
Potser si afegeixes infografies en línia que es puguin compartir i 
et permetin sintetitzar la informació, el lector connecti més amb 
la teva història. Flourish pot ajudar-te. Bárbara Díez et mostrarà 
aquesta eina completa per realitzar infografies interactives digi-
tals sense necessitat de conèixer codis de programació.

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessions en di-
recte. Dimarts 23 de febrer i 2 de març (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.

Webinar: Clubhouse, la nova xarxa social de les converses 
grupals.- On line. Sessió en directe. Dimecres 24 de febrer (de 
10.00h a 11.30h) - Nascuda en plena pandèmia, Clubhouse és 
la nova estrella del firmament digital. Amb més de 2 milions 
d’usuaris, despunta amb força amb un model basat en la con-
versa grupal en directe sobre els més variats temes. Plena de 
possibilitats i potencial, té regles i dinàmiques que tot profes-
sional de la comunicació hauria de dominar. Amb aquest curs, 
presentat per Enrique San Juan, entendràs la mecànica de par-
ticipació, exploraràs formes de generació de contingut i casos 
d’èxit en diversos sectors.

Taller de directes per a mitjans audiovisuals i compareixen-
ces on line davant la càmera.- On line. Sessions en directe. 
Dijous 25 de febrer, dimarts 2 i dijous 4 de març (de 10.00h 
a 12.30h) - El curs, dissenyat per Anna González, ofereix les 
eines necessàries per intervenir en directe davant les càme-
res i a través del micròfon, amb rigor, claredat i proximitat amb 
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l’espectador i l’oient. Es treballen tant el discurs com l’expressió 
verbal i corporal amb una metodologia molt pràctica. Els apre-
nentatges són també aplicables a stand-ups, treball a plató, lo-
cució i presentacions virtuals. Aconseguirem captar l’atenció de 
l’audiència i comunicar-nos amb naturalitat, donant la informa-
ció rellevant dins d’un temps determinat, en qualsevol situació.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
On line. Sense Restricció Horària. Del divendres 26 de febrer al 
dijous 8 d’abril (12 hores) - Internet permet treure molt més suc 
a les històries periodístiques. Els reportatges de premsa escrita 
o els comunicats de premsa tradicionals poden convertir-se en 
històries amb una narrativa innovadora.  En aquest curs, im-
partit per Nereida Carrillo, aprendrem a elaborar un reportatge 
multimèdia. Aplicarem instruments que podem utilitzar com ara 
eines per elaborar imatges interactives, mapes per a internet o 
cronologies interactives.

Algoritmes en Xarxes Socials.- On line. Sessions en directe. 
Dilluns 1 i dimecres 3 de març (de 10.00h a 12.30h) - Les xar-
xes socials estan construïdes en base a tecnologia i els algo-
ritmes decideixen quins continguts dels que publiquem visualit-
zen els nostres seguidors. Cada xarxa té el seu propi algoritme i 

conèixer-los en profunditat és imprescindible per tenir èxit en la 
nostra estratègia social.  Pilar Yépez t’ajudarà a treure el màxim 
profit de les teves plataformes.

Masterclass: La gestió de projectes digitals als mitjans de 
comunicació.- On line. Sessió en directe. Dijous 25 de febrer 
(de 18.30h a 20.00h) - Gestionar projectes digitals als mitjans 
de comunicació requereix posar en pràctica diferents habilitats 
i recursos que necessiten estar sempre en permanent revisió. 
En aquesta Masterclass coorganitzada amb Barcelona Activa, 
Carlos González ens descobrirà el dia a dia dels projectes di-
gitals i entendrem les rutines de producció a un mitjà digital. 
Es mostraran exemples i casos pràctics d’alguns dels projectes 
digitals del Grup Godó.

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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Com ajudar els negocis locals i 
augmentar les subscripcions a el 
mateix temps
Per Laboratorio de Periodismo

Els comerços i pimes locals de qualsevol índole, des de la res-
tauració a botigues de tèxtil, estan travessant una crisi sense 
precedents recents a causa de la pandèmia, que les està ofe-
gant a poc a poc quan no les obliga a baixar la persiana per 
sempre.

La crisi de la indústria local té també una incidència directa so-
bre els mitjans de comunicació, ja que aquests tancaments de 

pimes o la caiguda d’ingressos es tradueix en expedients de 
regulació temporal d’ocupació o acomiadaments i el poder ad-
quisitiu dels que podrien ser els subscriptors del periòdic es veu 
tan minvat que és possible que, en la reordenació de prioritats 
un cop cauen els ingressos, subscriure’s a un mitjà no entri en 
les seves previsions, i fins i tot si ja són subscriptors, cancel·lin 
la subscripció fins que millori la situació. Per tant, economia 
local i mitjans de comunicació locals van de la mà, en un model 
de negoci de subscripcions i publicitat.

Un diari de Detroit, Detour Detroit, darrere del qual hi ha com in-
versora Lessin Media Group, de Silicon Valley, (editora de The 
Information), ha dut a terme un programa (Keep Detroit Local) 
per tractar d’unir les dues parts, ajuda a l’economia local i subs-
cripcions, que s’ha saldat amb un notable èxit.

Detour Detroit, apunten els seus fundadors, es va crear amb 
una doble missió, “crear un periodisme local de qualitat que 
amplifiqui les veus i les necessitats dels habitants de Detroit; i 
també construir, donar suport i servir a la comunitat més com-
promesa a la nostra ciutat”. Una de les formes de donar suport 
a la comunitat era també preocupant-se sobre com ajudar la 
malmesa economia de les pimes locals per la pandèmia. 
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Per cada subscriptor nou de pagament, un anunci gratis 
de 200 dòlars per a un comerç.- Detour Detroit es va compro-
metre amb el programa Keep Detroit Local al fet que, per cada 
subscriptor nou de Detour que es registrés com a sustentador 
(una de les categories de subscripció que té aquest mitjà) més 
els que ja ho eren, donarien un anunci valorat en 200 dòlars, 
“a la nostra comunitat d’empresaris, oferint-li la oportunitat 
d’anunciar el seu negoci a milers de persones sense cap cost”.

