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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La sostenibilitat destaca en el protagonisme en els mitjans, molt per sobre dels temes socials
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Qualitat i segmentació, les claus per a la premsa del futur

COMUNICACIÓ DIGITAL
Impressions fantasma, un nou mal a la publicitat en línia

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El mercat publicitari decreix un -17,9%

NOVES EINES
Per què el New York Times llança la seva aplicació a Slack?

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
“En la pandèmia els ciutadans s’han refugiat en les seves capçaleres de confiança”, segons Alfredo Casares

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: El gran repte dels diaris digitals en l’era dels paywall no és captar subscriptors, és mantenir-los
TRIBUNA: L’”irrenunciable” cafè per a tothom
PETIT REPORTATGE: Toni Segarra: “No hi ha millor moment que ara per treballar en publicitat”
ANÀLISI: Els comentaris dels usuaris són fonamentals per debatre. Els hauríem de pagar?
DOSSIER: Clubhouse: com pot ajudar els mitjans de comunicació
OPINIÓ: La gent paga per altres mitjans, però no pagarà pel periodisme
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La sostenibilitat destaca en el 
protagonisme en els mitjans, molt per 
sobre dels temes socials
Per Espacio Dircom

Un informe de CANVAS Estrategias Sostenibles ha analitzat el 
paper dels mitjans de comunicació en la difusió i la conscien-
ciació sobre la Agenda 2030, desvetllant que mentre la Acció 
pel Clima ocupa el 41,5% de totes les notícies sobre desenvo-
lupament sostenible, la Igualtat de Gènere és un dels que acon-
segueixen menys presència mediàtica, amb només un 11,7%.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Na-
cions Unides constitueixen una estratègia global per garantir la 
supervivència de l’ésser humà al planeta des d’un punt de vista 
mediambiental, social i econòmic. No obstant això, a l’analitzar 
el discurs vinculat a aquests ODS en els mitjans de comunica-
ció, s’observa un protagonisme clar de tot el relacionat amb el 
medi ambient i el canvi climàtic, mentre les qüestions de caràc-
ter més social o de bon govern queden en un segon pla.

Així es desprèn de l’informe Agenda 2030 en els mitjans de 
comunicació, elaborat per CANVAS en col·laboració amb 
l’empresa de Data Science Graphext  sobre el qual  Claudina 
Caramuti, directora de desenvolupament de  l’empresa ha ex-
plicat que “l’Agenda 2030 ofereix una visió integrada del desen-
volupament sostenible que va molt més enllà de la sostenibilitat 
entesa com la protecció de l’entorn. Per respondre al context 
actual, és clau aquesta perspectiva global que ofereixen els 
ODS, i que ens permet donar resposta a temes crítics com la 
salut, les desigualtats, una economia baixa en carboni o la in-
novació”.

Aquest estudi parteix de la base que la presència de la Agenda 
2030 en l’univers mediàtic és vital per situar aquests temes en 
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l’agenda pública i prendre consciència de l’impacte que tenen 
les decisions polítiques, socials i individuals en la consecució 
dels grans reptes globals del desenvolupament sostenible. En 
aquest sentit, Sergio García, consumer insight specialist de 
Graphext, ha explicat que “ amb la finalitat de conèixer de quina 
manera són presents els ODS en el discurs dels mitjans, utilit-
zem els nostres algoritmes de NLP i predicció automàtica de 
temàtiques per analitzar més de 11.000 publicacions a Twitter 
de prop de 300 mitjans durant els anys 2019 i 2020”.

Aquesta informació s’ha interrelacionat amb una anàlisi qualita-
tiva elaborat per Radar CANVAS a través d’entrevistes a 31 ex-
perts. En total s’han identificat més de 11.800 notícies que trac-
ten aspectes de sostenibilitat, ODS i Agenda 2030, en els quals 
s’aprecien tres aspectes ben diferenciats: notícies de caràcter 
polític sobre actuacions de Govern o les CCAA al voltant de 
el desenvolupament sostenible; notícies de dimensió mediam-
biental que cobreixen esdeveniments o iniciatives relacionades 
amb el canvi climàtic -a les que des de l’inici de la pandèmia es 
sumen també les de l’àmbit de la salut-; i notícies que donen 
difusió a les estratègies de sostenibilitat i responsabilitat social 
de el sector privat.

Quant als Objectius de Desenvolupament Sostenible, els cinc 
amb més presència en els mitjans en aquest període són, per 
aquest ordre: ODS 13. Acció pel clima (41,5%), ODS 3. Salut i 
benestar (26,7 %), per influència directa de la pandèmia; ODS 
11. Ciutats i comunitats sostenibles (24,2%), ODS 8. Treball de-
cent i creixement econòmic (22,8%) i ODS 7. Energia assequi-
ble i no contaminant (22%).

Per contra, els ODS 1. Lluita contra la pobresa (11,8%), ODS 
5. Igualtat de Gènere (11,7%), ODS 10. Reducció de les des-
igualtats (11,6%), ODS 4. Educació de qualitat (11,5%), i ODS 
2. Fam zero (5,2%) presenten una cobertura molt inferior.

Segons sosté Idoia Castillo, experta en sostenibilitat i innovació 
de CANVAS Estrategias Sostenibles, “en els últims mesos hem 
percebut un augment de l’activisme mediambiental. La celebra-
ció a Madrid de la Cimera de Clima al desembre de 2019, i la 
declaració de l’estat d’emergència climàtica per part del Govern 
d’Espanya al gener de 2020, han generat una major sensibilit-
zació social a l’estat espanyol al respecte d’aquests temes, i 
així s’ha vist reflectit en els mitjans de comunicació, que cada 
vegada concedeixen més espai a aquesta mena de continguts”.
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Una altra dada a destacar és que només el 52% del total de 
notícies relacionades amb la Agenda 2030 difoses a través 
de Twitter van ser retuitejades per la ciutadania, especialment 
les relacionades amb salut i benestar (ODS 3) i amb ciutats i 
comunitats sostenibles (ODS 11), el que transmet certa man-
ca d’interès de la població pels assumptes relacionats amb la 
Agenda 2030 .

Els experts consultats consideren que els ODS més presents 
en els mitjans no són necessàriament els que més interessen 
a la societat en el seu dia a dia, sinó els més rellevants per a 
les empreses o potser els més senzills de mesurar, i afirmen 
que els aspectes que més preocupen la ciutadania són la si-
tuació econòmica i les conseqüències socials que es deriven 
d’ella, destacant com a temes prioritaris la salut i l’ocupació, 
l’educació o les creixents desigualtats. (Infografia: DQS Cert)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC l’Agenda 2030 en los medios de co-
municación: El rol de los medios en la difusión de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. CLICAR AQUÍ   
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Qualitat i segmentació, les claus per a 
la premsa del futur
Per Salvador Enguix Oliver / La Vanguardia-Vida

Qualitat i segmentació. Aquests són els dos elements que dis-
tingiran la premsa escrita del futur. Una premsa en suport digi-
tal: el paper, tal com el coneixem, desapareixerà. Tot i que es 
mantindrà en formats tipus revista per a continguts especialit-
zats de lectura reposada, especialment en cap de setmana.

La qualitat serà condició fonamental per generar complicitat 
amb els lectors, cada vegada més en un ecosistema saturat 
d’informació. Per qualitat entenem les bases fonamentals que 

han apuntalat el periodisme clàssic: contrast de fonts, rigor i 
recerca de la veritat, i independència, en continguts propis i ori-
ginals. Aquesta és ja la gran aposta de les grans capçaleres del 
món, que a més d’ampliar els serveis més enllà de l’actualitat 
informativa: debats, tutorials, recomanacions, consells, gestió 
de serveis, venda d’entrades i fins i tot formació.

La segmentació d’audiències apunta a un objectiu clau: oferir 
als lectors allò que demanen, que exigeixen i mereixen. Els al-
goritmes ho permeten, i les plataformes digitals també. El lector 
ha d’assolir la màxima satisfacció sobre allò que li interessa, i 
l’obligació dels mitjans és donar-li. 

Això implica generar canals, seccions especials, adaptar-se 
als dispositius electrònics i fins i tot empaquetar els continguts 
d’acord amb els interessos individuals. Seran els mitjans els 
que busquin als lectors. Sense tenir cura d’aquests dos ele-
ments, qualitat i segmentació, no hi haurà complicitat, i sense 
complicitat no fidelitzarà, és a dir, els lectors no estaran dispo-
sats a pagar per continguts i migraran cap a altres emissors.

Finalment, hi ha un tercer factor que els experts adverteixen. 
En un mercat global, on flueixen milions de continguts al segon, 
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on vam passar una mitjana de quatre hores al dia mirant xarxes 
socials i cercadors, només les capçaleres que consolidin pres-
tigi editorial seran influents. En el futur els lectors seran més 
exigents i serà fonamental reforçar les marques

Avancem, a poc a poc, i encara que no ho sembli ara, cap a una 
selecció de prescriptors, en política, en cultura, en economia i 
en la salut. Els consumidors d’informació han de confiar en una 
auctoritas que els guiï enmig del caos i la infoxicació.

I la premsa escrita ha de liderar aquest paper en el futur. Això 
suposa que els lectors acabaran per triar una capçalera en la 
qual confiaran per nodrir el seu esperit crític, per formar la seva 
opinió i per gestionar també la seva manera de vida. Els diaris 
del futur seran una mica més que diaris; hauran de ser el nostre 
millor aliat per entendre aquest complex món, sempre des de la 
credibilitat absoluta. (Fotografia: Granma/Cubadebate)

Prou agressions al dret a la 
informació!

El Col·legi de Periodistes de Catalunya demana la implicació de 
les administracions, institucions, empreses, entitats i el conjunt 
de la ciutadania per a defensar la llibertat d’informació. També 
demana l’adhesió al manifest per reclamar “Prou agressions a 
periodistes, mitjans i al dret a la llibertat d’informació”.

L’entitat demana la implicació de tothom per defensar la llibertat 
d’informació, la qual “està sent greument amenaçada per per-
sones i col·lectius que volen impedir la nostra feina”. En aquest 
sentit, alerta que cada vegada són “més freqüents i reiterats” 
els episodis d’agressions, coaccions, amenaces i insults als 
professionals de la informació.
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https://docs.google.com/forms/d/1R7oJ-PY1xJ2B9rmaasqOltDNu4i-5TRnF3c5vsy-zmo/edit


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

“La situació que estem patint, en un context creixent de preca-
rietat en el sector, és socialment preocupant”, afirma el Col·legi, 
que demana “frenar aquesta escalada immediatament”. Per 
fer-ho, reclama la implicació de les administracions, les institu-
cions, les empreses, les entitats de tots els àmbits i el conjunt 
de la ciutadania. 

Cal dir que les mobilitzacions contra l’empresonament de Pablo 
Hasél són l’escenari de la majoria d’incidents recollits al Mapa 
de la Censura aquest febrer, però també s’han registrat altres 
casos. Vox ha interposat una querella contra el guionista, perio-
dista i escriptor Jair Domínguez i l’extrema dreta protagonitza 
altres vulneracions de la llibertat d’expressió i el dret a la infor-
mació.

Condemna també de la Unió de Periodistes.- La Unió de 
Periodistes Valencians ha condemnat les “agressions policials” 
contra periodistes durant la manifestació convocada a València 
en defensa de la llibertat d’expressió i en suport del raper Pablo 
Hasél. Així mateix, ha censurat la “desproporcionada” actuació 
policial. Des del col·lectiu de periodistes han assenyalat en un 
comunicat que “no és la primera vegada” que denuncien els 
atacs i les agressions contra periodistes i fotoperiodistes en 

l’exercici del seu treball. (Font: CPC i UPV – fotografia: Laura 
Fíguls/ACN-Público)

FAPE reclama la protecció dels drets 
d’autor dels periodistes

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) 
reclama al Govern de l’estat que protegeixi i reguli els drets 
d’autor dels periodistes i fotoreporters per tal que siguin equi-
tativament retribuïts per la circulació i distribució del seu treball 
a través de les plataformes digitals, en aplicació de la Directiva 
europea sobre aquests drets en el mercat únic digital.

La Federació explica que la Directiva europea reconeix als pe-
riodistes, escriptors i titulars de drets sobre obres i altres pres-
tacions incorporades a les publicacions de premsa una part 
adequada dels ingressos percebuts per l’editor en concepte 
d’aquests drets.

La FAPE considera que la gestió col·lectiva és la millor forma 
de fer efectius els drets d’autor, juntament amb la seva irrenun-
ciabilitat, sempre que quedi reflectit de forma clara i transpa-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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rent que els periodistes i els fotoreporters han de percebre una 
part equitativa dels ingressos obtinguts per l’editor en concepte 
d’aquests drets.

La transposició a la legislació espanyola de la nova directiva 
europea s’ha de fer abans del pròxim mes de juny, d’acord amb 
els terminis establerts per la Unió Europea. (Font: MAE)

L’AMIC avalua els efectes de la crisi 
en la trobada territorial de Barcelona

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació va fer di-
marts passat la trobada territorial de Barcelona, durant la qual 
es va avaluar els efectes de l’impacte de la pandèmia de la Co-
vid-19 en la premsa de proximitat. Presidida per Ramon Grau, 
president de l’AMIC, la trobada es va realitzar via telemàtica i va 
comptar amb la participació d’una trentena d’associats.

Durant la reunió es abordar la situació actual de l’AMIC que, tot 
i la crisi que pateix el sector, va creixent en nombre d’associats, 
amb 464 (178 en paper i 286 digitals), i també en ingressos, 
superant per tercer any els dos milions d’euros.

El secretari general de l’entitat, Josep Ritort, va repassar els serveis 
que ofereix l’AMIC a les empreses editores, com el banc de contin-
guts, el d’imatges o l’assegurança de responsabilitat civil, així com 
els cursos de formació en vendes i els projectes d’innovació de què 
disposen els associats per millorar en el seu dia a dia.

En la trobada, els editors van explicar que, per fer front a la 
crisi provocada per la pandèmia i poder seguir dedicant-se a 
informar la ciutadania, han hagut d’ampliar l’oferta de serveis al 
seus anunciants, alguns oferint assessorament en màrqueting 
i comunicació o producció de continguts en diferents formats. 
També es va parlar del paper clau que ha tingut l’AMIC du-
rant aquest any de pandèmia i la importància de començar a 
plantejar-se la introducció dels subscriptors de pagament en la 
premsa de proximitat. (Font: Redacció AMIC)

Les dones en els mitjans de 
comunicació guanyen un 17,8% 
menys que els homes
La Agrupació de Periodistes de la UGT (AGP-UGT) reclama 
que hi hagi una igualtat salarial real entre homes i dones en el 
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sector dels mitjans de comunicació. Segons les últimes dades 
publicades per l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’INE, 
corresponents a l’any 2018 -probablement la bretxa salarial 
hagi augmentat l’any passat per la crisi econòmica provoca-
da per la pandèmia-, situen la bretxa salarial en el 17.8% en 
aquesta branca de activitat econòmica. Això vol dir que les do-
nes d’aquest sector tenen un salari mitjà anual de 29.099 euros, 
mentre que els homes obtenen 35.411,35 euros. Això suposa 
que les dones guanyen el 82,2% del que ingressen els homes.

