
Construïm grans audiències

EL BUTLLETÍ de l’amic
Premsa, comunicació, publicitat i màrqueting

05/03/2021

n
ú

m
e

ro 382

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

amic  -  Gran Via de les Corts Catalanes, 610 1r 2a  -  08007 Barcelona  -  Tel 93.452.73.71  -  Fax 93.452.73.72  -  info@amic.media  -  www.amic.media

mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
mailto:comunicacio%40amic.media?subject=SUBSCRIPCI%C3%93%20GRATU%C3%8FTA%20-%20EL%20BUTLLET%C3%8D%20AMIC
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19
http://www.amic.media/noticies/default.php?id=19


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Lliçons d’Austràlia per a la crisi del 
periodisme i altres solucions
Per Justin Hendrix, director executiu i editor / Tech Policy Press

 
Totes les democràcies del món intenten trobar resposta al dile-
ma dels mitjans de comunicació i les empreses de tecnologia. 
L’enfocament d’Austràlia que les plataformes paguin als mitjans 
ofereix avantatges i desavantatges, però no és l’única opció ca-
paç d’equilibrar la balança.

No és d’estranyar que esbrinar com finançar el periodisme 
s’hagi convertit en una qüestió urgent i que alguns governs es-

tiguin emprenent ambiciosos plans per a intentar-ho. Les grans 
idees sobre com canalitzar milers de milions d’euros cap a les 
redaccions sonen estranyes, però és hora d’apostar per algu-
nes d’elles.

Aquesta tendència ha acaparat portades davant la presentació 
d’una nova llei australiana que obligaria a les plataformes de 
cerca i xarxes socials a pagar a les editores per vincular el seu 
contingut. Google ha decidit complir amb la llei i ja treballa en 
acords amb importants empreses australianes com News Corp, 
Nine i Seven West Media. Però Facebook va decidir seguir 
l’enfocament contrari: en lloc de pagar perquè les notícies apa-
reguin en la seva plataforma, el gegant de les xarxes socials ha 
prohibit que els usuaris australians accedeixin i comparteixin 
notícies del tot.

Les reaccions no s’han fet esperar. Alguns analistes van saltar 
sobre les accions de Facebook com a prova dels seus objectius 
monopolístics i la seva falta de preocupació pel discurs cívic. 
Altres culpen el Govern australià per cedir davant els interes-
sos proteccionistes dels seus amics dels mitjans, com Rupert 
Murdoch, i posar a les empreses de tecnologia en una posició 
absurda.
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Però, què més es pot fer per retornar milers de milions d’euros 
al periodisme?

L’enfocament d’Austràlia ha començat a ser analitzat per legis-
ladors i reguladors de molts altres països. Reuters informa que 
el ministre de patrimoni canadenc, Steven Guilbeault, va dir que 
el Canadà modelarà la seva pròpia legislació sobre la base de 
la llei australiana. També hi ha algunes similituds en un projecte 
de llei proposat pel congressista nord-americà David Cicilline, 
que “proporcionaria un port segur davant el temporal perquè 
els editors de contingut digital negociïn col·lectivament amb les 
plataformes dominants sobre els termes en què es pot distribuir 
el seu contingut”.

En general, aquestes mesures busquen impulsar el poder de ne-
gociació dels mitjans de comunicació i ajudar-los a extreure valor 
dels gegants tecnològics per al contingut que produeixen les re-
daccions dels mitjans. La novetat del model australià rau en el seu 
mecanisme d’arbitratge, una mena de membrana entre les parts 
destinada a ajudar-los a aconseguir un intercanvi just de valor.

És probable que la llei australiana s’aprovi, de manera que 
aquest gran experiment de tornar el capital als mitjans de co-

municació aviat estarà en marxa. Quan es llanci, podrem veu-
re com funciona i si les preocupacions dels seus opositors es 
confirmen, per exemple, si els mitjans més grans adquireixen 
privilegis enfront dels petites, o si els diners realment acaba 
gastant-se en produir més periodisme de qualitat.

Però, en vista de les objeccions a l’enfocament australià, qui-
nes altres opcions hi ha? Si els nous models de subscripció no 
són suficients per sostenir la indústria dels mitjans, què més 
es pot fer per retornar milers de milions d’euros al periodisme?

Es pot trobar una gran quantitat d’idees en els arxius de la Co-
missió Federal de Comerç d’EE. UU. (FTC), que va estudiar 
aquest problema en profunditat a principis de la dècada dels 
2000. El document de la comissió de 2010 Recomanacions de 
polítiques potencials per donar suport a la reinvenció del perio-
disme va trobar “raons per preocupar-se que l’experimentació 
no produeixi un model de negoci sòlid i sostenible per al perio-
disme comercial”. Llavors, els autors van decidir buscar altres 
calders d’or.

Una de les idees presentades en l’informe va ser l’exempció 
antimonopoli per a “permetre que les organitzacions de notícies 
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acordin conjuntament un mecanisme per exigir que els agrega-
dors de notícies i altres paguin per l’ús de contingut en línia”, el 
que s’assembla molt a la llei australiana.

Però hi ha altres idees més noves, com:

• Un impost de subhasta d’espectre. Aquesta intervenció no 
buscaria extreure fons de les empreses de plataformes, sinó mi-
nar els beneficis dels operadors mòbils i les emissores al gravar 
les llicències que compren pel dret a operar en freqüències espe-
cífiques, i destinar aquests ingressos a una mena de fons públic 
de mitjans. Aquest any, per exemple, l’espectre mòbil 5G d’EE. 
UU. (considerat un recurs públic) es va vendre en una subhasta 
per més de 80.000 milions de dòlars. Atès que els guanys van al 
Tresor dels Estats Units, el Congrés podria decidir que una part 
d’aquests ingressos hauria de destinar-se al periodisme.