Keep Detroit Local només estava disponible per a per a empre-
ses independents o organitzacions sense ànim de lucre amb 
menys de 100 empleats, amb preferència per aquelles organit-
zacions amb seu a les ciutats de Detroit, Highland Park i Ha-
mtramck. A més, en aquestes prioritats, es posaven també per 
davant establiments els propietaris i directors dels quals fossin 
afroamericans.

Tot i que es tracta d’un diari modest, que no es sustenta per 
subscripcions, sinó que està enfocat com a guia de serveis i els 
butlletins informatius són el seu producte estrella, els resultats, 
dins d’aquesta modèstia, han estat molt bons. Detour Detroit 
va gairebé triplicar la seva base de subscriptors de pagament, 
passant de 200 a 550, segons relata Indiegraph, una platafor-

ma canadenca d’ajuda a editors, que enguany s’expandirà als 
EUA.

El cofundador de Detour Detroit, Ashley Branch Woods, va in-
dicar que estaven molt satisfets amb els resultats, perquè ha 
ajudat als comerços i al mateix temps ha generat oportunitats 
d’ingressos addicionals.

Els lectors volen que el diari s’involucri en la millora de 
l’economia de les pimes.- Segons Woods, els seus lectors, 
“no volen que siguem imparcials sobre la supervivència de les 
empreses. Per als nostres lectors, això és molt important “.

La campanya va resultar tan eficaç que, a mesura que les boti-
gues locals van recuperar poc a poc part dels seus ingressos, 
es van convertir en anunciants de pagament, amb el que el 
programa va ser també un element tractor de nova publicitat 
de pagament.

Detour Detroit va vendre 20.000 dòlars en anuncis per correu 
electrònic l’any passat, va dir Woods, el que va ajudar a supe-
rar una pèrdua significativa en els ingressos relacionats amb 
esdeveniments. “Això realment m’emociona molt sobre el futur”, 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

va dir Woods. Aquests anunciants que han format part del pro-
grama també ofereixen descomptes als subscriptors de Detour 
Detroit, el que incentiva encara més als lectors a mantenir la 
seva membresía. (Infografia: Detour Media)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Premsa de proximitat, “antídot per als 
deserts informatius”
Per Atlántico/Sociedad

La seva territorialitat la dota de major fortalesa davant les cri-
sis pel que fa als mitjans nacionals i estatals. Per llegir l’actual 
escenari del sector dels mitjans de comunicació impresos es 
creuen tres línies: la fortalesa de la premsa local i regional en 
comparació amb l’evolució de la generalista, el trencat que ha 
provocat el coronavirus i la posició que, de moment, ocupa el 
Govern davant de les recomanacions de Brussel·les. 

El primer punt és el d’origen. Espanya és un estat en el qual 
la unitat de la província segueix explicant certes coses gairebé 
200 anys després. Entre elles, el panorama dels mitjans: ex-
cepte Madrid i part de la Manxa, la resta d’Espanya situa a un 
local o regional de líder en cada província i fins i tot comarca. 
Ni la Gran Recessió o internet han canviat això. Més aviat al 
contrari. Abans de la mossegada de la Covid, al tancament del 
2019, segons l’OJD el conjunt de les capçaleres “perifèriques” 
triplicava la difusió mitjana diària de les nacionals/estatals: gai-
rebé 900.000 enfront de 310.000. Mirant enrere en l’EGM, en 
l’última dècada, mentre la caiguda mitjana a la premsa va ser 
de gairebé el 50%, els locals van reduir de forma excel·lent el 
cop. I fins i tot alguns van créixer.

Arriba la Covid
Al març de l’any 2020 la premsa entra, com tots, en una nova 
realitat. Viu una paradoxa: mentre els ingressos cauen davant 
la baixada publicitari i el tancament de l’hostaleria, es dispara 
l’audiència -la AIMC xifra l’alça en un 30% durant el confina-
ment- i consolida la seva credibilitat: el 93% dels internautes 
considera important el paper dels mitjans en la pandèmia. La 
premsa de proximitat, apunten els experts, reforça el seu paper 
en la seva comunitat: “Les cobertures locals de l’impacte de la 
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Covid han ajudat a que els ciutadans percebin millor quina és 
la funció absolutament axial que un bon mitjà local exerceix en 
una província”, explica en un estudi Lluís Cucarella. 

En aquesta cruïlla, i en paral·lel a altres sectors claus 
d’Espanya, els mitjans comencen a demanar diàleg amb el Go-
vern de l’Estat per obrir vies de finançament. De fons està evitar 
repetir les ferides de la Gran Recessió, que va costar 13.000 
llocs de treball en aquesta indústria. L’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), l’agrupació d’editors Clabe o la patronal de 
periodistes FAPE presenten les seves iniciatives a nivell es-
tatal, i altres associacions d’editors ho fan a nivell autonòmic. 
Però l’Executiu central es limita a abaixar l’IVA digital, en franca 
contraposició a la majoria de països del seu entorn. Mentres-
tant, el cop anava arribant a impressors, distribuïdors o punts 
de venda, i a la mateixa premsa.

Avui, per la seva fortalesa estructural, els mitjans locals i re-
gionals s’agafen al territori per recuperar a l’horitzó postcovid 
el camí retrocedit a causa de les restriccions mentre sostenen 
bona part dels 20.000 llocs de treball del sector. Aquí també 
juga la seva basa aquesta tornada a la qüestió local d’alguns 
mitjans grans: “Si es confirma un cert fre a la globalització i el 

reimpuls a l’entorn més immediat, l’oportunitat que s’obre per 
als mitjans locals és doble”, torna Lluís Cucarella. 