Per acabar amb aquesta discriminació, entre altres coses, UGT 
demana al Govern de l’estat mesures que gravin les cotitza-
cions a la Seguretat Social en els contractes a temps parcial, 
per reduir l’abús d’aquesta modalitat de contractació amb do-
nes i la creació dels comitès de bretxa salarial a imatge dels co-
mitès de seguretat i salut en el treball i la figura de la delegada 
de bretxa salarial.

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT , ha 
elaborat un informe -a partir de l’Enquesta de Població Activa, 
del segon trimestre del 2020- que mostra que en el sector dels 
mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa i agències de 
notícies) es troben ocupades 95.942 persones, de les quals un 

54% són homes enfront d’un 46% de dones. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

El Manual de SEM i Google Ads i el 
màrqueting de cercadors

La publicitat en cercadors i la forma 
de mesurar els resultats de les cam-
panyes canviarà radicalment en els 
pròxims anys arran de l’anunci de 
Google sobre la eliminació de les 
galetes a tercers . Això obligarà a el 
sector a buscar vies alternatives que 
marcaran l’evolució de la privacitat 
i la personalització de la publicitat. 
Aquesta és una de les tendències 
que s’apunten en el nou ebook que 

acaba de publicar Cyberclick sobre SEM i la publicitat a Goo-
gle. “El futur del SEM passa per les campanyes basades en 
intel·ligència artificial, les segmentacions recolzades en grups i 
agrupació de cohorts, les campanyes de veu per a suports afins 
i els anuncis de vídeo per a plataformes de streaming o televisió 
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a la carta”, apunta Pep Canals, Data Scientist de Cyberclick i un 
dels autors de el llibre.

La publicació Manual de SEM i Google Ads, inclou una extensa 
revisió de principis i conceptes clau de l’màrqueting en cerca-
dors, així com una guia detallada sobre els passos a seguir per 
executar una campanya SEM a Google Ads: Què és el SEM? 
- Principis per a desenvolupar una bona campanya de SEM - 
Com fer una campanya de SEM a Google Ads - Establir les mè-
triques - Tendències de SEM per 2021. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Cyberclick)

NOTA: El Butlletí us facilita el manual de SEM i Google ADS, 
edició 2021. CLICAR AQUÍ  

Prisa presenta guanys de 89,7 milions 
d’euros

El Grup Prisa ha presentat els resultats econòmics derivats de 
2020. Ho ha fet salvant els mobles però amb un resultat em-
mascarat per la venda de Santillana. L’editora responsable d’El 
País ha presentat un benefici positiu de 89,7 milions d’euros. 

Números que contraresten les pèrdues de 182.300.000 d’euros 
en el mateix període de l’any anterior.

Segons informa la companyia, el resultat positiu deriva de la 
plusvàlua procedent de la venda de Santillana Espanya de 
377 milions. Números que compensen, entre d’altres, l’impacte 
comptable del nou refinançament (37 milions), els deteriora-
ments de la venda de Media Capital (77 milions), els derivats 
de la totalitat dels crèdits fiscals pendents a Espanya (62,4 mi-
lions) i els corresponents a actius de Ràdio a l’Amèrica Llatina 
(26 milions). (Font: Prnoticias)

Mèdia.cat llança una sèrie de vídeos 
per fer arribar a nous públics la 
reflexió sobre els mitjans
Mèdia.cat ha posat en marxa Gat per llebre, una sèrie de vídeos 
per fomentar una mirada crítica cap als mitjans de comunicació. 
Amb aquesta iniciativa, l’observatori del Grup de Periodistes 
Ramon Barnils pretén arribar a un públic més ampli, i especial-
ment a les persones més joves, aprofitant la viralitat i l’impacte 
que permet l’audiovisual. Gat per llebre estarà formada per 
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quatre vídeos d’uns 15 minuts de durada, presentats pel perio-
dista Alaaddine Azzouzi, que es difondran al canal de YouTube 
de Mèdia.cat durant els propers mesos.

L’objectiu de Mèdia.cat és “aportar eines per fomentar un debat 
polític, social i cultural enriquidor, en un moment de pèrdua de 
credibilitat del periodisme, de polarització política i de prolifera-
ció de nous discursos de l’odi a les xarxes”. (Font: Comunica-
ció21)

José Manuel Pérez Tornero, nou 
president de RTVE

En una ronda de converses per signar acords en diferents àm-
bits, PSOE i PP han acordat la renovació de RTVE. La presi-
dència interina de Rosa María Mateo arriba a la seva fi i cedirà 
el seu lloc a José Manuel Pérez Tornero, Periodista i catedràtic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Càte-
dra UNESCO Media and Information Literacy and Quality Jour-
nalism de la Càtedra sobre Innovació dels informatius (RTVE-
UAB). Doctor Honoris Causa per la Universitat Aix-Marseille. 
Doctor en Comunicació per la UAB. Llicenciat en Ciències de la 

Comunicació (Premi Extraordinari de Periodisme). El nou pre-
sient és escollit després d’un concurs públic.

Aquest acord també comptaria amb el suport també del PNB. 
El Partit Nacionalista Basc. Tornero és també el responsable 
del format educatiu L’aventura del saber i ha estat el cinquè 
classificat en el concurs públic que ha valorat 87 candidatures. 
(Font: MAE)

El Palau Robert licita la producció de 
continguts i la comunicació digital

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis de con-
ceptualització, creació i producció de continguts, així com el 
disseny d’estratègia de comunicació digital del Palau Robert de 
Barcelona. Els serveis s’estructuren en quatre grups: estratègia 
i gestió de continguts i difusió en xarxes socials; producció de 
peces creatives de comunicació per a totes les exposicions i 
activitats vinculades, així com altres propostes del Palau Ro-
bert; cobertura digital de les inauguracions i altres activitats; i 
estratègia d’interacció in situ i viralització digital.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El pressupost base de licitació és de 80.043,20 euros (sense 
IVA) per un contracte fins al 31 de desembre de 2021 (prorro-
gable un any). El termini per presentar ofertes finalitza el 5 de 
març. (Font: Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Impressions fantasma, un nou mal a 
la publicitat en línia
Per Luciana Uchôa-Lefebvre / Journaldunet

Avui en dia, molts anuncis no s’han mostrat... malgrat una ubi-
cació destinada a allotjar una creació que roman irremeiable-
ment buida. Aquestes anomenades impressions de publicitat 
fantasma tenen un impacte molt real en el volum de negocis 
dels editors. Segons Thomas Objois, CEO de Moneytag, una 
empresa que dóna suport als editors en la seva monetització 
en línia, la no publicació pot arribar fins al 40% dels ingressos. 

I això pot afectar fins a un 20 a un 40% dels inventaris de vi-
sualització i vídeo. “El problema és que les eines de mesura-
ment convencionals no informen d’aquesta informació”, explica 
el líder de l’empresa. Perquè per adonar-se’n, l’editor hauria 
de creuar constantment el nombre d’impressions disponibles al 
servidor d’anuncis amb les estadístiques de pàgines vistes que 
ofereixen les seves analítiques. Complicat.

Una impressió és fantàstica quan no pot accedir al servidor 
d’anuncis per oferir-la als anunciants. Molts factors en són la 
causa, relacionats amb disfuncions al lloc de l’editor, males 
connexions a la cadena publicitària o fins i tot el comportament i 
el dispositiu dels usuaris. “Una plantilla de pàgina mal dissenya-
da que genera un lloc inadequat per rebre publicitat o un siste-
ma de càrrega mandrós mal configurat són fonts d’impressions 
fantasma”, explica Thomas Objois.

Quan s’enllacen al lloc de l’editor, aquestes disfuncions es 
poden corregir ràpidament. Però quan el bloqueig prové de 
l’ecosistema publicitari o de l’usuari, és molt més complicat. 
“Quan es publica un nou estàndard o es posa en marxa una 
capa tecnològica, la cadena de valor es fa més complexa, afa-
vorint l’aparició d’aquestes impressions”, diu Thomas Objois. 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Això és el que passa quan un embolcall d’ofertes de capçalera 
està mal configurat per gestionar els comentaris d’una platafor-
ma de gestió de consentiment (CMP) o de les API els actors de 
la cadena no es comuniquen bé entre ells. 

A més, quan els usuaris d’Internet es neguen a col·locar gale-
tes publicitàries o a utilitzar bloquejadors d’anuncis, generen 
impressions fantasma. Existeixen solucions a alguns d’aquests 
problemes, com ara l’adopció d’orientacions contextuals, menys 
dependents de les cookies i l’educació dels lectors sobre la im-
portància de la publicitat, però només donen els seus fruits a 
mitjà o llarg termini.

Mentre esperava trobar una solució duradora per a aquests pro-
blemes, Moneytag ha llançat una funció que permet a l’editor 
recuperar immediatament el dèficit. Bcovery actua retornant 
automàticament la impressió fantasma detectada al servidor 
d’anuncis. Utilitzat per un centenar de llocs de mitjans, com 
Orange, Sciences et Avenir, El Economista a Espanya o Ströer 
a Alemanya, Bcovery recuperaria entre el 70 i el 80% de les im-
pressions perdudes. “Tot depèn de la capacitat de monetització 
de cada editor”, explica Thomas Objois. Per això, la tecnologia 
es factura sobre la base de les impressions recollides i mone-

titzades de manera efectiva. El tipus de trucada es programa 
segons criteris preestablerts per l’editor.” 

Així va ser com el canal Euronews va aconseguir identificar i 
recuperar el 17% del seu inventari global de display de les pri-
meres proves, iniciades la primavera passada. Des de llavors, 
la cadena ha dut a terme una anàlisi en profunditat per com-
prendre les causes d’aquest dèficit i inverteix en estàndards 
de qualitat per optimitzar el seu inventari. “També hem ampliat 
la nostra associació posant en competència la demanda de 
Bcovery amb la dels nostres socis programàtics i les nostres 
campanyes directes”, explica Sophie Toth, cap de programació 
mundial i cap de tecnologia publicitària a Euronews. “Calculem 
que el nostre inventari monetitzable incremental és del 14%, a 
més del 17% obtingut a la fase de configuració personalitzada”, 
conclou. Bcovery actualment només està disponible per mos-
trar. La solució per a l’inventari de vídeo està en desenvolupa-
ment. (Infografia: BBC)

COMUNICACIÓ DIGITAL
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La premsa europea i Microsoft 
s’uneixen per demanar el pagament 
pels continguts digitals

Els editors de premsa europeus i Microsoft han demanat un 
mecanisme d’arbitratge a la UE que garanteixi que les empre-
ses tecnològiques remuneren els mitjans de comunicació, en 
la línia de la nova legislació australiana, que les obliga a pagar 
cada cop que comparteixen notícies.

Ambdues parts han acordat treballar en una solució que ga-
ranteixi als mitjans europeus una remuneració per l’ús dels 
seus continguts en la línia dels objectius de la Directiva sobre 
els drets d’autor en el mercat únic digital que entra en vigor al 
juny. En l’acord participen l’European Magazine Media Associa-
tion (EMMA), l’European Newspaper’s Publishers Association 
(ENPA), l’European Publishers Council (EPC), News Media Eu-
rope (NME) i Microsoft.

La solució que treballaran exigirà el pagament per l’ús del con-
tingut dels editors per part de les anomenades gatekeepers i 
hauria d’incloure disposicions d’arbitratge per garantir que es 

negociïn “acords justos”. El model australià estableix un preu 
basat en una avaluació dels beneficis que obté cada part al 
compartir les notícies, els costos derivats de la producció del 
contingut i qualsevol càrrega indeguda en les plataformes.

Els editors de premsa consideren que, encara que se’ls hagi 
atorgat un dret connex a la UE, si no s’adopta un mecanis-
me d’arbitratge addicional és possible que no tinguin “la for-
ça econòmica per negociar acords justos i equilibrats” amb les 
grans tecnològiques.(Font: Comunicació21)

Alphabet en converses amb editors 
espanyols per recuperar Google 
News, diuen les fonts
Google d’Alphabet està negociant contractes de llicències in-
dividuals amb una indústria de notícies espanyola dividida que 
podria permetre reprendre el servei de notícies del gegant tec-
nològic nord-americà al país, van informar a Reuters tres fonts 
properes al tema. Google News, que enllaça amb contingut de 
tercers, es va tancar a Espanya a finals del 2014 en resposta 
a la legislació que significava que havia de pagar una taxa de 
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llicència col·lectiva obligatòria per tornar a publicar titulars o 
fragments de notícies.

Ara l’espinós número torna a estar sobre la taula mentre Espan-
ya es prepara per implementar la directiva de drets d’autor de la 
Unió Europea de 2019 al juny. Tot i que això requereix que Goo-
gle, Facebook i altres comparteixin ingressos amb els editors, 
el govern podria permetre a les empreses negociar acords indi-
viduals amb proveïdors de contingut. El Ministeri de Cultura es-
panyol va dir que el govern estava treballant en un projecte de 
llei, però va rebutjar donar més detalls. Una portaveu de Google 
Espanya va dir que els editors haurien de ser lliures de triar el 
seu propi model de negoci. “La llei de drets d’autor no hauria de 
fer obligatori establir una llicència de pagament”, va dir.

Google va acordar recentment pagar 76 milions de dòlars a un 
grup de 121 editorials de notícies franceses, indignant molts 
altres mitjans locals, que van considerar l’acord injust i opac. Al-
gunes editorials espanyoles representades per l’associació de 
mitjans AMI, com Unidad Editorial, propietària d’El Mundo, són 
partidaris de mantenir el sistema actual que dóna als editors el 
dret de cobrar taxes de llicència a través d’una entitat de gestió 
col·lectiva. (Font: Reuters)

Facebook invertirà 882 milions 
d’euros en la indústria periodística

Després d’haver-se vist a l’ull de l’huracà a Austràlia per opo-
sar-se a una proposta de llei de l’executiu que l’obligava a re-
munerar per les seves notícies als mitjans de comunicació, Fa-
cebook sembla haver fet propòsit d’esmena. I és que la xarxa 
social més gran del món preveu complimentar a mitjans de co-
municació procedents de tot el globus amb un suculent partida 
pressupostària.