• Impostos publicitaris. En lloc d’obligar les plataformes tec-
nològiques a pagar directament a les empreses de notícies, els 
governs podrien, simplement, aplicar un impost a la publicitat 
digital. En el seu informe de 2010, la FTC va suposar que un im-
post del 2% sobre les vendes de publicitat generaria entre 5.000 
milions i 6.000 milions de dòlars anuals que podrien destinar-se 

al periodisme. L’estat de Maryland (EE. UU.) acaba de presen-
tar una llei per introduir un impost sobre la publicitat digital, que 
pretén utilitzar per a finançar un altre bé públic: l’educació (les 
grans empreses tecnològiques s’hi oposen amb vehemència).

• Impostos sobre plans de telefonia mòbil. Una altra forma 
de pagar als mitjans seria  mitjançant un petit impost als con-
sumidors en les seves factures mensuals de telèfon mòbil. En 
dòlars de 2010, un impost del 3% sobre les tarifes mensuals 
hauria generat 6.000 milions anuals, i actualment hi ha aproxi-
madament 120 milions més de subscripcions mòbils als EE.UU.

L’informe de la FTC està ple de suggeriments per a estructures 
fiscals alternatives, avantatges de drets d’autor i altres meca-
nismes creatius per sostenir el periodisme, així com idees so-
bre com proporcionar subsidis més directes a la indústria dels 
mitjans de comunicació. Però, a més d’aquestes idees, hi ha 
una altra possibilitat que crec s’hauria de considerar: finançar el 
periodisme a través de les multes contra les plataformes tecno-
lògiques per violacions de privacitat i antimonopoli.

Per exemple, en 2019, la FTC va anunciar una multa de 5.000 
milions de dòlars contra Facebook per múltiples violacions de 
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privacitat, inclòs l’escàndol de Cambridge Analytica. La xifra és 
el doble de la dotació de la Fundació Knight, una de les or-
ganitzacions filantròpiques més generoses que inverteixen en 
periodisme en l’actualitat. I aquest mateix any, Google va resol-
dre les acusacions d’haver violat la privacitat dels nens amb un 
pagament a la FTC de 170 milions de dòlars.

No és difícil imaginar un mecanisme que desviï les multes de les 
violacions de la privacitat i les lleis antimonopoli a una fundació 
quasi governamental. Amb el temps, els fons de l’esmentada 
fundació podrien sostenir més que de sobres les pèrdues de 
la indústria de les notícies, singularment els media locals, du-
rant les últimes dues dècades: tota la indústria va guanyar poc 
menys de 25.000 milions l’any passat.

El clima polític actual arreu fa que sigui probable que els governs 
busquin cada vegada més desviar fons de les plataformes tec-
nològiques als mitjans de comunicació. Un informe recent de la 
Cambra de Representants dels EE. UU. titulat Investigació de 
la competència en els mercats digitals, va concloure clarament 
que “l’aparició dels guardians de les plataformes i el seu poder 
de mercat ha contribuït a la disminució de fonts de notícies”.

Però obligar les grans tecnològiques a pagar directament als mi-
tjans de comunicació, amb tots els perills que això pot generar, 
és només una opció. Si l’objectiu és recapitalitzar el periodisme 
a gran escala, és hora de ser creatiu. (Infografia: muntatge FT)
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Vendre, anunciar i crear valor sobre el 
producte periodístic
Per WAN-IFRA

  
Els mitjans de comunicació han de generar valor afegit a les 
seves estratègies de màrqueting de subscripció per crear pro-
ductes atractius per als usuaris. El sector ha de moure el seu 
focus d’atenció i incidir en els lectors.  

El director de l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme de 
la Universitat d’Oxford, Rasmus Kleis Nielsen, explica els pos-

sibles errors que s’han comès per part de la premsa a l’hora de 
fer el seu màrqueting de subscripció. Sota el seu punt de vis-
ta, l’error més comú durant aquest temps d’implementació dels 
murs de pagament ha estat centrar l’estratègia de negoci en el 
propi mitjà en lloc de fer-ho en l’usuari.

No obstant això, són els lectors els que haurien d’estar en el 
centre de tota estratègia ja que són ells a qui va dirigit el pro-
ducte. No cal convèncer els periodistes o els directius del mitjà, 
sinó que la clau de l’èxit resideix en fer una subscripció que 
s’adapti a les necessitats dels usuaris. Una cosa tan rellevant 
per a ells que vulguin pagar per això.

Els periòdics han de tenir en ment que l’important és convèn-
cer els ciutadans del que el que estan fent els aporta un valor 
utilitari.

Un exemple clar de com fer pragmàtica aquesta idea és el que 
està fent a Suècia Dagens Nyheter, o el diari americà The New 
York Times, que estan aportant un enfocament clar sobre com 
fer periodisme en informes i anàlisi de noticies que els apor-
ten el coneixement necessari per comprendre als seus lectors. 
Gràcies a aquesta anàlisi són capaços de donar resposta a pre-
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guntes com: on posem els nostres esforços editorialment?, on 
invertim?, com podem millorar l’experiència de l’usuari?, com 
podem fer un producte més senzill perquè la gent s’involucri 
realment amb aquest periodisme i tingui la millor experiència 
possible amb ell?

Segons Rasmus Kleis Nielsen, els mitjans haurien d’inspirar-se 
en altres empreses i començar a copiar les seves estratègies de 
negoci. “És interessant veure com altres sectors venen, anuncien 
i creen valor sobre el seu producte i extrapolar-lo al periodisme”.