La UE: liquiditat i suport
Amb la perspectiva dels fons estructurals i de recuperació, 
la Comissió Europea va comunicar al desembre a la resta 
d’organismes de Brussel·les un pla d’activació dels mitjans per 
recuperar i transformar el sector. Destaca el paper del periodis-
me, “crucial per informar a la pandèmia, essencial per a la de-
mocràcia i la diversitat cultural” i entre les prioritats apunta als 
mitjans locals per evitar els “deserts informatius”. També veu 
necessari un pla de liquiditat i suport financer i recorda que un 
mínim del 20% de cada pla nacional de recuperació ha d’anar 
al capítol digital. 

I a Espanya?
Aquest mateix mes la CEOE publica un document marc per 
a les iniciatives que aspiren a captar els fons europeus, entre 
els quals destaca l’”impuls a la transformació dels mitjans de 
comunicació espanyols”. Però dels plans del Govern espanyol 
no es va saber res fins aquesta mateixa setmana. Segons El 
Espanyol, el pla específic aniria dotat només amb 28 milions 
als mitjans, per “crear un ecosistema digital”, en un programa 
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que sembla allunyat, de nou, de la realitat de la indústria. En 
paral·lel, Clabe estaria treballant en un projecte per captar fons 
UE i Reddeperiodistas va publicar que AMI col·labora amb Te-
lefónica per impulsar per la mateixa via un “Netflix” dels mitjans 
-queda el dubte de qui i com estaria en aquest afegit-. (Infogra-
fia: NCSD)
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Cinc reflexions sobre periodisme de 
l’exdirector del Financial Times
Per Semana/Vida Moderna

Lionel Barber va ser el director de Financial Times durant 15 
anys. Es va retirar fa uns mesos de la publicació especialitzada 
que va marcar la seva carrera i fa uns dies va publicar a Internet 
un escrit sobre les seves reflexions sobre el paper que avui té la 
premsa en un món cada vegada més polaritzat i radical.

Barber comença explicant una anècdota. Es remunta al dia en 
què va anar a conèixer Donald Trump a l’oficina oval de la Casa 
Blanca. “Vostès van perdre i jo vaig guanyar”, li va dir el magnat, 
qui portava poc temps en el poder. Barber assegura que el co-
mentari no li va arribar per sorpresa. Enmig de tot, Financial Ti-
mes és el millor de la “elit liberal global”, aquella que no volia que 
el magnat prengués les regnes dels Estats Units. Al cap i a la fi 
l’entrevista va ser tensa, com s’esperava. (Els lectors d’El Butlletí 
de l’AMIC poden accedir a aquesta entrevista des d‘aquest link)

L’experimentat editor relata aquest episodi abans de presen-
tar algunes de les seves reflexions, producte de tants anys en 
l’ofici. Assegura que les preguntes que avui es fa “van directes 
al cor de la nostra herència liberal-democràtica, que està en si 
mateixa assetjada... Els crítics d’ambdós bàndols en el perio-
disme poden considerar la pràctica com covardia moral i com-
plicitat amb el mal. La intenció és la contrària”.

Aquestes són algunes de les seves conclusions:

1. El dilema de cobrir “els dos costats”.- Després de cobrir 
el Brexit i l’elecció de Trump, Barber assegura que la idea d’un 
periodisme que cobreixi les dues cares s’ha tornat complexa.
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“Sens dubte, el meu compromís amb ‘dos bàndols’ es va tornar 
més difícil de defensar en l’era digital. Les línies periodístiques 
tradicionals entre els fets i les opinions s’estaven difuminant, 
juntament amb el sorgiment de gegants de la informació com 
Facebook que es consideraven meres plataformes, però eren 
editors de facto, que prenien decisions a través dels seus al-
goritmes sobre quina informació veien centenars de milions de 
persones cada dia. Els periodistes també estaven enviant mis-
satges contradictoris. La majoria encara afirmava la neutralitat 
dels seus professionals, però molts estaven tan ansiosos per 
desenvolupar les seves pròpies marques (mesurat pel nombre 
de seguidors de Twitter) que estaven més disposats a confon-
dre les opinions i els informes personals”.

2. El problema generacional.- Per Barber, “part de la tensió a 
les redaccions és generacional”. El periodista recorda una con-
troversia sorgida quan l’editor de The New York Times , Jame 
Bennet, va haver de renunciar al seu càrrec. L’editor va ser for-
çat a la seva sortida, ja que va permetre la publicació d’una 
columna d’un senador republicà que li demanava a Trump des-
plegar tropes a tot el país per contenir les protestes per la mort 
de George Floyd.

La periodista Bari Weiss, qui també va renunciar al diari, “va 
escriure a Twitter que la polèmica va deixar al descobert una di-
visió entre els joves més inclinats a creure que només un costat 
és legítim i els majors de 40 anys, que s’aferren a idees liberals 
com el lliure intercanvi d’idees. Si bé el desig de claredat moral 
en l’era de Trump ha estat comprensible, l’impuls cap a un pe-
riodisme més activista corre el risc de polaritzar encara més a la 
gent, portar a tots a aprofundir en les fonts de notícies i renun-
ciar a la idea de que la imparcialitat, i molt menys l’objectivitat, 
pot existir. En aquestes circumstàncies, val la pena recordar 
que l’objectiu de l’objectivitat és un fenomen relativament re-
cent, que es troba al cor del que solia anomenar-se “periodisme 
liberal”.

3. L’objectivitat.- “L’objectivitat en el periodisme nord-americà 
no va començar com un alt principi”, explica Barber. “Va ser un 
càlcul comercial destinat a maximitzar els ingressos publicita-
ris. En la dècada de 1920 van començar a produir-se fusions i 
tancaments de diaris. Les publicacions que van sobreviure van 
haver de atreure més àmpliament el públic perquè “el partidis-
me manifest en les pàgines de notícies alienaría a gran part de 
l’audiència objectiva”, segons va escriure Matthew Pressman, 
autor d’On Press... Després de la Segona Guerra Mundial, els 
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periodistes van ensopegar amb els límits de l’objectivitat. Da-
vant la propaganda anticomunista i les mentides del senador 
Joe McCarthy, els reporters nord-americans van comprendre 
que ja no podien ser taquígrafs simplement anotant el que la 
gent poderosa deia i feia. Necessitaven proporcionar context i 
anàlisi. El cas per afluixar la camisa de força es va fer més fort 
durant la guerra del Vietnam, quan els successius presidents 
de Kennedy a Johnson i Nixon van enganyar sistemàticament 
al públic sobre l’abast del compromís militar dels Estats Units... 
així els informes de notícies permetien cada vegada més cert 
grau de judici professional, però no una opinió personal”.