Facebook té previst invertir fins a 822 milions d’euros en el 
transcurs dels propers tres anys per poder beneficiar-se dels 
continguts informatius dels mitjans de comunicació. L’anunci 
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el va fer aquest dimecres Nick Clegg, vicepresident per a as-
sumptes globals de l’empresa de Mark Zuckerberg. “Reconei-
xem totalment que el periodisme de qualitat està en el cor de 
com funcionen les societats obertes: informant i empoderant els 
ciutadans i fiscalitzant els poderosos”, emfatitza.

La xarxa social ha aprofitat així mateix per recordar que en el 
període comprès entre 2018 i 2020 ja va destinar 494.500.000 
d’euros a la indústria periodística. Facebook es mira així en el 
mirall de Google, que el passat mes d’octubre va presentar un 
pla similar per al servei News Showcase.

La companyia capitanejada per Mark Zuckerberg planeja es-
trenar una nova pestanya de notícies en diferents mercats i 
per fer-la possible ha arribat ja a acords per remunerar mitjans 
d’Estats Units i Regne Unit i està negociant així mateix aliances 
amb publishers de França i Alemanya. (Font i infografia: Mar-
keting Directo)

El Mobile World Congress 2021 serà 
presencial

El Mobile World Congress va ser un dels primers grans esdeve-
niments a caure després de l’arribada del brot de coronavirus a 
principis de l’any passat. Mesos després d’aquesta cancel·lació, 
GSMA va anunciar que el MWC 2021 es celebraria al març, 
però va haver de tornar a posposar la cita tecnològica. Final-
ment, al setembre van fixar les dates que fins ara segueixen en 
peu: tindrà lloc de el 28 de juny a l’1 de juliol a Barcelona, ciutat 
en la que continuarà celebrant-se almenys fins el 2024. El lema 
d’enguany és “Connected impact”.

Ara, l’empresa organitzadora de l’esdeveniment ha donat més 
detalls sobre aquesta edició, confirmant que tindrà lloc de forma 
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presencial. Això sí, serà una mica diferent a causa de la pan-
dèmia i les restriccions. Lluny de les 110.000 persones que van 
acudir en anys anteriors, esperen rebre entre 40.000 i 50.000 
assistents i hauran de presentar un test negatiu. (Font: Xataka 
– infografia: MWC)

Facebook desmentirà rumors sobre 
canvi climàtic

Els usuaris espanyols de Facebook podran accedir en breu al por-
tal amb recursos informatius sobre emergència climàtica  que va 
llançar al setembre. Fins a la data només era accessible als EUA, 
Regne Unit, Alemanya i França, i ara s’obre a 12 països més. En 
tots aquests llocs les recerques relacionades amb aquest tema 
dirigiran a aquest espai, que  a més estrena una secció específica 
sobre falsos mites i rumors. Per a això comptarà amb experts de 
la Universitat de Cambridge, la Universitat George Mason i el Pro-
grama de Comunicació de Canvi Climàtic de Yale.

La plataforma ha optat per una aproximació que pràcticament 
assumeix que  resulta impossible tallar completament tots els 
continguts falsos o desinformants, amb el que resulta més útil 

per combatre’ls aflorar de manera automàtica espais en què 
hi hagi informació fiable. Els usuaris d’aquells països en què 
encara no ha estat estrenat aquest centre de recursos seran 
redirigits al Programa de Medi Ambient de Nacions Unides al fer 
cerques relatives a aquest tema. 

La informació sobre medi ambient ha guanyat pes i importàn-
cia en els últims temps, tal com demostren  els moviments  en 
mitjans espanyols i internacionals. Aquest auge es correspon 
amb una major interès per part dels seus lectors, que es traslla-
da igualment a les xarxes socials. Aquestes plataformes s’han 
convertit en  espais de debat sobre la veracitat d’estudis o info-
macions al respecte. (Font: Dircomfidencial)

El podcast de laselva360 guanya 
el Premi Carles Rahola a la millor 
informació digital
El podcast de laselva360 ha guanyat el Premi Carles Rahola 
de Comunicació Local a la categoria de millor informació digital. 
El Premi està atorgat per la delegació de Girona del Col·legi de 
Periodistes i la Diputació de Girona.
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El dijous 25 de febrer de 2021 s’ha celebrat a l’Auditori Palau 
de Congressos de Girona l’entrega de la XII edició dels Pre-
mis Carles Rahola de Comunicació Local. El podcast d’aquest 
portal, que havia estat nominat per segon any consecutiu, ha 
guanyat el premi a la millor informació digital.

El jurat ha destacat aquest mitjà “per replantejar la informació 
de proximitat, convertir la xarxa en un servei públic i adaptar-se 
als nous sistemes d’informació”. Enguany l’edició dels premis 
ha comptat amb 102 treballs participants de 118 persones.

El podcast de laselva360
El podcast de laselva360 aposta per condensar les principals 
informacions d’àmbit comarcal en un arxiu d’àudio de dos mi-
nuts que es distribueix a través de missatgeria instantània a 
primera hora del matí. Actualment es pot rebre a través de Tele-
gram així com de les plataformes iVoox i Spotify.

L’any passat el podcast de laselva360 també va rebre el Premi 
Innovació de la 20a edició dels Premis Ràdio Associació.
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El mercat publicitari decreix un -17,9%
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

InfoAdex ha presentat aquesta setmana l’Estudi de la Inversió 
Publicitària a Espanya 2021. 

Les dades que han estat presentats s’han vist fortament in-
fluenciats, com era d’esperar, per la crisi sanitària originada per 
la pandèmia en què ens veiem immersos des d’ara fa un any.

Per quart any consecutiu InfoAdex proporciona una dada de 
Xarxes Socials dins el mitjà Digital. Com a novetat el 2020, In-
foAdex ha començat a controlar des del segon trimestre, RR.SS 
i APP s, el que permet que el mercat per fi tingui una millor infor-
mació sobre com es distribueix la inversió en aquests mitjans. 
El 2020 es va controlar la publicitat a Facebook, Instagram, 
YouTube i Twitter; el 2021 s’amplia a LinkedIn i TikTok.

S’inclou també, per segona vegada en l’estudi, una dada de 
Publicitat Nativa i Influencers; aquesta informació de moment 
s’inclou en els mitjans estimats, tot i que en un futur podria 
traslladar-se als Mitjans Controlats. En aquest 2021, InfoAdex 
pretén disposar d’informació d’inversió publicitària a e-sports. 

Aquesta informació apareixerà a la propera edició de l’estudi 
d’inversions.
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I centrant-nos ja en la dada, segons aquest estudi anual la in-
versió real estimada que ha registrat el mercat publicitari es va 
situar en un volum de 10.793,6 milions d’euros, el que repre-
senta un decreixement del -17,9% sobre els 13.151,5 milions 
d’euros que es van assolir l’any anterior.

La taxa de decreixement en 2020 dels mitjans controlats (abans 
anomenats mitjans convencionals) ha estat del -18,1%, passant 
dels 5.957,7 milions d’euros que es van registrar el 2019 als 
4.878,9 milions d’inversió en 2020. Com a conseqüència d’això, 
el percentatge que sobre el total mercat van obtenir els mitjans 
controlats en 2020 va ser de 45,2%, xifra que és 1 dècima infe-
rior a l’any anterior.

Al seu torn, els anomenats mitjans estimats (abans anomenats 
mitjans no convencionals) van representar el 2020 el 54,8% de la 
inversió total, amb 5.914,7 milions d’euros invertits en l’exercici, 
xifra un -17,8% inferior als 7.193,8 milions registrats en el 2019.

Evolució dels mitjans controlats.- La inversió real estimada 
en mitjans controlats va arribar als 4.878,9 milions d’euros du-
rant l’any 2020, xifra que representa un decrement del -18,1% 
sobre la registrada el 2019. Durant l’any que està sent analitzat, 

any marcat per la crisi sanitària provocada per la pandèmia CO-
VID-19, tots els mitjans han patit caigudes en les seves xifres 
d’inversió, especialment els mitjans en paper (diaris -30,8%, re-
vistes -43,3% i dominicals -53,7%) i els mitjans Exterior i Cine-
ma, amb caigudes del -47,7% i -73,3%, respectivament.

Digital ocupa, per segon any consecutiu, la primera posició per 
volum d’inversió dins dels mitjans controlats i en el seu conjunt 
ha tingut un decreixement en 2020 del -5,3%, amb un volum 
d’inversió publicitària de 2.174,3 milions d’euros davant els 
2.296,2 milions de 2019. el percentatge que Digital suposa so-
bre el total de la inversió en l’any 2020 en el capítol de mitjans 
controlats és de el 44,5%.

El mitjà televisió és el segon mitjà per volum de negoci, amb 
una participació del 33,6% del conjunt de mitjans controlats dis-
minuint 1 dècima davant el percentatge que arribava a 2019. 
La caiguda d’inversió experimentada pel mitjà televisió a l’any 
2020 ha estat del -18,4%, situant la seva xifra en 1.640,3 mi-
lions d’euros enfront dels 2.009,3 milions de l’any anterior.

En el tercer lloc per volum d’inversió es troba el mitjà ràdio, que 
rep el 2020 una inversió de 374.900.000 d’euros, mentre que en 
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l’any precedent aquesta inversió va ser de 486.400.000, la qual 
cosa situa l’evolució de aquest mitjà en un decreixement del 
-22,9%. El mitjà ràdio suposa el 7,7% de la inversió publicitària 
adreçada a mitjans controlats, de manera que la seva quota ha 
baixat cinc dècimes respecte a la que va obtenir en 2019.

El mitjà diaris, que ha aconseguit en l’exercici 2020 un volum 
d’inversió publicitària de 335.800.000 d’euros, ocupa el quart 
lloc, representant el 6,9% del total de la inversió publicitària 
recollida en els mitjans controlats, cosa que ha suposat una 
pèrdua de participació de -1,3 punts respecte a la que tenia el 
2019. La inversió publicitària obtinguda per diaris el 2020 se 
situa un -30,8% per sota de la xifra de l’any anterior, que va ser 
de 485.200.000 d’euros.

Exterior és el cinquè mitjà per volum d’inversió publicitària i supo-
sa el 4,5% del total dels mitjans analitzats, baixant la seva quota 
2,6 punts respecte a la de l’any anterior. La inversió de exterior 
en 2020 ha estat de 221.300.000 d’euros, sofrint una caiguda del 
-47,7% enfront dels 423.300.000 que es van registrar el 2019.

En sisè lloc apareix el mitjà revistes, amb una baixada en la 
seva xifra d’inversió del -43,3% que li ha suposat passar dels 

194.800.000 d’euros que va obtenir en 2019 als 110.500.000 
que s’han aconseguit en 2020. El pes que el mitjà revistes té 
sobre el total dels mitjans controlats s’ha situat amb això en un 
2,3%, amb una pèrdua de 1 punt davant el 3,3% que ostentava 
el 2019.

La inversió en dominicals, en setè lloc, va ser de 12,3 milions 
d’euros el que suposa un 0,3% del repartiment percentual en 
mitjans controlats, baixant una dècima davant el 2019 i ha ex-
perimentat un decreixement interanual de l’-53,7% sobre els 
26,6 milions que obtinguts el 2019.

El mitjà cinema, que és el que té una menor xifra absoluta dins 
dels mitjans controlats, representa el 0,2% i ha registrat un de-
creixement en la seva xifra del -73,3%, al passar dels 35,9 mi-
lions que tenia el 2019 als 9,6 milions obtinguts el 2020.

Mitjans estimats.- L’any 2020 la inversió real estimada en els 
mitjans estimats es va situar en 5.914,7 milions d’euros, fet que 
suposa un decreixement de la inversió interanual del -17,8% 
respecte als 7.193,8 milions que es van registrar al any anterior. 
Ordenant els mitjans de major a menor segons la seva xifra 
d’inversió, el que major percentatge arriba és mailing persona-
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litzat, la quota de participació sobre la suma total d’aquest grup 
de mitjans és del 24,0%. El 2020 aquest mitjà ha experimentat 
un decreixement del seu volum del -18,2% arribant als 1.420,6 
milions d’euros davant els 1.736,1 milions que mostrava en 
l’any precedent. En el mailing personalitzat s’inclouen tots els 
enviaments personalitzats a domicili i llocs de treball, el que 
s’anomena “mailing amb resposta i publicitat directa”, i no es 
contemplen les despeses que corresponen al franqueig de les 
trameses.

El segon mitjà d’aquest grup per la seva xifra d’inversió és 
màrqueting telefònic, que representa un 23,4% del total dels 
mitjans estimats. El 2020 va rebre una inversió de 1.383,4 mi-
lions d’euros davant els 1.585,9 milions rebuts a l’any anterior, 
havent experimentat un decrement interanual del -12,8%.

Apareix en tercer lloc la inversió publicitària de l’PLV, marxan-
datge, senyalització i rètols que el 2020 s’ha situat en una xifra 
de 1.308,9 milions d’euros, el que ha suposat un decreixement 
del -25,5% respecte als 1.757,4 milions de 2019. Branded con-
tent suposa el 6,1% de la xifra dels mitjans estimats. La seva 
xifra d’inversió en 2020 ha augmentat un 1,6%, fins a situar-se 
en els 363.700.000 d’euros.

Publicitat nativa, mitjà d’entre els estimats, amb un major crei-
xement interanual, un 26,9%, es troba en dotzena posició amb 
una inversió de 28,5 milions d’euros i una participació del 0,5%.

L’evolució de la inversió publicitària en relació al PIB.- En 
els resultats de l’exercici 2020 es registra un decreixement del 
volum interanual de la inversió tant en els mitjans controlats 
com en els mitjans estimats, tendència similar a l’evolució de 
la dada provisional de l’PIB. L’índex conjunt dels mitjans sobre 
aquest indicador se situa en el 0,96%, una dècima i tres centè-
simes per sota de la xifra obtinguda el 2019.

Pel que fa al comportament dels dos grans grups de mitjans, 
cal dir que la participació sobre el PIB dels mitjans controlats 
és cinc centèsimes menys que el 2019 mentre que els mitjans 
estimats perden set centèsimes. (Infografia: Infoadex
  
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complert l’estudi 
d’Infoadex. CLICAR AQUÍ  
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La inversió publicitària dels diaris cau 
un 70,2% en l’última dècada

Com hem pogut comprovar en la informació anterior, amb da-
des d’Infoadex, la inversió publicitària dóna el cop de gràcia 
a la premsa, que tanca una dècada negra en la que deixa de 
facturar 800 milions d’euros. Com hem vist més amunt, els dia-
ris espanyols han facturat la quantitat de 335 milions d’euros, 
la qual cosa ratifica que el sector travessa el seu moment més 
difícil i l’allunya de les altes xifres que acumulava no fa tant.