“No dic que fer aquests canvis sigui fàcil, però són fonamen-
tals per progressar en el futur”, assegura el director de Reuters, 
però és un camí que cal recórrer per aconseguir l’èxit de el 
sector. (Fotografia: Reuters Institute)

Augmenten les estudiants de 
periodisme i disminueixen encara més 
les directives de premsa  
La Agrupació de Periodistes de la UGT (AGP-UGT) reivindica 
la implantació de quotes de gènere perquè les dones puguin 

accedir en posició de igualtat als llocs de direcció en els mitjans 
de comunicació. La AGP-UGT proposa que, mitjançant la regu-
lació normativa pertinent, es garanteixi que el 40% dels llocs de 
direcció estiguin ocupats per dones, perquè encara que aug-
menten les estudiants de periodisme, disminueixen encara més 
les directives de premsa.

A Espanya, dels principals mitjans de comunicació, només 
10 - encara que van a ser 9, després de l’acord de renovació 
del consell d’administració de RTVE- estan dirigits per dones. 
Aquesta xifra suposa una representació ínfima en les direccions 
de les empreses del sector i està molt allunyada del pes real -el 
46% de la mà d’obra en els mitjans de comunicació són dones- i 
de l’alt nivell de qualificació i professionalitat que tenen les do-
nes d’aquesta branca d’activitat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Segons les dades elaborades pel Gabinet Tècnic de la Fede-
ració de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT, en aquest sec-
tor (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 treballadores, segons les dades del segon 
trimestre de 2020 de l’Enquesta de Població Activa.

Aquest percentatge de treballadores està per sobre de la mi-
tjana del conjunt dels sectors d’activitat (40%), si bé en alguns 
subsectors el percentatge és més gran, com en el cas de les 
agències de notícies, on les professionals representen el 59% 
de l’ocupació. No obstant això, en altres, com en televisió, el 
percentatge de dones ocupades es queda en el 35%.

A l’analitzar els llocs que ocupa el personal dels mitjans de co-
municació en les seves empreses, s’aprecia una clara segre-
gació a favor dels homes i en detriment de les dones a les que 
se’ls obstaculitza l’accés als llocs de direcció. Així, el 67,1% 
dels mateixos es troba dominat per homes enfront de tan sols el 
32,9% que ocupen les treballadores. En el cas dels llocs tècnics 
, la diferència és menor, però la distància creix per als llocs ad-
ministratius, on les dones representen el 65,2% del total.

Aquesta situació contrasta amb el major nivell de qualificació 
que tenen les treballadores respecte als seus companys de 
professió: el 90,2% de les dones té estudis postsecundaris o 
universitaris, davant el 85,3% dels homes. (Font: UGT – foto: 
Madridiario)

La Plataforma d’Editors demana que 
les publicacions siguin considerades 
servei postal universal

CLABE, ARI, Coneqtia i ARCE reclamen el Servei d’Interès 
Econòmic General (SIEG) permanent per a publicacions periò-
diques, amb una tarifa única i reduïda que consideri el reparti-
ment de publicacions com un servei imprescindible i essencial, 
integrant del Servei Postal Universal

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Les reivindicacions de les quatre associacions estatals de mi-
tjans de comunicació, que aglutinen més de 260 grups edito-
rials i més de 1.500 capçaleres informatives amb una audiència 
superior a 60 milions d’usuaris, han estat ja exposades a la di-
recció de Correus i a el ministeri de Foment, a què està adscrita 
la societat estatal.

A la carta a la ministra d’Hisenda, els editors assenyalen que el 
sector dels mitjans de comunicació és clau per al manteniment 
de la salut democràtica, l’estabilitat econòmica i la cohesió social 
i que perquè l’exercici de la seva tasca és determinant la conside-
ració de Servei d’Interès Econòmic General (SIEG) permanent per 
a publicacions periòdiques. (Font: MAE – imatge: elcierredigital)

Vocento registra pèrdues de 19,9 
milions el 2020

Vocento ha tancat el 2020 amb unes pèrdues netes de 19,926 
milions d’euros, quan en l’exercici anterior va obtenir un be-
nefici de 12,607 milions. A més, el grup registra unes pèrdues 
d’explotació de 6,529 milions d’euros, enfront del benefici de 
23,480 milions de l’exercici anterior.

L’any passat els ingressos de Vocento van caure un 13,5%, 
passant d’un exercici a l’altre de 394,557 milions d’euros a 
341,338. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) 
es van reduir un 9,3%, de 352,252 milions a 319.615. Els de la 
venda d’exemplars es redueixen un 9,1% (de 128,779 a 117,111 
milions); els de la publicitat ho fan un 16,4% (de 168,794 a 
141.141 milions), i el concepte d’altres ingressos cau un 14,3% 
(de 96,983 a 83,086 milions).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita registra unes pèrdues 
d’explotació de 5,328 milions d’euros, quan el 2019 va fer un 
benefici de 19,285 milions. En aquest àmbit, els ingressos cau-
en un 14,9%, reduint-se de 324,942 milions a 276,439.

En aquesta àrea, l’ABC té unes pèrdues d’explotació de 4,421 
milions d’euros (el 2019 eren 1,245 milions negatius) amb uns 
ingressos de 76,951 (–15,2%). Els diaris regionals es dei-
xen 1,198 milions (enfront els 19,149 milions de benefici de 
l’exercici anterior) amb uns ingressos de 193,862 (–14,3%). I 
els suplements i es revistes registren 291.000 euros de benefici 
(el 2019 van ser 1,108 milions negatius) amb uns ingressos de 
17,723 milions (–21,4%).
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Quant a l’àrea audiovisual, Vocento obté un benefici d’explotació 
de 7,474 milions d’euros, un 26% menys que els 10,101 milions 
de l’exercici anterior, amb uns ingressos de 31,189 milions, una 
caiguda del 5,3% de 2019.