Barber afegeix que “tampoc es pot ignorar la influència més re-
cent de les teories acadèmiques postmodernistes, amb afirma-
cions que la veritat és només una qüestió de perspectiva, i que 
el que les societats i les seves elits proclamen objectivament 

són de fet mites o mitges veritats destinades a perpetuar les 
estructures de poder opressives “.

4. La irrupció d’Internet.- Per Barber, “al cap i a la fi, Internet 
no només va destruir les afirmacions tradicionals de pura objec-
tivitat periodística, sinó que va erosionar la noció de font fiable”. 
L’editor explica que amb la irrupció de les plataformes tecnolò-
giques es “van eliminar les barreres de distribució i entrada, el 
que va provocar una explosió de notícies i visites. El paper dels 
principals mitjans de comunicació com a guardians que contro-
laven el flux d’informació havia acabat. Tot es va accelerar, amb 
Internet recompensant la velocitat i la controvèrsia, tot mesurat 
per clics. Enmig d’aquesta revolució, resultava temptador des-
fer-se de les tradicions i la pràctica periodística. Exigir múltiples 
fonts i lluitar per la justícia i l’equilibri els va semblar pintoresc 
a molts, al veure la creixent influència de formes d’expressió 
desenfrenades com els blocs”.

5. Mantenir la fe.- La sortida que proposa és simple. “Moltes 
de les velles regles s’haurien d’aplicar als nous mitjans, fins i tot 
si la forma periodística ha canviat i el debat polític circumdant 
s’ha tornat infinitament més intens”, sosté. Barber fa un llistat 
de consells per a les noves generacions de periodistes entre 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

els quals es troben utilitzar la tecnologia per verificar l’allau de 
notícies falses que hi ha en el dia a dia. Estendre les mateixes 
regles que s’apliquen als periodistes també als comentadors de 
notícies i als columnistes, que no haurien de poder ser irrespon-
sables a l’hora d’emetre judicis de valor.

També convida a que les redaccions tinguin sempre editors i 
evitin el costum usual en l’era de l’Internet de publicar les coses 
sense uns “segons ulls”. Acaba assenyalant que l’estendard de 
qualsevol redacció és el periodisme d’investigació que “segueix 
sent un aspecte vital del periodisme contemporani. D’alguna 
manera, mai hi ha hagut un millor moment per ser reporter per-
què ja no es cobreixen molts terrenys. Cobrir “tots dos costats” 
en la seva millor expressió significa més fets verificats, més 
context i més sentit de proporcionalitat”. (Infografia: totalriskllp 
- fotografia: FT)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Tendències de la indústria periodística 
el 2021
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
El contingut de pagament continua sent el tema central per a 
les empreses de la indústria de la publicació digital i dels diaris. 
El 85% considera que la importància del contingut de pagament 
és estratègicament elevat o fins i tot existencial. Segons les 
expectatives dels editors, la quota del negoci bàsic digital en 
les vendes totals es duplicarà en tres anys. Al mateix temps, 

hi ha una confiança creixent que les caigudes del sector de la 
impressió es poden compensar en cinc anys amb els ingressos 
digitals.
 
Aquest és un dels principals resultats de l’estudi representatiu 
“Tendències en la indústria dels diaris 2021”, que l’Associació 
Federal d’Editors Digitals i Editors de Diaris (BDZV alemanya 
va presentar la setmana passada, a Berlín, juntament amb la 
consultora de gestió Schickler.

L’estudi identifica tres tendències fortes:

• El model de subscripció es transfereix cada vegada més al 
món digital. Els editors estan impulsant el contingut de paga-
ment i esperen que les subscripcions creixin més enllà de la 
impressió (més un 47%) en tres anys.

• Tecnologia: el 90% dels editors tenen previst invertir cada 
vegada més en l’entorn tecnològic en el futur; el 76 per cent de 
les empreses enquestades considera que el treball amb dades, 
algoritmes i intel·ligència artificial és altament rellevant o exis-
tencial.  
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• Cooperacions i aliances: el 96 per cent dels editors preveu 
iniciar cooperacions en el futur, especialment en el negoci i la 
logística digitals.

“El desenvolupament dels anys anteriors s’ha consolidat”, diu 
Katrin Tischer, directora general de BDZV. “El negoci digital és 
cada vegada més el focus dels editors de diaris. Això mostra 
una tríada de contingut de pagament, la tecnologia com a mo-
tor de transformació i la voluntat creixent d’entrar en aliances 
i col·laboracions. Això és un senyal poderós per al futur de la 
indústria i transmet molta confiança”.

Christoph Mayer, soci de la consultora de gestió Schickler, ex-
plica: “S’ha decidit la qüestió del model de negoci futur líder de 
les editorials. El periodisme digital portarà les editorials al futur: 
bones notícies. La majoria dels editors han seguit aquesta ruta i 
la segueixen a tota velocitat. A més d’un excel·lent periodisme, 
això requereix tecnologia, algoritmes i intel·ligència artificial; 
això també ho demostra clarament l’enquesta de tendències.