L’última dècada ha suposat un dur recés en un sector que ha per-
dut gairebé 800 milions d’euros en facturació des de 2010. El ma-
teix informe d’Infoadex d’aquell any reflectia guanys de 1.124,4 
milions d’euros, un 70,2% més que les xifres recollides el 2020.

Si parlem de classes de suports, ja en l’últim any (2020) els 
diaris estatals són els que més grans pèrdues acumulen, amb 
un 47,1% menys de la inversió, que es redueix a 70 milions 
d’euros. Són els autonòmics i provincials els que major inversió 
publicitària reben amb 229.400.000, encara que decreixen un 
21,5% respecte a les xifres de 2019.

El descens generalitzat també afecta de ple als esportius, 
econòmics i gratuïts. Segons Infoadex, els diaris esportius han 
facturat 17 milions d’euros en inversió publicitària, perdent el 
42,5% respecte al 2019. Mentrestant, els econòmics arriben als 
14,3 milions (-36,8%) i els gratuïts decreixen gairebé un 40% 
fins a aconseguir poc més de 5 milions d’euros. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

La publicitat en mitjans digitals 
espanyols continua mantenint-se per 
sobre dels 3.000 milions
IAB Spain va presentar ahir, dijous,les dades de l’Estudi 
d’Inversió Publicitària en Mitjans Digitals 2020, elaborats en 
col·laboració amb PwC. L’estudi, que realitzen anualment des 
del 2002, té com a principal objectiu proporcionar a la indústria 
publicitària digital un informe de tendències i donar una xifra 
d’inversió.

El 2020, la inversió en publicitat en mitjans digitals a Espan-
ya continua mantenint-se per sobre dels 3.000 milions d’euros 
(3.029,5 M €) tot i que es va reduir un -3,8% enfront de 2019. 
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Tot i la particularitat del context de l’any 2020, provocat per la 
crisi sanitària de la Covid-19, el sector de la publicitat digital 
segueix gaudint de bona salut, experimentant decreixements 
menors als formats publicitaris tradicionals no digitals.

Els sectors més actius l’any 2020 pel que fa a inversió digital 
han estat: Automoció (15,3%), Distribució (13,6%), Oci i entre-
teniment (7,9%) Portals (7,7%) i Telecomunicacions (7, 3%). 
Per la seva banda, els cinc principals anunciants per ordre 
d’inversió en 2020 van ser Grup PSA, Amazon, France Tele-
com, Volkswagen Audi España i Procter & Gamble Espanya. La 
distribució dels 3.029,5 milions d’euros en Publicitat Digital per 
disciplines és la següent: Display sense RRSS (889,9 milions), 
RRSS (835,1 milions), Search (977,3 milions), Classificats 

( 233,8 milions), Digital OOH (49,3 milions) Audio Digital (38 
milions) i TV Connectada (6,1 milions). (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: IAB Spain)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi d’IAB i PWC sobre la inver-
sió publicitària digital del 2020. CLICAR AQUÍ   

Grans tecnològiques com Amazon, 
Google o Netflix redueixen per 
primera vegada en una dècada la seva 
inversió en publicitat

Campaign ha 
analitzat la trajec-
tòria en inversió 
publicitària de les 
trucades FAANG 
durant l’any. 
L’acrònim agrupa 

Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google, companyies que 
lideren el mercat tech i que inverteixen any rere any moltíssims 
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diners en publicitat per arribar als seus consumidors a tot el 
món i per captar nous usuaris.

Partint de les dades dels seus informes financers per al 2020 
(ja presentats al complet), Campaign conclou que la inversió 
publicitària ha retrocedit. Per estimar quant en nombres, cal eli-
minar de l’equació a Apple, l’única que no dóna dades separats 
d’inversió en publicitat. Les altres, però, serveixen per veure 
una tendència clara.

De forma conjunta, els gegants van gastar uns 20.000 milions 
de dòlars en anuncis. És una xifra impressionant, cert, però im-
plica un retrocés davant de les dades del passat. En comparació 
amb l’any precedent, els comptes són un 5,8% més baixes. És 
a dir, aquests gegants es van gastar en 2020 menys diners en 
publicitat del que van invertir en 2019. La caiguda més abrupta 
en la gràfica és la de Google, que va passar d’una inversió de 
6.800 milions de dòlars a 5.400. L’única excepció a la tendèn-
cia és Facebook. El gegant va augmentar la seva despesa en 
publicitat, passant de 1.570 milions de dòlars a 2.260 milions. 
Encara que aquestes companyies van reduir en línies generals 
la seva inversió en publicitat, això no va suposar pas una cai-
guda en els seus ingressos. En general, i no només Amazon, 

es van veure beneficiades pel context. Per exemple, els consu-
midors passaven més temps en xarxes socials (i usaven més 
les propietats de Facebook) o necessitaven més continguts per 
entretenir-se (i els usuaris de Netflix creixien). I, potser, com 
apunten ja uns quants analistes, aquestes companyies estan 
començant a entrar en una nova fase, més madura, en la seva 
estratègia de publicitat i màrqueting. Si això és així, la caiguda 
de la seva inversió publicitària ha arribat per quedar-se. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: ipmark)

Dircom edita un Manual de 
Comunicació Interna

Dircom ha presentat el Manual 
de Comunicació Interna, una 
publicació que s’espera serveixi 
de guia pràctica per als profes-
sionals d’aquest àmbit i per als 
acadèmics. A través d’un esde-
veniment virtual retransmès per 
YouTube, al que es van connectar prop de 400 persones, es 
van donar a conèixer les claus d’aquest Manual, fruit d’una 
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investigació quantitativa i qualitativa, en el qual han participat 
més d’un centenar de responsables d’ comunicació interna de 
diferents organitzacions.

Al final de la publicació hi ha unes fitxes pràctiques perquè tot 
aquell que ho desitgi comenci a treballar en el seu pla de co-
municació interna des d’aquell mateix moment. En aquesta part 
de la publicació s’expliquen les quatre fases que cal seguir per 
dissenyar un pla de comunicació per als públics interns. Així, 
a través de les fitxes es convida a fer exercicis pràctics sobre 
una empresa fictícia que vol millorar la seva notorietat externa a 
través dels seus propis empleats. D’aquesta manera, el manual 
acompanya el lector a través de la investigació, planificació, im-
plementació, etc. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita el Manual de Comunica-
ció Interna de Dircom. CLICAR AQUÍ   
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Per què el New York Times llança la 
seva aplicació a Slack?
Per R.N. / La Dépêche, Tolosa de Llenguadoc

(ETX Studio): si també utilitzeu la plataforma Slack per xatejar 
amb els vostres companys, probablement ja hàgiu compartit un 
article amb ells a les vostres publicacions. Aquesta pràctica és 
precisament la que va impulsar el llançament del New York Ti-
mes a la plataforma. Oferint la seva nova aplicació, els famosos 
mitjans nord-americans volen infiltrar-se en la vida quotidiana 
dels empleats i per què no guanyar nous membres.

Amb la pandèmia, moltes empreses han utilitzat cada vega-
da més plataformes de comunicació per mantenir el contacte 
amb els companys. Slack n’és una. Una oportunitat real per al 
New York Times, que continua explorant plataformes populars 
per atraure nous lectors. Després d’Instagram, el famós mitjà 
nord-americà acaba de llançar la seva pròpia aplicació a Slack. 
Completament gratuïta, oferirà als usuaris de la plataforma una 
selecció d’un article diari per llegir, escollit pels editors del diari, 
alhora que permetrà deixar de banda el contingut per consul-
tar-lo posteriorment. Una funció també oferirà la possibilitat de 
conèixer els articles més compartits i conèixer els tres primers 
articles més populars del seu espai de treball als canals públics. 
El diari especifica que no té accés a converses privades per 
recollir les seves dades.

Una aplicació que no requereix subscripció... o gairebé 
Els usuaris d’Slack ara poden descarregar-se l’aplicació del 
New York Times simplement accedint a la pestanya “Aplicació” 
de la plataforma i escrivint “The New York Times” a la barra de 
cerca. L’ordre “/ nytimes” permet l’accés directe a l’article del dia 
seleccionat pels editors. Els articles de temps compartits tenen 
un botó “Llegir més tard” que us permet estalviar fins a 50 arti-
cles. Per accedir a aquesta aplicació mitjançant Slack, l’usuari 
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no haurà de tenir cap compte de diari, tot i que s’aplicaran les 
normes del diari per accedir a tots els articles. Els visitants sen-
zills en tindran un nombre limitat

Analitzar el compromís dels lectors
“Per ajudar-nos a entendre el rendiment de l’aplicació i les 
àrees on es poden millorar l’experiència de l’aplicació, reco-
pilem dades agregades sobre funcions d’ús i activitat”, han 
declarat conjuntament Anna Dubenko i Scott Sheu del New 
York Times. “Aquest és només el començament de la nostra 
experiència Slack. Estem encantats de veure aquesta aplicació 
en mans de molts altres usuaris per dirimir quines funcions els 
agraden, què podem afegir i què podem fer per entendre millor 
com es comparteix el nostre periodisme”, van afegir.

Amb l’explosió del teletreball desplegat davant la pandèmia Co-
vid-19, les plataformes utilitzades per les empreses per man-
tenir un vincle amb els seus empleats també han experimentat 
un boom. Un nou terreny de joc per conquerir pels mitjans de 
comunicació. “Vam pensar que aquest seria un bon lloc per 
connectar amb un públic clau de professionals que volen es-
tar informats i utilitzar el seu temps eficaçment. Els usuaris de 
Slack estan a la plataforma per treballar, però també l’utilitzen 

per parlar de temes que afecten el seu treball, com ara proble-
mes que afecten els pares que treballen, el treball remot i molt 
més.”, va dir el subdirector de públic i el director de producte del 
diari americà. (Infografia: Software Engineering Daily)

Recomanacions davant la desaparició 
de les cookies

Remi Cackel, chief data officer de Teads, identifica cinc aspec-
tes que les marques han de contemplar en les seves estratè-
gies de màrqueting digital en el context de la gradual desapari-
ció de les dades de tercers. Un procés aquest en què el mercat 
ja està immers i que s’accelerarà al llarg d’aquest any.

Això és, segons aquest expert, el que les marques han de tenir 
en compte:

1. Preparar-se per afrontar el repte. Potser un canvi de mètode, 
de processos, de proveïdors i d’abast. Assegura’t que els teus 
nous paràmetres estan ben definits
2. Reorganitzar l’estratègia de 1st party data. Tot i l’esperada 
reducció en volum, paradoxalment es convertirà en pedra an-
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gular. Fes servir la teva data més enllà del targeting estàndard, 
més enllà de l’ús per a missatges directes o la recerca de looka-
likes.
3. Assegurar la capacitat per segmentar audiències al futur. 
Sent realistes, i malgrat els nostres desitjos, no hi haurà una 
solució única que reemplaci a les galetes. Hi haurà diferents en-
focaments, que necessitarem entendre en profunditat, testar i 
combinar per intentar mantenir els nivells d’eficàcia publicitària. 
Estigues al dia de les diferents iniciatives en la indústria, prova, 
aprèn, involucra’t.
4. Descobrir el poder del contingut. Aprèn a planificar de forma 
adequada amb aquesta alternativa: Quins contextos hi ha dis-
ponibles? Com i quan puc usar-los? Utilitza el teu 1st party data 
per esbrinar quins contextos has de fer servir, quan i com.
5. No perdre en el camí. No fer servir cookies en publicitat té 
un impacte important i el departament de màrqueting digital ha 
d’entendre les conseqüències per a poder abordar-lo. Concen-
tra els esforços: defineix i planifica. Posa’t en contacte i partici-
pa en grups de treball, comparteix els teus resultats.

Per resumir: Serà bo compartir els millors resultats obtinguts 
amb la indústria i aprendra de l’experiència d’altres marques 
i dels seus punts de vista. Aquest repte ho és per a tots, la 

col·laboració en la indústria és l’aliat per obtenir millors resul-
tats. (Font: Marketing News)

Seedtag llança una eina per potenciar 
l’efectivitat de la publicitat contextual

Seedtag, companyia en intel·ligència Contextual a Europa i La-
tam, presenta Dynamic Placement Optimization (DPO), un pro-
cés en temps real que potencia els resultats de la publicitat con-
textual. DPO troba la ubicació òptima per a cada anunci que se 
serveix i permet als anunciants integrar els seus missatges en 
continguts rellevants i de primera qualitat, maximitzant l’atenció 
dels usuaris i impulsant el rendiment de les campanyes, com la 
preferència de marca en un 22%.
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Seedtag en una nota explica com la publicitat contextual i 
l’optimització de la ubicació dinàmica funcionen en sinergia. La 
tecnologia contextual de Seedtag és capaç de llegir i compren-
dre el contingut de “més de 10.000 articles per minut” gràcies a 
la intel·ligència artificial, identificant els més rellevants amb els 
anuncis del client. Posteriorment, aquesta informació es com-
bina amb l’anàlisi de l’estructura de la pàgina web i els patrons 
de comportament dels usuaris, com ara el temps de pàgina, el 
temps de visualització, la velocitat de desplaçament, la velocitat 
de la connexió, la mida de la pantalla, el disseny i la longitud de 
la pàgina, “determinant les àrees de major atenció i esbossant 
el camí de navegació de l’usuari i la trajectòria de la mirada”.

Us recomanem aprofundir més en aquesta eina des d’aquest 
enllaç. (Font: engage.it – infografia: ipmark)

Minds, la xarxa social anti-Facebook 
que et paga per publicar

Minds és una xarxa social creada amb la finalitat de donar su-
port als creadors de contingut. Cada vegada que es publica un 
contingut o que algun usuari interactua amb ell, el creador rep 

un símbol, que es podrà bescanviar per millores per al perfil 
o per diners. Minds és una xarxa social que busca ser l’anti-
Facebook i que paga als creadors de continguts per les seves 
publicacions.

Minds, en lloc d’afegir una sèrie d’anuncis relacionats amb el 
contingut que es publica i es consumeix, dels quals el creador 
mai se’n beneficia, paga als creadors per cada peça de contin-
gut i també per les interaccions de la resta d’usuaris amb ell. 