En aquest àmbit, el resultat d’explotació es manté positiu en 
tots els camps: la TDT, amb 3,603 milions de benefici (–40,9%) 
i uns ingressos de 26,017 milions (–5,7%); la ràdio, amb 2,417 
milions (–4,2%) i uns ingressos de 3,218 (–4,8%), i els contin-
guts amb 1,454 milions de benefici (–1,9%) i uns ingressos de 
2,187 milions (–1,3%). (Font: Comunicació 21)

Un altre replegament del paper a la 
recerca del nou negoci

Per primera vegada en quatre dècades, des de fa quinze dies ja 
no es ven El País als quioscos de París, Brussel·les o Lisboa. 
Cau un altre símbol en aquesta etapa de transició d’un sector 
que ha vist trencat el seu model tradicional de negoci mentre 
busca una alternativa digital rendible que garanteixi el seu futur. 
Les queixes dels lectors per aquest nou replegament del paper 
han estat escasses. “Res sorprenent, però no menys dolorós 

per als que es denominen “orfes de paper” en un món en què 
la digitalització va arribar per no donar un pas enrere”, escriu el 
Defensor d’El Lector del diari, Carlos Yárnoz.

La venda global d’exemplars de tot el sector a Espanya s’ha 
reduït a la meitat en sis anys: 1.050.158 exemplars de mitjana 
el 2020 (-23% respecte a 2019), segons l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI). Malgrat aquesta sagnia, els ingressos dels 
diaris impresos espanyols -venda i publicitat- representen en-
cara gairebé el 50%: 321 milions l’any passat davant dels 334 
procedents de les edicions digitals. Tot i que la primera parti-
da descendeix any rere any (-26,4% el 2020) i la segona no 
s’enlaira al ritme esperat. Per això, la premsa manté avui la 
doble producció: paper i digital. Fins quan? (Font: MAE)

Vozpópuli estrena canal de televisió

El digital crea VozpópuliTV, una cadena de televisió que re-
transmetrà programes a través de YouTube, Twitch, Dailymo-
tion i la web del diari. El seu primer espai serà Barra lliure, 
presentat, de dilluns a divendres, a les 7 del matí, per la perio-
dista Ana Núñez-Milara, que va ser corresponsal de Telecinco 
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a Brussel·les. Els continguts de VozpópuliTV també es distri-
buiran en format àudio mitjançant les principals plataformes de 
podcast, per la qual cosa el diari digital entrarà directament en 
dos sectors diferents, vídeo i àudio, per diversificar la seva pro-
posta informativa. (Font: Dips)
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A Espanya, la “Taxa Google” l’hauran 
de abonar els anunciants 
Per Reason Why

Google Ads ha donat a conèixer als seus clients que, a partir 
del pròxim 1 de maig, s’afegirà un recàrrec del 2% a les seves 
factures o extractes amb motiu dels costos operatius regula-
dors que s’apliquen a l’estat. És a dir, la companyia tecnològica 
repercutirà l’Impost Sobre Determinats Serveis Digitals (IDSD) 
, aprovada el passat mes d’octubre. 

La mesura segueix els passos d’Amazon, que el passat mes de 
gener va anunciar que faria pujar les comissions als venedors 
en el marketplace com a via per fer front a l’anomenada “Taxa 
Google”. I Apple també va anunciar canvis en les seves quotes 
de l’App Store en diversos països. Des de la seva entrada en 
vigor al gener de 2021, es graven diferents activitats virtuals, 
com els serveis de publicitat en línia, serveis d’intermediació 
digitals i la venda de dades generades a partir d’informació pro-
porcionada per l’usuari durant la seva activitat o la venda de 
metadades.

L’objectiu del Govern espanyol amb aquesta nova normativa és 
el de trobar una fórmula que adapti la fiscalitat a la digitalització 
de l’economia i obligui a les grans companyies tecnològiques a 
pagar impostos allà on generen valor. En aquest sentit, la taxa 
té un tipus impositiu del 3% i s’aplica només a aquells grups 
amb uns ingressos superiors als 750 milions d’euros a nivell 
mundial i la facturació a Espanya país superi els tres milions.

En conseqüència, Google Ads aplicarà a partir del primer de 
maig nous recàrrecs del 2% als anuncis publicats tant a França 
com a Espanya. Segons ha comunicat la mateixa companyia 
als seus clients en un correu electrònic, “aquests costos ope-
ratius reguladors es van a afegir per cobrir part dels costos as-
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sociats al compliment de la legislació que regula l’Impost sobre 
Serveis Digitals a França i Espanya”. En aquest sentit, la deci-
sió afectarà els anuncis servits a Espanya, amb independència 
del lloc en què l’anunciant tingui la seva seu principal.

De la mateixa manera, Google també ha avisat els anunciants 
del Regne Unit que seran ells els que carreguin amb els cos-
tos de la taxa amb una pujada del 2%. Les tarifes addicionals 
ascendeixen fins al 5% en el cas de Turquia i Àustria, on els re-
càrrecs es van implementar al novembre de 2020. A diferència 
d’Amazon, la companyia de Sundar Pichai sembla haver pres 
la decisió de fer-se càrrec de l’1% de la pujada, encara que la 
gran part del gravamen recaurà sobre les empreses que servei-
xin els anuncis a la plataforma.

La mesura, tant per part de Google Ads com de l’executiu, 
ha estat rebuda amb crítiques per part d’alguns dels seus 
clients. “Sort que el Govern ens va assegurar que les pujades 
d’impostos la suportarien els rics!”, comentava aquest usuari.