La Covid-19 accelera els processos digitals.- A més de la 
transformació i la digitalització de la indústria, els efectes de 
la pandèmia també són el focus de l’enquesta de tendències 

del 2021. Tot i que les subscripcions es mantindran estables 
durant la pandèmia i els ingressos publicitaris disminuiran, la 
indústria assumeix un fort creixement de negoci digital: el 97% 
dels editors afirmen que van canviar d’organització de treball 
més ràpidament durant el període Covid. El 62 per cent dels 
editors han notat que els canvis en la pandèmia han fet que 
els seus processos siguin més eficients. Tampoc sembla que 
el canvi cap al funcionament mòbil causi problemes importants: 
el 84% dels editors no veu cap deteriorament significatiu del 
treball editorial a causa del canvi de situació laboral de la pan-
dèmia. (Infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us dona l’oportunitat de baixar-vos 
l’estudi alemany. CLICAR AQUÍ  
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Del pecat original a la necessitat 
universal: la premsa serà de 
pagament o no serà
Per Fernando Cano, cap de secció a Invertia / El Español

Els falsos profetes de les noves tecnologies van sentenciar en 
les albors d’aquest segle que el periodisme havia de ser gratuït 
a internet. Ningú, deien, hauria de pagar per la informació en 
un suport en el qual la llibertat havia de ser el leit motiv i en el 
qual la democràcia digital alliberaria el món dels lligams i de 
l’opressió de les elits il·lustrades.
  

Per què pagar per un diari si Yahoo, Altavista, MSN o Terra 
proporcionaven tota la informació necessària i de manera total-
ment gratuïta? Per què assumir els vells lligams dels diaris en 
paper tenint la barra de cobrar per accedir a un diari digital ? 
Per què emprendre un molest camí cap a la subscripció digital 
si totes les notícies estaven a cop de clic només amb obrir un 
compte de correu electrònic al teu ordinador?

La història del periodisme digital -amb prou feines 25 anys- està 
íntimament lligada a un debat: cobrar o no cobrar per les notí-
cies a internet. Al començament del mil·lenni existien tot just 
unes 5.000 publicacions digitals que ja van prendre partit. Men-
tre unes poques pioneres van decidir cobrar, una majoria va 
preferir donar gratis els seus continguts i fins i tot proveir de 
contingut a les grans plataformes que per aquestes dates do-
minaven internet.

The New York Times, Le Monde o El País, a Espanya, van em-
prendre en solitari el camí, encara que per a l’any 2007 tots 
van tornar a ser en obert davant la forta caiguda dels seus in-
gressos, la caiguda de les seves audiències i el creixement de 
la seva competència. Es va consumar en aquells dies el pecat 
original de la premsa: fer gratis els seus continguts digitals i 
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acostumar als seus lectors a llegir notícies sense pagar, cosa 
impensable per a la premsa en paper, però que els seus ma-
teixos editors van tolerar sense preveure la dura crisi que asso-
taria el sector en 2008.

En un període de tres o quatre anys (entre l’any 2000 i el 2005) 
els primers pioners van caure davant la pressió d’un mercat 
influenciat per experts digitals de l’era pre Facebook i Twitter, 
els qui van sentenciar des de les naixents talaies de les xarxes 
que un diari digital no podia cobrar.

Molts d’ells vivien ja influenciats pel missatge d’empreses que 
començaven a fer-se forts com Google, Apple o Amazon. Els 
diaris guanyaven prou diners amb les seves edicions en paper i 
la publicitat digital semblava que podia per si sola mantenir les 
naixents redaccions digitals i finançar l’esperada reconversió 
digital. Per què cobrar?

El problema és que cap d’aquests profetes era periodista ni edi-
tor. Tampoc volien que els diaris sobrevisquessin com a eix ver-
tebrador de el nou ecosistema d’internet. I el que és pitjor i real-
ment preocupant és que els editors de diaris de tot el món van 
adoptar la profecia i van guardar més d’una dècada al calaix 

els seus projectes per cobrar per internet, al mateix temps que 
els seus ingressos queien perillosament pel negoci tradicional.

En aquests 20 anys en què els diaris digitals han buscat la seva 
veritable identitat, aquestes tecnològiques s’han convertit en 
les companyies més grans de món amb cotitzacions que su-
peren el bilió de dòlars en borsa.  Aquestes companyies han 
controlat el món financer al mateix temps que els diaris lluiten 
per intentar sobreviure després de veure reduïdes a la meitat 
les seves plantilles, la seva facturació i -paradoxalment- en el 
major moment de lectors de la seva història.

En els últims tretze anys els diaris van passar de viure el seu millor 
any en ingressos a intentar mantenir-se amb mínims recursos en 
el moment en què la societat més els necessita. En època de fake 
news propagades precisament a través de les eines que donen 
les grans tecnològiques, la premsa digital ha vist les orelles a el 
llop i feliçment ha entès que ha de ser de pagament i que la millor 
manera de mantenir la seva històrica tasca de vigilància a el poder 
és que els seus propis lectors financin les seves redaccions.

El periodisme d’internet necessita llibertat i la llibertat la donen 
uns comptes sanejats.
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El pecat original dels digitals confiant-ho tot a la publicitat ha 
estat un dels responsables de la situació actual, però tot sembla 
indicar que s’ha rectificat a temps. Les redaccions de qualitat 
necessiten ingressos. Enviar un corresponsal a Washington o a 
Pequín té un cost elevat, muntar un equip de narratives digitals 
no és barat i aconseguir els millors columnistes és una tasca 
complicada si no es tenen recursos suficients.

Per primera vegada en la història del periodisme digital hi ha el 
convenciment en tot el sector que cal cobrar per continguts. Els 
models anglosaxons de The Wall Street Journal, del Financial 
Times, del Washington Post o del mateix New York Times  han 
donat pas a models de pagament a Europa, Llatinoamèrica, 
Àsia i fins i tot Espanya, un estat que fa menys de deu anys 
liderava tots els rànquings de pirateria digital.

Ha estat una llarga travessia en el desert que ha anat de la mà 
de no poques dificultats, però que ara sembla veure la llum al 
final del túnel. Aquesta és la història que explica per què ara les 
condicions són més favorables per pagar pels diaris digitals. 
Una història que com sempre s’ha de narrar des del principi.