Els pagaments es realitzen amb «tokens», una moneda prò-
pia de Minds que es pot canviar per beneficis o per diners. La 
xarxa social està disponible per navegador d’escriptori i mòbil, 
però també disposa d’una aplicació gratuïta per Android i iOS. 
Pots crear un compte de forma gratuïta, introduint el teu nom 
d’usuari, un correu electrònic i la contrasenya.
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La plataforma permet compartir contingut en forma d’estats, ví-
deos, imatges i ofereix un espai per crear un bloc. Disposa de 
grups, tant privats com públics, així com xats de text i de veu, 
per comunicar-te amb els teus contactes. D’altra banda, Minds 
també disposa d’un sistema de hashtags amb el de buscar i 
etiquetar contingut. La interfície és neta i minimalista, similar a 
la de Facebook, amb una part central on apareixen les notícies 
i el feed, una barra lateral a l’esquerra amb les diferents opcions 
i una altra a la dreta amb contingut destacat. (Font i infografia: 
Vice)

La propera gran actualització de 
Windows 10, 21H1, arribarà amb 
funcions centrades en el teletreball
Aquesta actualització, segons explica Microsoft, està ja directa-
ment influïda per la pandèmia i el que ha passat en l’últim any. 
No en el sentit que s’hagi trigat més o menys a desenvolupar 
per això, sinó per l’atenció que Cable diu que la companyia ha 
prestat als aprenentatges propiciats pel teletreball, tant a nivell 
de companyia com de l’ feedback dels usuaris.

En aquest sentit, hi ha tres noves funcions que la companyia re-
laciona directament amb el treball en remot i la seguretat, de les 
que els usuaris han explicat que depenen ara més que abans:

- Suport per diverses càmeres de Windows Hello quan hi hagi 
connectada una càmera externa en un equip que ja tingui cà-
mera web interna.

- Millores en el rendiment de Windows Defenser Application 
Guard, en el que s’inclou l’optimització de temps d’obertura de 
documents.

- La Instrumentació d’Administració Windows (WMI) s’actualitza 
per millorar el rendiment contextos de treball en remot.

Si esteu en una versió prèvia a Windows 10 May 2020 Update, 
l’actualització si funcionarà com les més grans, és a dir, amb un 
procés més llarg. No obstant això, a partir d’aquí, és a dir, en 
les versions de 2020, l’actualització serà com qualsevol de les 
mensuals. (Font: Genbeta)
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“En la pandèmia els ciutadans s’han 
refugiat en les seves capçaleres de 
confiança”, segons Alfredo Casares
Per Alvaro Soto / diari Hoy

El periodisme, gairebé per definició, s’encarrega de desemmas-
carar la pitjor cara de la societat. La ineptitud dels polítics, la 
corrupció, la violència i el soroll social són el material que els 
reporters manegen cada dia. La premsa té la missió de trobar 
culpables, i rar és el comunicador que no somia que les seves 

informacions acabin tombant un govern. Però el periodisme, tan 
ric i tan complex, no pot aturar-se només en el costat fosc de 
la societat. Al mateix temps, ha d’abordar els problemes amb 
l’ànim d’ajudar a resoldre’ls, ha de narrar no només el que està 
espatllat, sinó també el que funciona, afavorir la conversa, es-
tendre ponts, evitar la polarització. A aquesta branca de la pro-
fessió se l’ha batejat com a “periodisme constructiu” i pot ser 
que li hagi arribat la seva hora. Així, L’hora del periodisme cons-
tructiu, es titula el nou llibre del periodista navarrès, directiu de 
mitjans de comunicació i professor Alfredo Casares.

“El noticiable s’ha associat sempre a la part negativa i a qualse-
vol altre tipus de periodisme se’l desqualifica titllant-lo de bonis-
ta i acusant-lo d’edulcorar la realitat. Els periodistes estem en-
trenats per a ser crítics. Creiem que el pessimisme ens fa més 
intel·ligents i ens han ensenyat a no ser ingenus. I ens hem con-
vertit en esclaus del Watergate”, analitza Casares. “Però es pot 
fer periodisme d’una altra manera, canviant la mirada, escoltant 
més, indagant amb empatia. I si l’extraordinari fos el positiu?”, 
es pregunta l’autor. Tot un repte que exigeix als professionals 
rebaixar l’escepticisme i fer preguntes diferents. “Estem en una 
roda en la qual la velocitat i el relat precipitat ens arrosseguen, 
però el periodisme constructiu exigeix compromís”, explica el 
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fundador i director de l’Institut de Periodisme Constructiu, un 
centre que desenvolupa a Espanya un programa de formació 
i acompanyament per a mitjans i periodistes sobre periodisme 
de solucions.

Però aquest periodisme de solucions no és un concepte d’ara. 
En l’última dècada va prendre força en els mitjans dels Estats 
Units i des de fa tres o quatre anys treu el cap a França i a Itàlia. 
Encara que en realitat, la bona premsa el porta escrit en el seu 
ADN, especialment la premsa regional, que ha fet de l’aportació 
positiva a la societat la seva raó de ser. L’any 2018, El Norte 
de Castilla va començar a publicar una sèrie de reportatges 
anomenada “Els espais de la por”: dones de Valladolid denun-
ciaven al diari els racons de la ciutat pels quals passejar o anar 
amb bicicleta resultava perillós, i després de la publicació de les 
informacions, l’ajuntament va decidir condicionar aquestes zo-
nes per augmentar la seguretat. Aquest és un dels exemples de 
periodisme constructiu que recorda Alfredo Casares, que també 
cita, per exemple, una entrevista del redactor de Colpisa Miguel 
Lorenci a la filòsofa Adela Cortina en l’inici de la crisi del coro-
navirus: “Em va semblar extraordinària pel tipus de preguntes 
que feia: què aprendrem, què podem fer per canviar .. Aquella 
va ser una conversa que convida a mantenir l’esperança”, asse-

vera Casares, que ha estat redactor en cap d’El Nuevo Heraldo 
de Miami, cap de comunicació d’El Corte Inglés a Pamplona i 
director de continguts de Diario de Navarra.

Així que el problema no és que els periodistes no sàpiguen fer 
periodisme constructiu, al contrari; ni que els directius ho re-
butgin perquè creguin que no ven. “Jo he detectat en els res-
ponsables dels mitjans molt interès per aquesta idea”, subratlla 
el periodista. Falta, potser, sumar aquesta mirada a més re-
portatges i introduir més enfocaments d’aquest tipus als diaris. 
“Requereix temps, esforç, planificació i compromís previ, però 
val la pena”, anima Casares. Perquè a més, el lector agraeix 
que els mitjans no només l’espantin, sinó que també ensenyin 
l’altra cara de la realitat, la que va bé. A L’hora del  periodisme 
constructiu, l’autor recupera un estudi que mostra que un terç 
dels espanyols evita consumir mitjans de forma habitual perquè 
la negativitat afecta al seu estat d’ànim i els fa sentir impotents 
davant dels problemes socials. “No podem permetre que tanta 
gent abandoni la conversa pública”, lamenta.

La tecnologia, que ajuda al periodisme constructiu a arribar a 
més gent, no pot convertir-se, però, en un fi en si mateix. “Es 
posa molt d’èmfasi en la innovació tecnològica, però també hi 
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ha una gran oportunitat d’explorar una innovació en els con-
tinguts amb propòsit social. La societat no és igual que fa 30 
anys i els seus desafiaments, tampoc. Els periodistes han de 
saber moure’s en aquest difícil entorn de sobreinformació i de 
distracció dels ciutadans, que ara, en el seu mòbil, porten un 
diari, una televisió i una sucursal bancària, entre moltes altres 
coses”, indica Casares.

La crisi del coronavirus pot servir com a metàfora del periodis-
me de solucions. Al principi, al març de l’any 2020, “els mitjans 
es van veure desbordats i hi va haver una certa deshumanitza-
ció, amb rodes de premsa filtrades i un descens molt fort de la 
publicitat enmig d’una gran demanda d’informació”, rememora 
Casares. Però després d’aquesta primera sacsejada, els perio-
distes “van fer un enorme esforç i van entrar en una fase molt 
interessant en la qual es van centrar en els processos socials 
que s’estaven produint, en els moviments veïnals, en l’ajuda 
a la gent gran, en el suport als sanitaris, en el testimoni dels 
supervivents... Tot allò ens va fer pensar que existeix espe-
rança”, diu Casares, i a més, el treball va estar acompanyat 
del reconeixement dels lectors, que van augmentar en un 6% 
les subscripcions de pagament. “Els ciutadans s’han refugiat en 
les seves capçaleres de confiança i això ens fa ser optimistes. 

Per què esperar a una pandèmia per fer un periodisme cons-
tructiu?”, es qüestiona Casares. “Hi ha aprenentatges que hem 
d’incorporar de manera permanent”. (Infografia: Beyond Bylines 
- PR Newswire)

Explicar als joves com funcionen els 
mitjans de comunicació i les notícies, 
“és essencial”
 

El diari Ouest-France  ofereix una àmplia gamma d’accions 
d’educació mediàtica. A càrrec d’això, el redactor en cap ad-
junt, Sébastien Grosmaître, juntament amb els redactors en cap 
adjunts, Stéphanie Germain i Caroline Tortellier, confia al llarg 
de l’any en una xarxa de periodistes d’Oest-França i periodis-
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tes per proporcionar intervencions diverses a escoles, col·legis, 
instituts. Per què i com ofereix Ouest-France aquestes diferents 
accions d’educació mediàtica? Des del diari creuen que expli-
car als joves com funcionen els mitjans de comunicació i les 
notícies, “és essencial”.

S’ofereix als joves lectors ser actors de la informació, especial-
ment a la classe de premsa. No hi ha millor consciència que 
practicant que ser un reporter incipient. Això obliga tothom a fer 
preguntes sobre què escriu, què filma. He verificat la informa-
ció? És realment aquesta? Amb qui estic parlant? Això permet 
adonar-se de la responsabilitat del relleu d’informació, la relle-
vància i l’interès d’aquest relleu: transmetem el BA BA de la 
professió de periodista. És interessant, parlem amb els lectors i 
els exposem totes les preguntes que ens fem cada dia. Aquest 
any, a partir del març, també oferiran reunions electròniques per 
debatre el tema de la producció d’informació.

Ouest-France distribueix 40.000 diaris en 2.500 escoles durant 
la setmana de la premsa i els mitjans de comunicació a les 
escoles, organitzada pel Centre for Media and Information Edu-
cation. L’objectiu: ajudar els alumnes, des del jardí d’infància a 
l’institut, a entendre els mitjans de comunicació, a formar el seu 

judici crític, a desenvolupar el seu gust per les notícies i a forjar 
la seva identitat com a ciutadans. En aquesta ocasió, els perio-
distes del diari responen a les peticions dels professors segons 
la seva disponibilitat.

Us recomanem accedir a més informació en aquest enllaç. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Ouest France)

Augmenta l’interès dels mitjans 
per donar visibilitat a les firmes 
femenines en les seves portades
El proper divendres, 8 de març, està convocada la segona vaga 
feminista de la història d’Espanya. Amb aquest marc, la Federa-
ció d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) juntament 
amb la consultora de Comunicació Planner Media, ha fet públic 
el segon estudi que analitza la presència de la dona en el pe-
riodisme d’opinió .

El periodisme femení segueix tenint molts fronts oberts. Un 
d’ells, l’escàs avanç que ha tingut la presència de les firmes 
femenines en columnes i tribunes -a priori, les que millor con-
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siderades i reconegudes són al sector- que es mantenen en el 
21%, respecte al 20% de l’any passat. No obstant això i malgrat 
aquest estancament, crida l’atenció el fet que els mitjans de 
comunicació hagin augmentat la visibilitat d’aquestes columnes 
en les seves portades, realçant l’interès dels mitjans en aquests 
articles signats per dones.

L’estudi reflecteix no només que una de cada cinc columnistes 
del nostre país és dona, sinó que hi ha una important bretxa 
de gènere en funció de les temàtiques: la Política i l’Economia 
tendeixen a decantar-se pels columnistes masculins. Només 

el 20% de les dones columnistes parlen de Política, el 15% 
d’Economia o el 21,25% d’Internacional. 

No obstant això, el percentatge puja si parlem de societat, on 
gairebé el 40% de les que signen són dones. Una altra dada im-
portant és que cap dels 25 mitjans de comunicació analitzats en 
aquest estudi desenvolupa la paritat entre columnistes femeni-
nes i masculins, ni s’acosta a ella. (Font i infografia: Prnoticias)

Ja es poden consultar sinònims a 
l’Optimot

El cercador de dubtes lingüístics Optimot que ofereix la Direc-
ció General de Política Lingüística incorpora una nova font a la 
seva base de dades: la segona edició del Diccionari de sinò-
nims Franquesa d’Enciclopèdia Catalana. Amb aquesta nove-
tat, millora significativament el servei que ofereix a la ciutadania 
des del 2008  i s’atén una demanda àmpliament expressada 
per les persones usuàries. Conté 75.000 sinònims, entre els 
quals hi ha recollits un gran nombre de locucions i frases fetes, 
i 15.000 mots afins, que tenen alguna relació amb l’entrada o 
amb algun dels sinònims.
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Per accedir directament als resultats d’aquesta font al cercador 
Optimot, podem fer una cerca simple i triar el resultat per fonts, 
o bé podem anar a la cerca avançada i seleccionar el Diccionari 
de sinònims Franquesa. El cercador Optimot, en col·laboració 
amb l’IEC i el TERMCAT, és un dels webs més consultats de la 
Generalitat de Catalunya. En els darrers quatre anys, ha tingut 
prop de 70 milions de visualitzacions. 

Quan les opcions de cerca no resolen el dubte lingüístic, es pot 
accedir, a través de la mateixa plataforma, a un servei d’atenció 
personalitzada. De mitjana, l’equip de lingüistes de l’Optimot 
atén de manera personalitzada més de 5.000 consultes cada 
any, i en dotze anys ha atès més de 73.000 consultes. (Font: 
TERMCAT)

Formació al Col·legi de Periodistes

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessions en 
directe. Dimarts 2 de març (de 10.00h a 13.00h) - La comunica-
ció escrita està present en la majoria de sectors professionals. 
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 aprendran a redac-
tar de manera clara, professionalitzada i adaptada als diversos 
documents corporatius.