Altres entenen la decisió com “una excepcional oportunitat per-
què nous competidors entrin en joc”. Aquest tuiter considera 
que la mesura presa per la companyia portarà a una part dels 

seus clients a valorar altres opcions i alternatives “per haver 
decidit no assumir l’impost i traslladar-lo a seus clients”. (Info-
grafia: legaltoday)

El 81% dels espanyols prefereix la TV 
en streaming

L’estudi de Magnite CTV: El futur per davant, que examina els 
canvis en les actituds de l’consumidor i els hàbits de consum 
al voltant de CTV (Connected Television) a tot Europa, apunta 
l’imparable auge de l’streaming. El 87% dels consumidors es-
panyols veuen serveis de TV streaming com a mínim un cop 
a la setmana, mentre que més de la meitat (60%) ho fa diària-
ment. A més, la gran majoria dels consumidors (81%) prefereix 
els serveis d’streaming que fa a la TV lineal. 

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Així es reflecteix en aquest estudi que examina els canvis en 
les actituds del consumidor i els hàbits de consum al voltant de 
CTV (Connected Television) a tot Europa i apunta l’imparable 
auge de l’streaming. I és que prop de tres quartes parts (73%), 
si haguessin de triar, mantindrien el servei de streaming abans 
que el servei de radiodifusió.

L’estudi també va descobrir que entre els subscriptors actuals  
és probable que la meitat (51%) contracti una altra subscripció 
en els pròxims sis mesos,  mentre que dos terços (67%) estan 
disposats a augmentar la despesa mensual en serveis de subs-
cripció. L’estudi també assenyala que el 64% dels consumidors 
espanyols utilitza serveis finançats amb publicitat (AVOD) com 
a mínim un cop a la setmana. En paral·lel, el 78% prefereix 
veure publicitat a canvi de tarifes de subscripció reduïdes o gra-
tuïtes; i el mateix percentatge el 78% canviaria a una versió 
amb publicitat dels seus serveis de streaming de pagament si 
tingués l’opció. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Labelium))

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe complet i obtenir informa-
ció addicional sobre els altres països analitzats. CLICAR AQUÍ   

Diari de Girona digital tanca el 2020 
amb rècord d’audiència

L’edició digital de Diari de Girona va tancar l’any 2020 amb xi-
fres rècords d’audiència, superant  per primera vegada en la 
seva història el milió de navegadors únics mensuals de mitjana, 
segons dades certificades per l’Oficina de Justificació de la Di-
fusió (OJD).

Les xifres situen diaridegirona.cat com el digital líder entre els 
elaborats a les comarques gironines. El mitjà va obtenir l’any 
2020 una mitjana mensual de 1.058.299 navegadors únics, molt 
per davant d’elpuntavui.cat (882.557 navegadors únics), de ge-
rio.cat (288.118 navegadors únics) i d’emporda.info (175.173). 
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Diari de Girona és també el primer mitjà especialitzat en infor-
mació local i comarcal d’entre tots els que s’editen en català 
en el conjunt de Catalunya. (Font: MAE – infografia: Diari de 
Girona)

Eldiario.es integra Quo a la seva web

El digital d’Ignacio Escolar integrarà al seu portal els contin-
guts de Quo, la revista de divulgació científica que actualment 
mantenia únicament la seva edició a Internet. Quo va tancar la 
seva edició impresa a l’agost de 2019, i des de llavors ha con-
tinuat amb la seva marxa a Internet. Ara, i gràcies a un acord 
amb Eldiario.es, integrarà els seus continguts al digital de la 
mateixa manera que ho fan altres publicacions digitals com Yo-
rokobu o El Orden Mundial: a través d’un enllaç en el menú i 
mostrant continguts destacats a la portada. No és el mateix ti-
pus d’integració que en portals com Vertele, els continguts dels 
quals si pengen del domini d’Eldiario.es., (Font: Media-Tics)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La inversió publicitària cau un -17,1% 
el gener 
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de gener de 2021, la inversió publicitària ha arri-
bat als 323.600.000 d’euros, decreixent un -17,1% respecte 
a el període equivalent de l’any anterior quan el volum regis-
trat va ser de 390,2 milions d’euros, segons l’estudi mensual 
d’Infoadex. S’inclouen en les dades aquells mitjans i suports 
no controlats directament per InfoAdex sobre la base de dades 
declaratives del mercat publicitari. 

Durant el present exercici, InfoAdex informa que inclourà en les 
taules comparatives dades del 2019 amb la finalitat de mostrar 
un escenari més realista pel que fa a evolucions. De tal ma-
nera que es puguin comparar les dades amb les d’un període 
exempt dels efectes de la pandèmia i les mesures adoptades, 
que han afectat de manera important el sector publicitari.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió publi-
citària durant el mes de gener de 2021, ha experimentat un lleu 
descens del -0,1% davant el mes de gener de 2020, obtenint 
151.100.000 d’euros. Dins de Digital el millor comportament 
aquest mes és per a Xarxes Socials, que incrementa la seva 
xifra d’inversió en un 2,5%, arribant als 38,7 milions d’euros. 
Search, creix un 1,3% amb una inversió de 57,6 milions d’euros 
davant els 56,9 milions d’euros que va obtenir en el mateix pe-
ríode de 2020. Finalment, dins dels mitjans contemplats en digi-
tal, Websites baixa un -3,2% passant de 56,6 milions d’euros al 
mes de gener de 2020 a 54,7 milions del mes analitzat.

El segon mitjà per volum seria Televisió,, que aglutina una inver-
sió publicitària de 116,4 milions d’euros, un -19,8% menys que 
els 145.200.000 d’euros de el mateix període del 2020. Ràdio, 
que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 23,3 milions i 
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un descens del -26,7%, per sobre del quart mitjà, Diaris, la seva 
xifra puja el primer mes de l’exercici a 15,6 milions d’euros i 
registra una caiguda del -33,2% sobre la quantitat corresponent 
a l’any anterior. El mitjà Exterior decreix un -62,4% el seu volum 
d’inversió publicitària amb 9,9 milions d’euros. Revistes, sisè 
mitjà per volum d’inversió, descendeix la seva xifra un -33,5% i 
6,6 milions d’euros. Suplements i dominicals, registra mig milió 
d’euros i un descens del -47,7% respecte al mateix període del 
l’any anterior. Finalment, Cinema, un dels mitjans més afectats 
per la crisi sanitària, reflecteix 0,4 milions d’euros i una caiguda 
del -78,8% enfront del mes de gener de 2020.