Els pioners i el trauma
El primer gran cas d’èxit pel que fa a cobrament per continguts 
va ser The Wall Street Journal. El diari econòmic va començar 
a cobrar pel contingut de la seva edició digital en l’any 1996 
-només un any després que Amazon vengués el seu primer lli-
bre en línia- i que a l’arribar a l’any 2000 ja tenia gairebé mig 
milió de subscriptors. Però va ser dels pocs que va prosperar, 
potser perquè va entendre que per aquestes dates només es 
podia apostar per un model mixt amb algunes notícies en obert 
i d’altres de pagament.

No ho van entendre així Le Monde, El País o The New York 
Times que en els primers anys de l’any 2000 i malgrat que eren 
conscients que anaven a contracorrent, van decidir apostar pel 
pagament i un model amb tots els seus continguts en tancat. 
Per aquestes dates, el paper seguia sent la seva principal font 
d’ingressos i les seves redaccions estaven centrades majori-
tàriament en les edicions impreses. 

En el cas del diari francès, a l’abril de 2002 va llançar la seva 
edició per a abonats amb una selecció de continguts i serveis 
exclusius: butlletins, dossiers temàtics, alertes per correu elec-
trònic de les notícies més importants, continguts multimèdia, 
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teletips i accés a la seva hemeroteca, entre altres serveis. El 
2005 tenia 62.000 subscriptors i 3,4 milions d’usuaris únics, 
però aquesta xifra es va estancar amb el pas dels anys. El 2010 
pràcticament havien desaparegut aquests serveis.

El 2005 The New York Times s’atrevia a fer el pas i sota el nom 
de Times Select llançar un nou paquet que incloïa un accés ex-
clusiu a la secció d’Opinió, amb les tribunes i columnes de les 
seves firmes més prestigioses, de The New York Times i Inter-
national Herald Tribune, així com a la gruixuda hemeroteca del 
diari novaiorquès. Calia pagar 50 dòlars a l’any. Va fracassar al 
cap de pocs mesos.

Una cosa similar va passar a El País de Madrid. El 2003 el diari 
espanyol va donar el salt i va oferir un paquet de continguts 
revolucionaris: subscripció a tots els seus continguts, accés a 
Le Monde, a la seva hemeroteca, a teletips d’EFE  i a canals 
de televisió com CNN en streaming. El cost era de 80 euros a 
l’any, tot i que amb descomptes la subscripció anual mitjana 
se’n anava als 60 euros.

En començar, el diari tenia uns dos milions d’usuaris, però des-
prés d’un any va caure un 90% i els ingressos per publicitat van 
ser gairebé zero. El diari de Prisa va pagar cara la seva gosadia 
de no deixar cap de les seves notícies en obert. Va tornar a 
ser gratis cap a primers de 2006 encara que va arribar a tenir 
46.000 subscriptors digitals.

Què va fallar en aquests models? Mario Tascón, un dels líders 
del projecte d’El País considera que es va produir la barreja 
negativa de tres elements: la caiguda d’audiències, que cap 
diari de la competència se sumés a aquest model -”estàvem 
convençuts que al menys un parell ho farien”, diu Tascón-, 
però sobretot perquè els anunciants van fugir d’un diari que ja 
no es podia llegir gratis i que, per tant, ja no lliurava inventari 
d’impressions.
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En el cas d’El País, la patacada va ser tan gran -era el líder cò-
mode d’internet fins abans d’adoptar el pagament i després va 
trigar més d’un lustre en recuperar-lo- que es va convertir en un 
element traumàtic. Era una època en què la premsa espanyola 
no tenia problemes de diners i la lluita per internet es donava 
més en el camp de la influència i en el posicionament de la nai-
xent premsa nativa digital. Per aquestes dates els diaris nadius 
encara no feien ombra als legacy media, el que els permetia 
tenir més marge d’acció per no moure fitxa en els seus models.

La crisi i les tecnològiques
Però va arribar l’any 2008 i totes aquestes previsions de man-
tenir les redaccions digitals només amb els ingressos impresos 
i la publicitat digital es van esfondrar com castells de sorra. Se-
guint amb els paral·lelismes amb els gegants digitals: el 2005 
Amazon va llançar el seu servei de lliuraments ultra rapits Prime 
i el 2006 Google va comprar YouTube i per aquest mateix any 
el gegant tecnològic va adquirir DoubleClick, l’agència de pu-
blicitat en línia líder mundial, que seria la base d’adwords. Per 
contra, la premsa no va innovar i no va invertir en digitalització.

D’aquesta manera, mentre els diaris tradicionals veien com el 
seu negoci es desplomava, que el paper deixava de llegir-se i 

que la publicitat queia en picat, van descobrir que les promeses 
dels profetes digitals que tot se solucionaria amb els ingressos 
per anuncis a internet eren vanes. És veritat que la publicitat a 
internet va començar a ser important, però la major part dels 
diners van començar a anar-se’n cap a Google i a les xarxes 
socials en comptes de als diaris.

El 2007, a més, va néixer el iPhone, un suport que va acabar 
per enfonsar la premsa en paper al migrar les audiències cap 
als diaris digitals i  democratitzar la informació cap a qualsevol 
plataforma. Els telèfons intel·ligents van permetre portar a la 
butxaca i tenir al palmell de la mà tot internet, l’abonament per-
fecte per a l’arribada de les xarxes socials, que en poc temps 
es van fer amb l’hegemonia informativa anteriorment reservada 
als diaris.