Taller de directes per a mitjans audiovisuals i compareixen-
ces on line davant la càmera.- On line. Sessions en directe. 
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 càmeres i a través del micròfon, 
amb rigor, claredat i proximitat amb l’espectador i l’oient. Es tre-
ballen tant el discurs com l’expressió verbal i corporal amb una 
metodologia molt pràctica. Els aprenentatges són també aplica-
bles a stand-ups, treball a plató, locució i presentacions virtuals. 
Aconseguirem captar l’atenció de l’audiència i comunicar-nos 
amb naturalitat, donant la informació rellevant dins d’un temps 
determinat, en qualsevol situació.

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 
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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.

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- On line. Sessions en 
directe. Dilluns 8 i dimarts 9 de març (de 10.00h a 13.00h) - Co-
municar amb energia, entusiasme i eloqüència resulta capital 
en aquests moments d’escenaris digitals. Per destacar en vi-
deoconferències, webinars, reunions virtuals i entrevistes a tra-
vés de xarxes socials, és precís conèixer les tècniques. Enrique 
San Juan t’ensenyarà les pautes que et permetran dominar tots 
els escenaris digitals en què et toqui intervenir.

Itinerari El talent que em fa brillar.- On line. Sessions en di-
recte. Divendres 5, 12, 19 i 26 de març (de 10.00h a 11.00h) - El 
Col·legi de Periodistes i Barcelona Activa posen en marxa un 
itinerari d’orientació en la recerca de feina, format per quatre 
sessions formatives gratuïtes que us ajudaran a conèixer el pro-
pi talent competencial i a saber-ho transmetre. Aquest itinerari, 
titulat El talent que em fa brillar, es celebrarà els divendres 5, 
12, 19 i 26 de març de 10.00h a 11.00 hores i està dirigit exclu-
sivament als membres del Col·legi de Periodistes.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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El gran repte dels diaris digitals 
en l’era dels paywall no és captar 
subscriptors, és mantenir-los
Per Redacción Puro Marketing

A principis de setmana em vaig donar de baixa a l’edició di-
gital d’El País, que portava pagant des que el diari va tancar 
per complet els seus continguts i va apostar per l’accés de pa-
gament. L’experiència, en les primeres setmanes, havia estat 
força dolenta a nivell tècnic, amb links en xarxes socials que 
no reconeixien que estava bogejada i alguna altra qüestió. Ho 
havia perdonat perquè eren les seves primeres setmanes, tot 
i que des de llavors l’experiència a nivell experiència d’usuària 

em semblava pitjor que altres periòdics a què també estic subs-
crita.

L’última actualització de la seva app va ser l’experiència d’ús 
que va suposar el meu límit. L’app ha començat a incorpo-
rar anuncis a tota pantalla, similars als de les aplicacions de 
joc (però que són gratis). Com vaig comprovar, l’aplicació no 
m’havia loguejat, cosa habitual en cadascuna de les actualit-
zacions, així que potser aquesta és l’experiència per a qui no 
paga. O potser no, perquè l’experiència de pagament no supo-
sa deixar de rebre publicitat per tot arreu. Els anuncis hi són 
quan navego des del meu navegador al diari.

Tot això marca el context en el qual, en aquest principi de se-
tmana, vaig acabar donant-me de baixa del diari. Una amiga 
que també era usuària em va comentar que estava farta de 
l’experiència d’ús i de la quantitat ingent d’anuncis. “És massa 
publicitat i estic pagant ja per aquest servei”, explicava. Anava 
a donar-se de baixa, em va dir. La seva baixa va ser el meu 
recordatori que hauria de fer el mateix.

La llista de mitjans, serveis d’streaming i fins a llibres sota de-
manda de pagament és massa llarga. Si un no em dóna una 
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experiència d’ús positiva, en aquest nivell de fatiga de subscrip-
cions ho acabo donant de baixa. Amb els diaris, el meu llindar 
de ‘perdó’ davant els problemes i les males experiències és una 
mica més elevat -potser per allò de la solidaritat sectorial- però 
si mai m’ha fidelitzat HBO perquè el seu servei és massa limitat 
per què seguia perdonant les fallades d’un mitjà en línia?

Fidelitzar requereix una bona experiència
Tota aquesta història és personal i anecdòtica, cert, però per-
met reflexionar sobre una qüestió. Ara que els mitjans en línia 
s’han llançat a la conquesta del paywall i ara que per a molts 
d’ells s’ha convertit en la gran esperança davant la caiguda 
d’ingressos del paper i la crisi de la publicitat, ha arribat el mo-
ment de que comprenguin la importància de fidelitzar.

El gran repte no està només en aconseguir noves altes i en 
què els internautes paguin el teu servei aquest primer mes de 
preu reduït. El repte està en que un cop passi aquest període 
es quedin amb tu i ho facin de forma sostinguda en el temps.

He oblidat quant temps fa ja que pago Netflix i vaig descobrir 
l’altre dia que porto anys pagant Scribd. Mai m’he donat de 
baixa en cap d’ells perquè el servei és, en tots dos, prou còmo-

de i ‘usable’ com perquè emprar-los resulti poc frustrant i pràc-
tic. Els diaris en línia han d’aspirar a això amb els seus usuaris 
de pagament i no assumir que les seves firmes estrella seran 
suficients per fidelitzar la massa de lectors.

Al cap i a la fi, pocs seran els que estiguin disposats a pagar 12 
euros al mes o alguna quantitat similar per llegir un parell de co-
lumnes, per molt bones que siguin i per molt dramàtic i terrible 
que sembli quan es pensa des de dins de la premsa.

Els continguts són crucials i molt importants (tampoc ningú pa-
garà per un mitjà amb una experiència de navegació estupenda 
però que només repica teletips d’agència o notícies sense me-
nor interès), però s’han de presentar de la manera més còmoda 
i més accessible per a l’usuari final. (Infografia: Nueva Tribuna)
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L’”irrenunciable” cafè per a tothom
Per Editors dels Grups Segre, Henneo, La Información, Joly, 
Serra, Edigrup, Progreso i La Gaceta de Salamanca / Segre

Quan algú de-
cideix que tots, 
o b l i g a t ò r i a -
ment, anem a 
prendre cafè, 
t’agradi o no, 
malament rai. 
L’experiència 
diu que això 

del “cafè per a tothom” no està tractant de solucionar un pro-
blema que afecta molts, sinó condicionant la pròpia voluntat 
d’elecció dels altres.

No parlarem de cafès ni dels seus aromes, sinó de llibertat edi-
torial i empresarial. Però aquesta metàfora ens serveix per ex-
plicar el conflicte sorgit entre els editors de premsa, arran d’un 
cànon irrenunciable que les plataformes digitals han de pagar 
per llei als editors per distribuir els nostres continguts digitals.

Els que volen el “cafè per a tothom” exigeixen que es mantingui a 
tota costa el pagament inflexible de la taxa per a tot el col·lectiu, 
aprovada pel Govern del PP el 2014, advertint que si s’elimina 
aquesta imposició, la premsa lliure desapareixerà i estarà condem-
nada a l’esclavitud de les grans tecnològiques de la comunicació.

I hi ha una altra visió diferent que molts editors defensem per 
ser més d’acord amb la llibertat de mercat i el respecte editorial 
a pensar i fer de forma diferent. Afirmem que els grups editors 
han de tenir l’opció de negociar els acords que estimin oportuns 
amb qualsevol plataforma tecnològica, entre d’altres, amb Goo-
gle, que és l’única que ha ofert aquesta possibilitat, ja que les 
necessitats i interessos són diferents en cada empresa. Nego-
ciar sense lligams ni imposicions de cap tipus.

En qualsevol cas, la llibertat de premsa, la seva independència 
i el dret a la informació dels ciutadans no poden estar a l’atzar 
d’interessos polítics i empresarials, ni condicionats pels canvis 
socials i avenços tecnològics. Són valors sagrats, irrenuncia-
bles i intocables, ara, sempre i sota qualsevol circumstància.

Hi ha una frase de Thomas Jefferson que s’ha convertit en una 
referència de la llibertat de premsa. En 1787 li escriu a un amic 
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i li diu: “Si hagués de decidir si hem de tenir un govern sense 
diaris o diaris sense govern, no dubtaria a preferir el segon”. 
Curiosament, anys després, quan Jefferson es va convertir en 
el tercer president dels Estats Units no va escatimar esforços 
per atacar i pressionar amb extrema duresa a la premsa des de 
la Casa Blanca, afirmant que ja no es podia creure en res del 
que escrivien els diaris i que eren elements contaminants.

Passats dos-cents anys del Jefferson amant i detractor de la 
llibertat de premsa, i estant immersos en ple segle XXI en una 
profunda transformació tecnològica que ha canviat per complet 
el consum i la distribució dels continguts editorials, els editors 
hem de seguir adaptant-nos amb intel·ligència als nous reptes, 
generant els ingressos suficients que reforcin la nostra inde-
pendència i una fèrria defensa de la llibertat d’informació.

Per això cal parlar ara, en 2021, de les plataformes tecnològi-
ques i de la nostra relació amb elles, per l’ús que fan de les no-
tícies que generem els mitjans de comunicació. En alguna cosa 
estem tots d’acord. Els editors invertim temps, diners i recursos 
humans en produir aquesta informació, que després distribuei-
xen i manegen les grans plataformes. I això, com és fàcilment 
comprensible, mereix una compensació perquè s’estan benefi-

ciant de la nostra feina i fins ara no s’ha produït. El problema és 
com i qui negocia aquesta compensació.

L’Associació de Premsa Regional Independent (AIE) reuneix 
vuit grups editorials que estan presents en nou comunitats au-
tònomes (Andalusia, Aragó, Balears, Castella i Lleó, Catalunya, 
Galícia, Madrid, Navarra i País Valencià) i publiquen 23 mitjans 
de comunicació. Conjuntament, som segon o tercer grup de 
premsa generalista d’Espanya, segons el paràmetre que es con-
sideri. En l’àmbit digital arribem a més de 25 milions d’usuaris 
únics. En paper, distribuïm gairebé mig milió d’exemplars diaris. 
Tots pertanyem a l’AMI (l’Associació de Mitjans d’Informació, 
antiga AEDE) des de la seva fundació.

I portem molt de temps comprovant que el cafè per a tothom, 
el mateix cafè de manera obligatòria i irrenunciable, no és una 
defensa dels nostres drets ni dels nostres interessos enfront de 
les plataformes tecnològiques. Tot el contrari: ens ha perjudicat 
seriosament, no hem obtingut ingressos pels continguts i Es-
panya s’ha convertit en una excepció digital mundial, atès que 
és l’únic estat on s’ha retirat el servei de distribució de Google 
News, que va decidir anar-se’n d’Espanya a l’aprovar-se aquest 
cànon obligatori i col·lectiu en 2014.
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L’AIE ha fet el mateix que més de 450 grups editorials sem-
blants al nostre que funcionen a tot el món. Hem negociat per 
primera vegada amb Google drets econòmics per l’ús dels 
nostres continguts digitals a satisfacció d’ambdues parts. I per 
primera vegada es reconeix el valor dels nostres continguts di-
gitals i el mètode ràpid i eficaç per rebre els ingressos que ens 
corresponen.

Què ens falta perquè tot això comenci a funcionar, què exigim? 
Doncs cal que la llei espanyola es modifiqui i incorpori al nostre 
ordenament la Directiva del Copyright emesa pel Consell i el 
Parlament europeus a l’abril de 2019, per deixar de ser l’única 
excepció a Europa i al món en aquest assumpte.

Així podrem prendre decisions sense imposicions de “cafè per 
a tots”, perquè som els millors coneixedors de les peculiaritats i 
circumstàncies de les nostres empreses, que no són les matei-
xes per a tots. Així s’acabarà amb L’”irrenunciable” cànon i amb 
l’obligatorietat d’usar entitats de gestió col·lectiva, les mateixes 
per a tothom, que no s’adapten a la realitat de cada editor, que 
plantegen seriosos problemes de repartiment i que a sobre ens 
cobren per la seva gestió .

De la rapidesa amb que la llei espanyola s’adapti a la directiva euro-
pea depèn una cosa tan senzilla i tan important com capejar la crisi 
que estem vivint, que ja hi era però que la pandèmia ha aguditzat.

La sibil·lina alternativa plantejada pels defensors de la “irrenun-
ciabilitat” per a tots entre llibertat i independència o submissió 
i submissió a les grans plataformes digitals és fal·laç i queda 
desarmada per la pròpia directiva europea.

La normativa de l’autor dóna als editors de premsa un major 
control sobre els continguts que generen i més claredat sobre 
els drets dels editors per aconseguir, com diu el text europeu, 
“una premsa lliure i plural [que] és essencial per garantir un pe-
riodisme de qualitat i l’accés dels ciutadans a la informació”. Els 
editors tenim el control exclusiu sobre l’ús en línia dels contin-
guts que generem, sense que ningú pugui decidir per nosaltres, 
com no pot ser d’una altra manera.

En la seva novel·la El general en el seu laberint, Gabriel García 
Márquez li fa dir a Simón Bolívar: “No sé on s’arrogaren els 
demagogs el dret a dir-se liberals. Es van robar la paraula, ni 
més ni menys, com es roben tot el que cau a les seves mans”. 
(Infografia: Teldeactualidad)
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Toni Segarra: “No hi ha millor moment 
que ara per treballar en publicitat”
Per Actualidad Nebrija

  

Toni Segarra, va inaugurar la Setmana de la Facultat de Co-
municació i Arts de la Universitat Nebrija de Madrid: “La nos-
tra professió viu en l’equilibri inestable entre la part poètica del 
missatge i la necessitat de mesurar els resultats per al client”.

“Hem passat d’un model de repetició a construir un contingut 
consistent, que interessi al públic, que els enganxi. Aquest és 
el model que a mi m’interessa”, assegura Segarra. La publicitat 

està experimentant molts canvis de la mà del desenvolupament 
de la tecnologia. Això ha fet que “passem d’un món senzill a un 
de complex”. 

Toni Segarra, nascut a Barcelona el 1962, porta des dels 25 
anys creant missatges per a marques que arribin a connectar 
amb el seu públic. Segarra es va adonar de quina era la seva 
veritable vocació quan es va plantejar seguir el seu somni de 
ser escriptor a jornada completa. El vertigen li va mostrar que el 
que de veritat li agradava era la publicitat.

Aquest punt d’inflexió és el que Segarra ha destacat en la seva 
trobada amb els alumnes de la Facultat de Comunicació i Arts  
de la Universitat Antonio Nebrija en la inauguració de la quarta 
Setmana de la Comunicació i les Arts.