Així doncs, en aquest primer mes de 2021 la inversió publici-
tària en mitjans controlats per Infoadex hauria baixat un -23,0% 
respecte al gener del 2019. (Infografia: Infoadex)

La inversió publicitària a Catalunya va 
caure un 17,4 % el 2020

Ahir, dijous, es va presentar, de manera virtual l’Estudi 2020 
de la Inversió Publicitària a Catalunya que realitza cada any 
l’Associació Empresarial de Publicitat (Gremi des de 1926) i 

està patrocinat per la Generalitat de Catalunya. El Gremi ha 
encarregat aquest estudi a Media Hotline i Arce Media. Segons 
l’estudi, la inversió publicitària dels anunciants amb seu a Cata-
lunya, ha baixat un 17,4%, en concret en l’any 2020 la inversió 
va ser de 1.215,1 milions d’euros.

Els mitjans catalans han rebut en 2020, 247.100.000 d’euros, 
un 25,1% menys que el 2019.- El 46.3% de la inversió en mi-
tjans catalans és per la Premsa; 17,1% per a la ràdio; 16,1% per 
a televisió, i el 12,8% per a la publicitat exterior. La inversió publi-
citària en mitjans digitals representa el 22,7% de la inversió total.
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A les persones que resideixen a Catalunya els arriba publicitat 
de mitjans catalans i d’altres mitjans que tenen implantació a 
tot Espanya, explicant el que arriba per un i altre conducte, el 
2020 va arribar l’equivalent a 1.210,6 milions d’euros, un 15.2% 
menys que el 2019.

 
Aquesta inversió que arriba a Catalunya suposa el 22,2% de 
la inversió del conjunt d’Espanya. Si comparem aquesta inver-
sió publicitària que va impactar en els catalans (22,2%) amb el 

pes de la població catalana (16,0%) i el pes del consum a la 
llar (19,4%), conclourem que els anunciants confien més en la 
potencialitat del mercat català que a la de la resta d’Espanya. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia - Gràfics: Media Hotline)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Estudi 2020 de la 
inversió publicitària a Catalunya, amb el suport de la Generali-
tat. CLICAR AQUÍ  

Publicitat digital 2021: pressupostos 
i prioritats de màrqueting en un nou 
món
Criteo ha fet una enquesta a 1.000 executius sèniors de màrque-
ting a nivell mundial per esbrinar en què gasten més diners en 
publicitat i en què no. Les principals conclusions de l’estudi són: 

• Les campanyes digitals són l’activitat de màrqueting amb 
menys impacte.

• Tot i que els professionals del màrqueting redueixen la des-
pesa en esdeveniments i conferències, el 59% afirma que les 
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seves campanyes de màrqueting digital avancen tal com estava 
previst. 

• Segons el 50% dels enquestats, les vendes de llocs web són 
la mètrica número 1 que influeix en els plans de màrqueting.

• Això indica que generar més vendes en línia en general, in-
closes les aplicacions, serà un gran èmfasi per a les empreses 
el 2021. 

• La dependència dels jardins emmurallats és una de les preo-
cupacions principals.  

Un de cada tres professionals de la comercialització diu que, 
entre els problemes que experimenten amb més freqüència, les 
seves campanyes digitals depenen massa de Facebook, Goo-
gle i Amazon. 

NOTA: Us facilitem la consulta dels gràfics de dades d’aquestes 
i altres estadístiques recolzades en la investigació recollida en 
l’informe de Criteo. CLICAR AQUÍ    

L’inici de 2021 modera la tendència 
a la desinversió en màrqueting i 
publicitat

Després d’un any marcat per la reducció de pressupostos a 
causa de la crisi del coronavirus, 2021 comença moderant la 
dràstica caiguda en la inversió en màrqueting i publicitat expe-
rimentada durant la pandèmia. Aquesta és una de les princi-
pals conclusions de l’última onada del baròmetre Trend Score, 
que impulsa el Fòrum de Mitjans de la Associació Espanyola 
d’Anunciants (AEA) i realitza SCOPEN.
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Les dades recollides en l’anàlisi confirmen el tancament de 
l’anterior exercici amb una caiguda de la inversió similar a la 
de la crisi de 2008. Els índexs globals d’evolució de inversió 
en màrqueting i publicitat retrocedeixen -5,9 i -4,7 punts, res-
pectivament, respecte a la tendència que es dibuixava al co-
mençament de 2020. Així, a finals de l’any passat l’índex global 
d’inversió en màrqueting se situava en un -5,4% i el d’inversió 
en publicitat en el -4,5%, sempre segons l’estudi esmentat. La 
tendència sembla moderar-se enguany i els índexs d’inversió 
remunten fins al -1,2% en el cas del màrqueting i el -1% per a 
la publicitat. 

Cal dir que el qüestionari online enviat per SCOPEN per a rea-
litzar l’estudi que comentem va ser respost entre el 27 de gener 
i el 15 de febrer de 2021, per la qual cosa l’estudi reflecteix les 
expectatives d’inversió per al present any. 

En aquest sentit, i malgrat l’acusada desinversió registrada a 
conseqüència de l’emergència sanitària, el 29,7% dels anun-
ciants declaren cert increment de la seva inversió en màrque-
ting i publicitat per a aquest primer trimestre, mentre que el 
28,9% asseguren que el seu pressupost anual serà similar al 
d’abans de la pandèmia. No obstant això, el 41,5% restant, en-

cara indiquen una reducció pressupostària a causa de l’impacte 
del coronavirus en els seus negocis. 