El 2007, la publicitat va arribar als 7.000 milions d’euros a Es-
panya, dels quals al menys 1.600 milions van ser per als dia-
ris. Un any en què la publicitat a internet se’n va endur menys 
de 200 milions. En 2019 aquests mateixos diaris van ingressar 
menys de 500 milions per publicitat, amb Internet sumant uns 
1.860 milions, el 80% per a Facebook i Google. La promesa que 
la publicitat per si sola finançaria a la premsa no es va complir.
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En tretze anys (entre 2007 i 2020) els ingressos del sector de la 
premsa -segons les dades de la seva patronal AMI-  van caure 
un 55% en aquest període, la seva publicitat un 62%, la seva 
venda d’exemplars un 63% i el seu ebitda un 90 %. La factura-
ció del sector va passar de fregar els 2.900 milions d’euros el 
2007 als 1.200 el 2019. En el cas de la publicitat, va passar de 
1.491 milions als 485 milions. La publicitat digital no va com-
pensar aquests enfonsaments.

El renéixer i l’èxit anglosaxó
Una crisi que va ser global i que va empènyer a un grapat de 
diaris anglosaxons a tornar a intentar-ho. El Times va rellançar 
al març de 2011 la seva edició digital de pagament per als seus 
lectors de tot el món. Durant les quatre primeres setmanes, els 
abonats a alguna de les tres alternatives de subscripció paga-
rien 99 centaus. Conclòs aquest període, qualsevol lector de 
l’edició electrònica que consultés més de 20 articles de The 
New York Times hauria d’abonar una quota d’acord amb les 
seves necessitats.

En total, 15 dòlars al mes per a l’accés a la pàgina web des de 
l’ordinador o telèfon, 20 per accedir des d’un ordinador o una 
tablet i 35 per ingressar des de qualsevol suport digital. En una 

carta als lectors, Arthur Sulzberger, editor del diari aleshores, 
va explicar que el cobrament per l’accés era una “inversió pel 
futur”. 

I tant que ho va ser. L’aposta va ser clara per innovar amb dos 
elements diferenciadors. El primer va ser el mur porós, en el 
qual no estaven tancats tots els continguts, i el segon va ser un 
producte diferenciat depenent del suport. Al novembre de l’any 
passat va reportar set milions de subscriptors, un increment de 
més de 2 milions de subscripcions només digitals en l’últim any, 
el de la pandèmia.

Un període en el qual les subscripcions digitals han generat un 
34% més d’ingressos trimestrals, fins els 155.300.000, per sobre 
dels 145.700.000 de la subscripció impresa, que han baixat un 
3,8%. “El nostre model crea un cercle virtuós: una gran redacció 
composta pels millors periodistes del món, una marca reconegu-
da i fiable, i un producte digital diferenciat que ens permet atreure 
i retenir més subscriptors”, va explicar cap a finals del 2020 Me-
redith Kopit Levien, presidenta de la companyia.

És el model ideal. No és l’únic, però sens dubte és el més re-
eixit. 
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Al tancament del 2020 el rànquing dels 15 diaris amb més 
subscriptors del món el tanquen Gannett (1 milió); The Athletic 
(1 milió), Financial Times (945.000), The Guardian (900.000), 
The Economist (796.000), News Corp Austràlia (685.000), 
Barron’s (458.000), Tribune Publishing (427.000), The Atlantic 
(400.000), The Times and Sunday Times (337.000), The Tele-
graph (335.000) i McClatchy (299.000).

Espanya ho torna a intentar
I Espanya? Després de superar el fracàs d’El País, neix eldia-
rio.es, en 2011, un periòdic que sorgeix per ser finançat pels 
seus socis, lectors que mitjançant una quota accedeixen a tots 
els seus continguts. Aquest any el model ha variat una mica i 
els que llegeixin més de deu articles al mes hauran de ser so-
cis. Té 56.000 subscriptors. Un model similar llançaria Infolibre 
el 2013, actualment per sobre dels 12.000 subscriptors

En aquest context, la primera aposta decidida per les subscrip-
cions la feia el 2015 El Español, apostant per un model que, a 
més de l’accés il·limitat a les seves informacions, suma el seu 
producte Premium, La Edición, i una sèrie d’avantatges amb 
descomptes, accés a sortejos i entrades a esdeveniments.

 

Un model que va començar a quallar després d’aconseguir el 
més gran crowdfunding realitzat mai en la història de Espanya. 
La idea era tenir alhora socis, lectors, subscriptors i prescriptors 
-tot en un-, en una iniciativa absolutament pionera per la prem-
sa no només a Espanya, sinó a tot el món.
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Quan es va tancar la campanya es va aconseguir una recaptació 
final de 3,6 milions d’euros, fregant els 5.700 socis. Actualment el 
diari té prop de 15.000 subscriptors i ja ha superat en audiència 
a les grans capçaleres històriques en algun moment de 2020.

Per aquestes dates també naixia El Correu ON+, el germen 
de tots els diaris digitals regionals de Vocento per passar-se al 
pagament. Es tracta del model de pagament més restrictiu, que 
permet només llegir cinc notícies en obert al mes i que ABC 
també va adoptar a partir del segon semestre del 2020.

Després van venir cinc anys en què la situació econòmica va 
seguir deteriorant-se: els grans diaris tradicionals van empitjo-
rar els seus ingressos, els lectors en paper van caure i els digi-
tals van pujar, però sense poder monetitzar-los. És així com el 
2019 molts diaris van dir prou i van llançar els seus models de 
pagament. El Mundo, El Confidencial, El País i ABC van anar 
incorporant els seus models de pagament de mica en mica amb 
un sol objectiu: convertir als seus lectors a subscriptors. I amb 
una única arma: el periodisme de qualitat.

Resultat? En poc més d’un any les xifres són encoratjadores. 
El País ha tancat 2020 amb 84.000 subscriptors exclusivament 

digitals, gairebé el doble dels 46.000 que va arribar a tenir en el 
millor moment de la seva experiència fallida de 2006. El Mundo 
en té ja 50.000, El Confidencial 15.000, El Correo i La Voz de 
Galícia 18.000. Dels prop de 500 mitjans de comunicació que 
hi ha a Espanya, segons Ymedia, 30 tenen una estratègia clara 
de pagament mitjançant subscripció.