El que va ser seleccionat per la revista Forbes com una de les 
25 persones més influents de 2016 a Espanya i elegit Millor 
Creatiu del segle XX per la revista  Anuncios  -entre molts altres 
guardons-, s’ha recolzat en la poesia del recentment traspassat 
poeta Joan Margarit per explicar aquest sentiment “d’amor cap 
a la publicitat”.
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 “Estar malalt de publicitat m’ha portat a estar en aquesta me-
ravellosa professió, però que, a el mateix temps, és molt dura”, 
ha assegurat Segarra. D’aquell primer amor que va tenir amb 
la publicitat a la impremta familiar, Segarra va aprendre que “a 
vegades no tenim clara la nostra vocació perquè portem fent-la 
tota la vida, ens resulta fàcil i ho menyspreem, però cal buscar 
el que ens fa feliços a la vida”.

Canvis en el món de la publicitat
El creador de famoses campanyes de publicitat com  Redecora 
la teva vida  i La república independent de casa teva (Ikea),  
T’agrada conduir? i  Be water my friend  (BMW) o  A què fan olor 
els núvols? (Evax) ha assegurat que “no hi ha millor moment 
per treballar en publicitat”» per la gran quantitat d’oportunitats 
per aprendre i noves eines que la publicitat té ara a la seva dis-
posició: “Si deixes d’aprendre i de ser curiós en la vida ets mort 
i en publicitat més encara”. 

La publicitat està experimentant molts canvis de la mà del des-
envolupament de la tecnologia. Això ha fet que “passem d’un 
món senzill a un de complex. Havíem construït unes regles que 
ens semblaven fàcils i l’arribada d’Internet transparenta que no 
és així”.

L’audiència solia estar congregada al voltant de la televisió, -el 
que Segarra ha anomenat “una audiència massiva i captiva”-, això 
facilitava que el missatge arribés a un major nombre de públic, 
però, ara, les audiències estan molt més fragmentades per edat, 
plataformes, canals o gustos, “i cada vegada ho estaran més”, ha 
vaticinat el publicitari. “Atraure i captar aquestes audiències és el 
repte i cal tenir alguna cosa interessant per explicar”.

Un altre dels canvis que ha destacat Segarra és la variació del 
model de missatge: “Hem passat d’un model de repetició, que 
utilitzava tant la bona com la dolenta publicitat, a un model de 
consistència; és a dir, a construir un contingut consistent, que 
interessi al públic, que els enganxi. Aquest és el model que a 
mi m’interessa”.

“Em costa parlar amb gent molt jove perquè no compartim 
referències”
Segarra ha confessat que, malgrat aquesta curiositat i ganes 
constants d’aprendre, “de vegades em costa parlar amb gent 
molt jove perquè no compartim referències”. El publicista sap 
que no és un nadiu digital “i no puc entendre certes coses de 
manera natural com vosaltres, però sí des de la distància i vull 
mantenir-la per tenir una visió general”.
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De fet, el creatiu ha reclamat “la falta de memòria de la pro-
fessió”, aspecte que urgeix a corregir per “aprendre copiant” i 
millorar des d’aquí, “si no solucionem això estarem condemnats 
a comunicar en cercle”. Als alumnes assistents a la trobada els 
ha revelat que “la millor manera de fer bona publicitat és veure 
molta publicitat”.

D’altra banda, tot i que la tecnologia obre moltes portes a no-
ves oportunitats, Segarra no creu que tot l’èxit estigui en mans 
d’aquestes noves eines. “La nostra professió viu en l’equilibri 
inestable entre la part poètica del missatge i la necessitat de 
mesurar els resultats per al client”. La tecnologia ens permet 
conèixer al públic, “millor fins i tot que ells mateixos” i podem 
usar aquestes dades per crear els missatges, “però això no ens 
assegura poder connectar amb el cor de les persones”, que, 
en experiència de Segarra, és el que fa d’una campanya de 
publicitat un èxit. “Per molta intel·ligència artificial que hi hagi, 
jo crec que aquesta capacitat de connectar és només pròpia de 
l’ésser humà”.

El camí cap a l’èxit
L’èxit ha estat una constant en el treball de Toni Segarra, però 
el publicitari ha assegurat que “no se sol encertar a la prime-

ra”. De fet, aquest premiat creatiu ha afirmat que quan els co-
mençaments són dolents i es van produint petits errors, aquests 
et van portant al camí de l’èxit. “Quan tens un gran èxit a la 
primera no saps per què és”, ha afegit.

Ingredients en els nous publicistes: Per Toni Segarra, ha estat 
molt difícil descriure què ha de tenir un jove publicitari per tenir 
èxit o ser contractat. “És un procés d’enamorament, com Ferran 
Adrià va dir, i és molt complicat d’explicar”. Sí que ha pogut 
detallar que cal tenir “sentit comú, capacitat d’anàlisi, aprendre 
a llegir més enllà, evidentment talent que es demostra treba-
llant, però també una mica de química”. (Fotografia: Universitat 
Nebrija)
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Els comentaris dels usuaris són 
fonamentals per debatre. Els hauríem 
de pagar?
Per Matthew Linares, director tècnic i de publicacions / open-
Democracy.net

Estem provant opcions de pagament que permeten als lec-
tors premiar autors i comentaristes, diuen des de openDemo-
cracy. Això podria comportar una nova economia d’Internet: 
l’experiment és obert.

Des de la gènesi d’Internet, la gent s’ha plantejat posar els 
pagaments al centre. La idea que cada acció en línia hauria 
d’incórrer en una tarifa té els seus avantatges, com ara cobrir 
els costos corrents (cosa que evita models de negoci descon-
certants en el procés), dissuadir l’excés de trànsit web que mal-
gasta energia i remunerar aquells que afegeixen valor a l’esfera 
de la informació. Aquesta visió, però, no s’ha convertit en rea-
litat.
Al llarg de la seva història, hi ha hagut molts esforços per deixar 
que els pagaments flueixin de forma nativa al web. Avui en 

dia, nombrosos projectes ofereixen formes de pagament no-
ves, com ara plataformes de micropagament que permeten als 
usuaris donar suport als llocs mentre els visiten. Els micropaga-
ments solen comportar sumes molt petites (per exemple, 0,10 
euros) i és extremadament fàcil, de vegades automàtic, fer-los.

El potencial de tot plegat és emocionant per a qualsevol perso-
na interessada en com els diners fan circular la xarxa mundial. 
Podem imaginar infinites maneres noves de pagar als creadors 
i als participants en l’àmbit digital, esperonant una gran quanti-
tat de possibilitats.

Experimentar amb fluxos de diners.- Amb això en ment, a 
openDemocracy estem a punt de començar a experimentar so-
bre com aquests tipus de pagament poden produir nous resul-
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tats econòmics, específicament mitjançant l’ús del protocol de 
pagaments de codi obert Interledger. Gràcies a una subvenció 
de Grant per al web, introduirem un nou conjunt de funcions 
que aportaran recompenses de pagament a autors i comenta-
ristes en determinades condicions.

La primera funció que provarem busca animar els autors a 
col·laborar amb els comentaristes per donar suport a tots dos. 
Aquí teniu la idea:

1. Un usuari visita una pàgina de l’article mentre té una cartera 
de pagament activa al seu navegador (per exemple, micropa-
gament Coil). La cartera està configurada per passar automàti-
cament un micropagament a l’editor de l’article quan l’usuari el 
visita.

2. Els ingressos de micropagament es reben i es reparteixen 
entre l’autor i l’editor, openDemocracy.

3. Si l’autor ressalta un comentari, aquest comentari es mos-
trarà a l’article i el comentari obtindrà part del percentatge 
d’ingressos. En fer-ho, l’autor també rebrà una major propor-
ció d’ingressos. Per tant, introduïm nous incentius perquè els 

lectors puguin fer comentaris i perquè els autors hi participin. 
Esperem que això condueixi a debats més vius i constructius.

openDemocracy acceptarà pagaments d’articles on un autor 
hagi donat el seu permís. En la majoria dels casos, això impli-
ca que l’autor participi en ingressos. El projecte ens permetrà 
provar diferents escenaris de pagaments i obtenir comentaris 
sobre les perspectives d’aquest acord.

Voleu premiar autors i comentaristes?.- Aquest projecte us 
permet donar a conèixer autors i comentaristes les contribu-
cions que aprecieu. OP convida a participar en aquest expe-
riment i ajudant l’editor a veure com pot canviar la web amb 
micropagaments.

Ens pot participar d’aquesta manera: Com a lector que vol do-
nar suport a autors i comentaristes
1) S’ha d’inscriure a la plataforma de micropagaments, que 
acostuma a tenir un cost mensual reduït que es comparteix en-
tre els creadors de contingut que visiteu.

2) Configurar l’extensió del micropagament (per exemple Coil) 
amb el nostre navegador.
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3) Quan visitem articles dels participants, el sistema comparteix 
micropagaments amb openDemocracy i l’autor: actualment és 
d’uns 0,36 dòlars per hora. També premiarà altres llocs web i 
creadors de l’ecosistema de micropagaments quan es visiti el 
seu contingut.

El comentarista que vol participat dels pagaments i ha estat 
acceptat:
1) Ha d’obtenir una cartera de pagament digital, per exemple 
amb Uphold.com. 
Això li fer i rebre pagaments mitjançant diversos sistemes de 
pagament, inclòs el protocol Interledger (que és el que utilitza 
open Democracy)
2) Aleshores cal inscriure’s per fer comentaris al nou espai de 
comentaris. 
3) Afegir els comentaris constructius als articles. Això animarà 
als autors a destacar els comentaris que millor complementin o 
enriqueixin l’article.

Els articles que estiguin marcats amb el bàner “Aquest article 
accepta micropagaments”, si l’autor ressalta el comentari del 
lector, la cartera del comentarista rebrà una quota del 10% dels 
guanys de l’article.

Construint la web conscientment.- Com que la tecnologia és 
de codi obert i interoperable, naturalment es poden utilitzar al-
tres serveis per crear una cartera i fer micropagaments.

La nova sensació de pagar els llocs web a mesura que es vi-
siten és interessant des de la perspectiva de l’usuari, així com 
tenir una cartera connectada a les contribucions en línia dels 
periodistes a l’espera de la recompensa. La política de tot això 
s’ha de descobrir i discutir, però ja és aquí.

Si algun lector d’aquest espai ho prova o en vol rebre més infor-
mació, openDemocracy demana que envieu un correu electrò-
nic. openDemocracy és una plataforma de mitjans de comuni-
cació global independent que cobreix els assumptes, les idees 
i la cultura mundials que busca desafiar el poder i fomentar el 
debat democràtic a tot el món. openDemocracy busca socis 
editorials creatius. Contacte: partnerships@opendemocracy.
net. (Infografia: Charity Job)

NOTA: El Butlletí us convida a llegir el pla estratègic d’open 
Democracy per a 2021. CLICAR AQUÍ  
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Clubhouse: com pot ajudar els 
mitjans de comunicació
Per Miquel Pellicer, periodista, educat en els mitjans de comu-
nicació locals / Bloc MiquelPellicer.com.

Dissabte al matí. 
Arribant a casa 
després de fer la 
compra. Mentre 
estic ordenant els 
cartrons de llet, 
una notificació de 
mòbil m’avisa que 
Ricard Castellet i 
Olga Suanya estan 
parlant amb una 
sèrie de persones 
a Clubhouse. En 

poc temps hi ha desenes de persones a la sala creada per Ri-
card. Cada un està explicant la seva experiència amb aquesta 
nova aplicació que ja té sis milions d’usuaris registrats.

La casa club es troba en la fase “beta”, el que vol dir que en-
cara s’està provant i no està àmpliament disponible.  Quan els 
usuaris són convidats i s’uneixen, veuen una pantalla de ben-
vinguda.

A Clubhouse les xerrades no es guarden i l’espontaneïtat 
és un valor a destacar
Clubhouse, creada per Paul Davison i Rohan Seth, és  una xar-
xa de missatgeria que aposta de manera decidida pels missat-
ges sonors i, sobretot, pels àudio xats. La idea és crear i accedir 
a sales, moderades pels mateixos usuaris, en les que la gent 
parla entre ella i escolta converses, tertúlies, lliçons mestres 
de temàtiques molt diferents. Actors, músics i empresaris estan 
entre els usuaris que han donat xerrades. En les últimes setma-
nes, Mark Zuckerberg o Elon Musk també han estat parlant en 
sales amb milers d’usuaris. L’experiència és ‘aquí i ara’, en di-
recte i sense poder recuperar la conversa. No queda guardada 
i l’espontaneïtat és un valor a destacar.

Ricard em pregunta si vull intervenir. Entro en directe a peu de 
la nevera. M’aclareixo la veu i durant uns minuts comparteixo 
la meva experiència. Porto unes setmanes a l’aplicació. Marta 
Alonso, creativa i consultora de marques, des de Miami em va 
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passar una invitació. A partir d’aquí, provar Clubhouse, interve-
nir en algunes converses i escoltes altres converses. Fa uns 
dies vam estar parlant de periodisme i de plataformes digitals 
en una sala organitzada per Carles Planas, al costat de Janira 
Plans i Enric Botella. Un dijous a la nit, contraprogramant el 
debat de les eleccions autonòmiques a TV3. Doncs gens ma-
lament. Unes desenes de persones ens van escoltar i van in-
tervenir.

Així doncs, com pot ajudar Clubhouse als mitjans de comu-
nicació? Comparteixo algunes idees de les que van sortir en 
aquesta xerrada i altres anotades en el meu actual quadern de 
bitàcola: #ComunicaciónQueImporta, la revista electrònica que 
envio cada setmana a Substack:

1.Repensant el social media
Les aplicacions d’”àudio-social” guanyen importància en aques-
ta època d’aïllament social massiu per culpa de la pandèmia i 
en un moment de fatiga de l’element pantalla. Clubhouse as-
cendeix en aquest ecosistema de xarxes socials competint di-
rectament amb TikTok, Zoom i Twitch. Mentre que en les dues 
primeres l’atenció i concentració són màximes per la necessitat 
de crear continguts o atendre el que hi ha a la pantalla, Twitch 

i, sobretot, Clubhouse són com la ràdio de sempre, les tens 
enceses i escoltes; i pots parlar mentre condueixes, rentes els 
plats o obres la nevera. Clubhouse és una acció complemen-
tària a les nostres vides, acompanya i interacciona en paral·lel. 
No menyspreem el valor de l’”acompanyar” en una era de so-
litud global.