Els anunciants continuen apostant per la inversió en digital més 
enllà dels mitjans. Segons el baròmetre Trend Score, augmenta 
la inversió destinada a analítica i a projectes d’usabilitat per a 
l’experiència global digital de les companyies. D’altra banda, la 
majoria dels professionals asseguren que prop d’un 30% del 
seu pressupost es concentra en xarxes socials, vídeo i televisió 
connectada, i un 40% en compra programàtica. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia - Infografia: Scopen)

NOTA: Us oferim la 23a edició del baròmetre Trend Sco-
re elaborat per Scopen i impulsat per l’Associació Espanyola 
d’Anunciants. CLICAR AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

Índex d’Expectatives dels Directors de 
Màrqueting

S’ha fet públic l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrque-
ting IEDM), elaborat per l’Associació de Màrqueting d’Espanya, 
en el qual, d’acord amb una mostra representativa d’empreses 
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de diferents sectors, es mesura el grau d’expectatives 
d’aquests directors que fa a l’evolució dels seus mercats, obte-
nint, per tant, un indicador valuós i fiable del comportament de 
l’economia global.

Els directors de Màrqueting es mostren optimistes, amb una 
recuperació gradual de les expectatives en un context de pru-
dència i realisme. Per a la majoria dels directors, el segon se-
mestre del 2020 va ser millor del que s’esperava i es mostren 
més optimistes que fa sis mesos, situant 2022 com l’any de la 
recuperació sectorial. Els pressupostos en màrqueting de 2021 
seran similars als de 2020, amb especial contenció de la in-
versió en publicitat i costos de personal. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – gràfic: MKT)

NOTA: El Butlletí us aporta aquest Index d’Expectatives dels 
directors de màrqueting. CLICAR AQUÍ

Realment la Covid-19 ha accelerat el 
comerç electrònic?

  
“La Covid-19 ha fet replantejar-se l’estratègia digital de la majoria 
de comerços, però no ha estat un accelerador de l’adopció de 
plataformes d’ecommerce”. Aquesta és una de les conclusions 
que s’extreuen de l’Estudi del grau de digitalització del sector co-
merç a Catalunya del 2020 de J3BTRES, que posa de manifest 
que, tot i que és cert que l’any passat hi va haver un augment de 
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les plataformes de comerç electrònic, també ho és que el seu 
creixement “s’explica més a partir d’un procés natural de madu-
ració digital que per una necessitat imposada per la pandèmia”.

D’aquesta manera, l’estudi assenyala que la digitalització del co-
merç a Catalunya s’entén com un “procés esgraonat”, així com 
que les empreses “tenen diferents graus de digitalització en fun-
ció de la seva estratègia”. Sigui com sigui, el canal electrònic 
encara mostra uns “volums de facturació modestos malgrat que 
el sector diu que és una eina potencial per augmentar les ven-
des”. Per tant, subratlla l’informe, “o bé es tracta d’un mecanisme 
infrautilitzat, o bé requereix d’una altra estratègia o de més recur-
sos perquè tingui un major impacte en la xifra de negoci total”.

És patent que la Covid-19 ha fet replantejar al comerç la seva 
estratègia digital i ho ha fet en dues vessants. La primera, con-
versar més amb el mercat; la segona, disposar d’un canal de 
venda alternatiu, en aquest cas el comerç electrònic “com a fór-
mula complementària de venda”. Però aquest darrer punt ja ve-
nia d’abans de la pandèmia i, per tant, reitera l’estudi, “aquelles 
empreses que van decidir disposar d’un canal de venda electrò-
nic ho van fer fruit d’un procés natural del seu procés de digitalit-
zació”. (Font i infografia: Via Empresa). Consulteu l’estudi AQUI 

Gener 2021: mes de major consum 
audiovisual dels últims nou mesos.

Barlovento Comunicació analitza el total del consum audiovi-
sual i recull en un mateix informe el consum de continguts au-
diovisuals fusionant les dades de Kantar (televisió) i Comscore 
(ordinador i mòbil) per poder oferir el “Share audiovisual agre-
gat”. Per l’agregació de consums s’utilitza la mètrica homologa-
ble en els dos sistemes de mesurament que és el nombre de 
minuts diaris que consumeix cada individu.

Resumint: Els individus de +18 anys d’edat van consumir una 
mitjana de 366 minuts al dia de continguts audiovisuals, el que 
suposa 26 minuts més que en el mes de desembre 2020. A 
part, cada individu de +18 anys d’edat dedica una mitjana de 37 
minuts diaris a veure continguts audiovisuals a Youtube, millor 
dada dels darrers 7 mesos, mitjà que representa el 10,0% del 
total consum audiovisual en el mes de gener 2021. (Font: MAE)

NOTA: Barlovento ens facilita el seu estudi de consum audiovi-
sual. CLICAR AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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La navalla suïssa de la conversió de 
documents, arxius, àudios, ebooks, 
imatges i més
Per Toni Castillo / Genbeta

Força necessitem un convertidor d’arxius: per canviar el for-
mat d’una imatge, llibre electrònic, una cançó, un vídeo, un do-
cument, un PDF. Tenim l’opció de buscar el que s’adeqüi a la 
nostra necessitat específica, el més recomanable per practicitat 
és que sigui una utilitat online, o recórrer a una que reuneixi 
pràcticament totes les conversions que necessitarem en el dia 
a dia. Un web com Online Convert, una veritable navalla suïssa 
de la conversió d’arxius.