Pecat expiat 
Funcionarà aquest cop? Per Mario Tascón tot passa per les 
agències de mitjans i la publicitat. L’objectiu dels diaris és tenir 
lectors de qualitat i poder viure d’ells, però fins que no es tingui 
una massa crítica d’abonats cal realitzar una transició ordenada 
en la qual els anunciants inverteixin en els diaris amb lectors 
de qualitat i no només per volum d’usuaris únics anònims que 
arriben al mitjà a través d’altres plataformes i de manera només 
ocasional.

El que sí està clar -i a diferència de fa 20 anys- és que el sector 
està completament d’acord que aquest és l’únic camí. No n’hi ha 
un altre. Ja ningú fa cas als falsos profetes d’internet i els editors 
ja han expiat les seves culpes del pecat original de no cobrar per 
les seves notícies a internet. La necessitat és universal i no que-
da molt de temps per emprendre l’únic camí possible.
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La premsa serà de pagament o no serà perquè el poder de la 
premsa lliure està en els seus lectors, com sempre ha estat 
durant els 400 anys d’història de la premsa. Una conjuntura 
històrica en què la premsa independent es fa més necessària 
que mai per combatre els rumors i les fake news a internet. Que 
així sigui. (Infografies: Zeitung, El País i El Español)
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Renúncies que no es poden assumir
Per Gonçal Mazcuñán i Boix, periodista / Comunicació21

Des del distanciament que marca no exercir el periodisme en 
directe ni com a modus vivendi, es fa difícil entendre pràctiques 
periodístiques que, penso, dia a dia van desfigurant l’ofici fins 
abocar-lo a una pèrdua de credibilitat que la professió hauria de 
considerar inassumible. Potser és massa agosarat dir que el pi-
tjor que li pot passar a un mitjà de comunicació és deixar de ser 
creïble davant dels seus receptors, però no se m’acut cap altra 
manera més suau de definir l’actitud de renúncia en què es tro-
ben immersos bona part dels mitjans d’aquest país, i de forma 
escandalosa la majoria dels grans que són d’abast estatal.

Malauradament, el biaix interessat dels mitjans arrossega 
molts periodistes que malviuen per culpa de la precarització 
sostinguda de la professió. Amb la qual cosa, l’ofici de periodis-
ta que s’equiparava en nivells de risc al dels pilots de fórmula 
u, i d’incidència social en la categoria de quart poder, està as-
solint en aquests moments cotes de desprestigi equiparables 
a les que ostenten els polítics professionals. Bé, si més no, a 
ulls de la ciutadania, que acostuma a ser sàvia i fila prim quan 
es tracta d’assenyalar els culpables de la situació de malestar 
en què viu.

L’experiència m’aconsella no escarrassar-m’hi massa a preten-
dre que els polítics reconsiderin actituds i comportaments, però 
sí que val la pena reflexionar en veu alta sobre algunes disfun-
cions que observo, i m’atabalen, en l’exercici del periodisme 
que narra l’activitat política del país.

No descobreixo res de nou si dic que quan el poder va inte-
rioritzar que controlar la informació li donaria el Poder Abso-
lut, es van capgirar les normes de funcionament del món de 
la comunicació vigents fins aleshores. Crisi econòmica i esclat 
tecnològic van propiciar la paràlisi, el sotmetiment dels mitjans 
tradicionals als designis del poder, arrossegant en la renúncia 
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la pràctica del periodisme ètic, rigorós, responsable, creïble, útil 
i compromès socialment.

Una bona mostra de la rendició –detectada per la gent del ca-
rrer– va ser l’acceptació periodística d’assistir a rodes de prem-
sa amb el protagonista absent, només visible en una pantalla 
de plasma i sense opció de fer-li preguntes, que és la feina 
del periodista! Per si no fos suficient fer l’estaquirot davant del 
poder, els mitjans van acceptar com si res la recepció i trans-
missió de missatges pensats, tractats i difosos en formats ela-
borats desvergonyidament pels emissors, d’acord amb els seus 
interessos i no pas els de la imparcialitat informativa.

Les campanyes electorals són exemples paradigmàtics 
d’aquesta manipulació. Ja no cal que algú avisi l’orador que 
deixi anar abruptament l’eslògan electoral perquè la televisió 
acaba de connectar en directe amb el míting: ara n’hi ha prou 
amb enviar als mitjans els vídeos, les falques, les peces redac-
tades pel servei de comunicació del partit. L’emissió, la publica-
ció del missatge està garantit, perquè els mitjans no tenen prou 
professionals per seguir els candidats arreu. L’estalvi econòmic 
és pèrdua de credibilitat per al mitjà, i l’insuportable menys-
preu de la dignitat dels professionals, en la meva modesta opi-

nió. Els informatius de les televisions en van plens d’exemples 
aquests dies de campanya electoral.

La penúltima mostra de tractament periodístic aberrant és la pre-
tesa professionalitat del moderador del debat electoral emès per 
TVE amb els candidats del 14-F. No cal insistir-hi més del que ja 
s’ha dit, però sí que pot servir d’argument per invitar els perio-
distes catalans a mesurar si estaria bé posar en pràctica la idea 
plantejada al seu dia per Magí Camps, responsable lingüístic de 
La Vanguardia durant molts anys. En una entrevista publicada a 
VilaWeb (01-11-2020), entre molts altres interessants conceptes, 
expressava els perills que suposen per a la llengua la renúncia 
constant a usar-la quan els interlocutors no parlen català.

“Un espanyol de Càceres, de Valladolid, d’on sigui, es deu pen-
sar que aquí no es parla català, perquè cada vegada que veu 
un polític català a la televisió, hi surt parlant en castellà. Arri-
barà un dia”, aventurava Camps, “que algun periodista, potser, 
quan acabi la roda de premsa de Ciutadans, posem per cas, 
demani a Carrizosa: pot repetir la resposta en català? Quina 
cara posaria? No ho entendria. En canvi, al revés, sembla la 
cosa més normal del món”. Certament. Un altre tema que invita 
la professió a reflexionar. (Infografia: netzpolitik)
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