No menyspreem el valor de l’”acompanyar” en una era de so-
litud global

2. Àudio com a camí a seguir
Assistents de veu, àudio-llibres, podcast, aplicacions socials 
d’àudio... “El futur de les xarxes socials és pura xerrada”, com 
diu la periodista especialitzada en tecnologia de WIRED, Arielle 
Pardes. Com enumera Pardes, més enllà de Clubhouse, Spa-
ces, Fireside, Wavve, Riffr, Spoon i altres aplicacions socials 
d’àudio (i Facebook, a l’aguait), completen aquest cercle vir-
tuós de l’àudio en l’època daurada del podcast i els assistents 
virtuals. S’estima que els serveis de música, audiollibres i pod-
casts arribin els 10.000 milions en ingressos, un 19% més que 
l’any passat, segons dades de la Consumer Technology Asso-
ciation (CTA).
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Els mitjans deconstrueixen la seva marca en altres productes, 
per a noves audiències i noves plataformes. Podcasts temàtics, 
xous que es converteixen en capítols sonors, newsletters que 
es converteixen en butlletins sonors, informes que són arxius 
sonors amb veus amigues, magazins sobre humanisme tec-
nològic que interactuen amb assistents de veu. Estem en un 
moment interessant per al que el professor de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), Carlos A. Scolari, anomena #MediaEvo-
lution. El món transmèdia que sorgeix més enllà dels productes 
de ficció per ser l’eix de com els mitjans de comunicació expli-
quen la realitat.

3.Prescriptors, en les nostres oïdes
L’èxit d’aquesta incipient xarxa social també té a veure amb 
com famosos com el músic Drake, els actors Ashton Kutcher i 
Jared Leto o el mateix cofundador de Tesla, Elon Musk o Mark 
Zuckerberg, fundador de Facebook, s’han unit a diferents sales 
de Clubhouse. Cantants, actors, líders tecnològics, empresaris 
de perfil alt, prescriptors i influencers estan empenyent amb for-
ça. No és la imatge per la imatge, és el contingut i l’argument 
sonor el que afegeix valor. No val aparentar, cal compartir i 
aportar contingut de qualitat.

  
4. Els pròxims paywalls seran sonors
El contingut de qualitat ens posa davant l’oportunitat de donar-
li una volta als paywalls o murs de pagament que els mitjans 
de comunicació estan desenvolupant ja en els seus webs. Els 
murs de pagament tenen sentit per la barreja entre contingut 
de qualitat i experiències úniques. El ‘Vídeo On Demand’ de 
Netflix, Disney + o HBO cobra sentit si les comparem amb les 
experiències sonores. I el contingut de qualitat a Clubhouse pot 
significar monetitzar les xerrades amb personatges rellevants 
o continguts amb un valor afegit més enllà del contingut ‘com-
modity’.
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Substack, igual que Patreon o Medium, ens aporta aquesta vi-
sió de com les subscripcions a productes periodístics són la 
combinació entre micropagaments, dades, informació rellevant 
i experiències periòdiques. Però la reinvenció dels models de 
pagament no tenen sentit en els mitjans de comunicació sinó 
entenem el següent punt. Interessant, en aquest sentit, aquest 
article: Medium Vs Substack: Which Platform Is Best To Make 
Money Writing?.

5.Construir comunitats
La necessària evolució de les empreses de mitjans, al meu en-
tendre, ve determinada per la seva capacitat d’entendre que, 
igual que les marques (que no les empreses) són propietat dels 
consumidors, els mitjans de comunicació els potencien i els 
transformen els usuaris: lectors, oients, espectadors o, en ge-
neral, ‘prosumers’, que creen i consumeixen continguts.

Ben Thompsona, a Stratechery, afirma que “la diferència més 
òbvia entre Clubhouse i podcasts és el molt més fàcil que re-
sulta tant crear una conversa com escoltar-la. Aquest canvi de 
pas està molt en línia amb el canvi dels blocs a Twitter, de la 
publicació de llocs web a Instagram o de YouTube a TikTok”. 
Per Thompson, l’èxit de Clubhouse “està en que centralitza la 

creació i el consum en un circuit de retroalimentació És el clí-
max per als prosumers!. De fet, els consumidors de conver-
ses poden, a l’aixecar la mà i ser reconeguts pel moderador, 
convertir-se en creadors en qüestió de segons”. ‘Prosumers, 
prosumers, prosumers!

Per què no pujar a l’onada, provant aquestes noves oportuni-
tats de construir una audiència fidel, motivada i creadora de 
continguts? La veritat és allà fora, com diria el protagonista de 
la sèrie X-Files, Fox Mulder. I també la nostra audiència global, 
a Barcelona, Madrid, Quito o Nova York.

6.Moderar contingut
El creixement exponencial de Clubhouse significa frescor però 
també desordre. És un territori nou a explorar. És un territori 
nou per crear. I obvi, per moderar. Per llançar temes, propostes, 
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converses, els nostres continguts i, per descomptat, moderar. 
La moderació és una oportunitat molt valuosa. Serà que amb 
Clubhouse podem ser els ‘gate Keepers’ del segle XXI.

Com diuen Taylor Lorenz i Erin Griffith al New York Times, “En 
milers de sales de xat cada dia, els usuaris de Clubhouse han 
mantingut converses sense restriccions sobre temes tan variats 
com l’astrofísica, la geopolítica, la representació queer a Bo-
llywood i fins i tot la poesia còsmica”. Idees, temes, tendències, 
declaracions... cal estar atents a aquests nous fluxos sonors.

7.Posicionamiento i comercialització
El diari El Economista és el primer mitjà espanyol amb sala 
a Clubhouse. Antonio Lorenzo, periodista d’aquest mitjà i un 
dels impulsors del nou canal m’explica que l’objectiu és tenir 
contacte amb els lectors i guanyar en interacció. Cada dia, El 
Economista explica els seus principals titulars i hi ha un diàleg 
entre els professionals i els lectors. “Aquí no es tracta de llegir 
notícies ni de ser una ràdio”, explica Lorenzo i matisa: “és un 
espai de conversa”. En aquest sentit, a El Economista apunten 
que, a més del posicionament, la comercialització és un aspec-
te que és interessant per al mitjà.

De moment, Clubhouse ens permet interactuar en qualsevol 
lloc de casa o del carrer. Fa uns dies vam llançar una xerrada 
amb l’expert digital Jaume Cases des d’un carrer del barri de 
Gràcia, de Barcelona. El ‘coixí sonor’ van ser les persones que 
passaven al nostre costat, en bici, passejant el gos o xerrant 
amb els seus fills. De moment el que no permet és escriure 
aquest article mentre em preparo l’esmorzar. Això ho deixaré 
per a la propera Intel·ligència Artificial que escriurà aquest bloc. 
(Infografies: Bloc miquelpellicer, PandoLogic i Steve Glaveski/
Medium)
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La gent paga per altres mitjans, però 
no pagarà pel periodisme
Per Heather Bryant, subdirectora de producte de NewsCatalyst 
/ Medium

Com pot la gent pagar per Netflix o Disney+ o Spotify o videojocs 
o qualsevol de les altres opcions Media fora del periodisme, però 
no el periodisme? Perquè aquestes coses no són periodisme 
i tenen una proposta de valor completament diferent. Però bé, 
entretinguem la pregunta. Per què ells i no nosaltres?

Us diré un secret. La despesa anual total de la meva llar en 
plataformes de streaming i llibres és una mica més alta que 
el que gasto en subscripcions i donacions de periodisme. Jo 

apostaria que no estic sola en això.  Què? Per les mateixes 
raons sospito que molta gent gasta diners en aquestes coses i 
no tant en periodisme.

Sé exactament quins són els diners que estic gastant a les pla-
taformes i llibres que em proporcionarà, i els diners que gasto 
en periodisme és més semblant a un mecenatge de joc que la 
compra d’un producte. Dono diners a les orgs del periodisme 
perquè estic entre els creients convertits que inverteixen en la 
missió conscient de la importància del nostre periodisme, no 
perquè la seva fiabilitat em doni valor.

Soc a Netflix perquè sé exactament el que aconseguiré, perquè 
hi ha llistes que surten mesos abans que em diuen el que em 
podré trobar. Registrar-se és fàcil. Pagar és fàcil. Gestionar di-
versos perfils és fàcil. Compartir amb la meva família és fàcil. 
Això és cert per a gairebé totes les plataformes de streaming. 
El mateix amb Hulu. El mateix passa amb Disney+. El mateix 
passa amb Spotify. I així successivament...

Per tal d’obtenir una idea del que obtindré de qualsevol mitjà, 
necessito saber les següents coses i després fer una millor con-
jectura del que és probable que sigui el resultat de la barreja: 

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

- cobertura passada d’informacions
- esdeveniments actuals que probablement cobriran
- si executen o no cobertura per cable o xarxa
- si determinats projectes d’informació s deuen a una subvenció 
especial
- com són de coneguts els seus reporters més destacats
- quines són les prioritats editorials del seu editor i director
- quines són les opinions actuals de l’editor sobre la democrà-
cia i l’objectivitat
- com de competitius intenten ser amb altres redaccions
- quina edat i tarannà tenen la redacció i el lideratge

Després de fer tot aquest treball, llavors puc endevinar el que 
és probable que es cobreixi i fins i tot llavors és un objectiu en 
moviment.

L’única manera de fer que es pugui comparar el pagament de 
Netflix amb el periodisme és si Netflix va començar a emetre 
contingut que els editors no van tocar, tenia programes que 
mancaven d’episodis perquè les retallades pressupostàries 
significaven que no tenien algú per fer alguns capítols aquí i 
allà, però encara esperava poder entendre què passava mal-
grat els buits a la meitat d’una temporada, si hagués de tornar 

a iniciar la sessió entre cada cosa que vull veure perquè la 
plataforma em continua desconnectant i si la qualitat i la utilitat 
del contingut van ser una sorpresa de variació i per després 
culpar la meva manca de diners per subscripció per aquestes 
deficiències.

Jo no compraria una subscripció a Netflix si actualment no veiés 
res a la plataforma que m’interessés o tingués utilitat per a mi 
i Netflix em continuaria demanant que pagui la subscripció per 
si alguna cosa surt, i potser en pocs mesos, de sobte tindrien 
una pel·lícula realment gran que valgués la pena el meu temps. 
L’única similitud real que hi ha entre Netflix i el periodisme és 
la tendència a blanquejar-ho tot i fer coses centrades en les 
dones i les persones de color curt o one-offs.

Tinc un familiar de 74 anys amb demència i pot navegar per 
Netflix. En canvi, no pot navegar pel lloc web o l’aplicació del 
diari local a la tauleta.

La idea que l’experiència d’usuari del producte lliurat de la ma-
joria de periodisme s’acosta a la qualitat de qualsevol altre mitjà 
de comunicació és en molts casos una il·lusió de grandesa i els 
mitjans que ho fan bé ho fan més sovint segons els estàndards 
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de la indústria, no en comparació amb altres suports. No es 
tracta d’un judici sobre les persones que realment construeixen 
les seves plataformes de comunicació o que ajunten tots els 
diferents venedors, sinó un judici sobre les expectatives que els 
editors tenen d’aquesta gent alhora que les paguen de mane-
ra simultània, lluitant contra la seva sindicalització i donant els 
seus pressupostos als accionistes i, en cas contrari, impossibi-
litant aquesta tasca.

“No podem crear valor, qualitat i experiència sense que la gent 
ens doni diners”. Aquesta indústria té diners. Bona part d’això 
es desvincula dels fons d’execució del projecte periodístic, gas-
tat malament pel lideratge o embutxacat pels propietaris. Quina 
garantia té la gent que no seguirà passant el mateix amb els 
seus diners?

Els serveis de streaming estan oferint grans seleccions de con-
tingut perenne nou i clàssic de diverses empreses de produc-
ció, IP familiar i interfícies usables en gran part intuïtives. No 
estan tractant de replicar alguna altra forma de mitjans de co-
municació perquè és l’única manera que el seu lideratge crono-
lògicament sènior se sentirà com si fos “real”. I el més important 
per a molts subscriptors, poden oferir alguna cosa de valor per 

a cada membre de la família. Una subscripció de Netflix en una 
llar té contingut per a cada membre de la llar, independentment 
de la seva edat o interessos.

“Si la gent pot pagar per altres mitjans de comunicació, la gent 
pot pagar pel periodisme.” Si volem que el periodisme se situï 
en comparació amb altres formes de serveis que la gent neces-
sita i escollim com a societat per donar suport financer directa-
ment i indirectament perquè és necessari, ha de lliurar-se de 
manera equitativa, fiable i tan accessible com es necessiten fer 
altres serveis. 

“El periodisme és essencial per a les nostres comunitats i la 
democràcia. No pot existir a menys que la gent pagui per això”. 
Si volem que el periodisme es pugui comparar amb altres for-
mes de serveis que les persones necessiten i hem triat com a 
societat per donar suport financer directament i indirectament 
perquè és necessari, ha de lliurar de manera equitativa, fiable i 
tan accessible com altres serveis es veuen obligats a fer.

Ara mateix, gran part del periodisme no fa cap d’aquestes co-
ses de manera coherent o fiable. És fonamentalment equivocat 
comparar el periodisme amb altres formes de comunicació.
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No podem afirmar simultàniament que el periodisme sigui un 
servei únic i especial i que la gent ho pagui igual que tota la 
resta. Pots ser únic i especial o ser com tota la resta. Si seràs 
com tota la resta, hauràs de competir amb tota la resta.

Si voleu que algú gasti els seus diners en el periodisme del 
vostre mitjà perquè creu en la importància del periodisme, el 
periodisme de la vostra capçalera ha de ser realment important. 
Per ser important, ha de ser útil i servir.

És més fàcil per a una persona cobrir el seu risc de despesa en gai-
rebé qualsevol altra forma de mitjà que fer-ho pagant el periodisme.

Molta gent no té diners per fer una mala aposta. Feu el perio-
disme que ajudi les persones a navegar per les seves vides i 
prengui decisions que els ajudin també a augmentar els seus 
mitjans i el periodisme passi de ser una mala aposta a una 
inversió lògica.

El periodisme no és com altres mitjans de comunicació i en re-
alitat no hauria d’intentar-ho, més enllà de la necessària millora 
de la usabilitat, l’experiència i la tecnologia. El que el periodis-
me hauria de ser fonamentalment per a la gent és un servei. 

La naturalesa del periodisme -una de les coses que fa que sigui 
tan important per a una societat és que la llibertat de practicar-
lo estigui emparada per la Llei i sigui una mètrica de la llibertat 
a tot el món- hauria de ser tal que el motiu per generar ingres-
sos sigui el mitjà pel qual aconsegueix la creació i distribució 
d’informació precisa per a ser utilitzada per les persones que en 
lloc d’un motiu per generar ingressos sigui motiu de distribució 
de la informació. La diferència entre els mitjans que fan la pri-
mera i els que fan la segona és significativa. (Infografia: Netflix)
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