Aquest web resulta especial perquè permet dur a terme conversions 
de tot tipus. És extremadament versàtil. Una d’aquestes aplicacions 
web que podem fixar en els favorits del nostre navegador, fins i tot 
a la barra d’adreces d’interès, perquè podem estar convençuts que 
tard o d’hora la necessitarem. Per passar un PDF a Word, un PNG 
a JPG, un MP4 a MP3, un EPUB a MOBI, un DOC a PDF o un MKV 
a MP4. La majoria de conversions que se t’acudeixin les trobaràs en 
aquesta eina, que també ens permet configurar una sèrie d’ajustos 
opcionals per millorar el resultat de la conversió.

Utilitzar l’eina és tan senzill com accedir-hi i triar entre les op-
cions disponibles. Per exemple, si volem transformar un PDF 
a DOC, simplement hem de fer clic al desplegable que trobem 
en Convertidor de documents, seleccionar Convertir DOC i ens 
apareix una pàgina en la qual pujar l’arxiu original.

A partir d’aquí, a l’hora de la conversió trobarem una sèrie 
d’ajustos opcionals que podem fer servir. En el cas de l’exemple 
anterior, tindrem la possibilitat d’assenyalar quin és l’idioma 
font, si volem que la conversió sigui monocrom o si desitgem 
que es dugui a terme un reconeixement òptic de caràcters. 
Quan totes les opcions estiguin al nostre gust, clic sobre el botó 
Inicia conversió i llest. (Infografia: ArtUP!)

NOVES EINES
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Protecció de dades, estratègia clau de 
màrqueting mòbil 

2021 serà un any de coexistència entre la necessitat de proveir 
una gran experiència a l’usuari i el mandat de posar la seva 
privacitat en un primer pla d’importància. Així, es consolidarà 
l’atribució probabilística per mesurar el rendiment de les cam-
panyes publicitàries assegurant la protecció de les dades de 
l’usuari.

AppsFlyer, plataforma d’atribució mòbil, comparteix algunes re-
flexions sobre tendències per 2021 en el sector del màrqueting 
i la publicitat en línia. Mariano Miculitzki, director de vendes de 
AppsFlyer per al nord i al sud d’Europa, afirma que “el 2021 es 

produiran canvis que derivaran en desafiaments per als que 
estan involucrats en el sector del màrqueting. El denominador 
comú serà que la transformació digital continuarà accelerant, 
generant oportunitats de creixement dins del mercat de les 
aplicacions mòbils. Com a resultat d’aquests canvis, els profes-
sionals de sector hauran d’adoptar una estratègia sòlida per al 
màrqueting mòbil, amb un plantejament clar de comercialització 
omnicanal, l’objectiu apunt tant cap a l’atracció de nous clients, 
Com cap a la retenció d’aquells amb possibilitat de creixement”.  

Privacitat de el consumidor i atribució probabilística. Apple 
llançarà pròximament el marc de treball denominat App Trac-
king Transparency (ATT) que implica la desactivació de 
l’identificador de publicitat per defecte en tots els seus disposi-
tius. Per tant, és predictible que, sense la recopilació de l’IDFA 
(Identifier for Advertiser), serà molt més complex per als res-
ponsables de màrqueting mesurar amb precisió l’eficàcia dels 
seus anuncis, fer campanyes de retargeting i monetitzar el seu 
treball, especialment quan aquest es enfocament a usuaris de 
iOS. 

Aquests desafiaments implicaran noves oportunitats per a tota 
la indústria en 2021, demandant un ampli sentit d’adaptació 

NOVES EINES
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i innovació per assegurar el desenvolupament i l’adopció 
d’aquelles solucions que compleixin amb les necessitats de 
privacitat en iOS per a l’usuari final, fins i tot quan no existeixi 
l’IDFA dins l’intercanvi d’informació. En aquest context, les da-
des que siguin usades per nodrir els mètodes probabilístics tin-
dran més pes com a solució per al màrqueting mòbil des 2021 
en endavant. Així ho afirmen els professionals del màrqueting 
en una enquesta mundial desenvolupada per l’Associació de 
Màrqueting Mòbil (MMA) com a resposta als canvis que s’han 
produït al voltant de l’IDFA. (Font: Interactiva Digital – infogra-
fia: Agencia de Inbound Marketing)

Què són els “píxels espia”

Marcos Merino explica a 
Genbeta que els respon-
sables de l’aplicació de 
gestió d’emails HEY van 
fer públic recentment un 
informe sobre les tècni-
ques de seguiment utilit-

zades en el sector del correu electrònic, arribant a la conclusió 

que l’ús de “píxels espia” s’havia convertit en “endèmic” dins 
de la mateixa. Concretament, segons HEY, fins a dos terços 
dels emails enviats als comptes personals dels seus usuaris 
contenien un “píxel espia”... i això després d’haver exclòs els 
missatges de correu brossa.

Els píxels espia o píxels de seguiment són petites imatges (fre-
qüentment amb format GIF o PNG i dimensions de 1x1 px) que 
s’insereixen en el cos dels correus electrònics HTML que rebem 
de tal manera que són impossibles de reconèixer a simple vista. 
Però, atès que aquestes imatges es troben allotjades en servi-
dors web, cada vegada que visualitzem un email amb píxel es-
pia (sí, només visualitzar-lo, no cal que fem clic en res), el nos-
tre equip porta a terme un accés HTTP per accedir a la mateixa. 
Trobareu més informació en aquest enllaç. (Font: Genbeta)

Guia de propietat intel·lectual per a 
professionals de la comunicació

CEDRO, amb el suport de el Ministeri de Cultura i Esport, ha 
presentat la Guia de propietat intel·lectual per a professionals 
de la comunicació, que té l’objectiu d’ajudar les empreses i 
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altres organitzacions a integrar el respecte a la cultura entre 
seus valors corporatius. En aquesta Guia, que ha comptat amb 
la col·laboració d’Eduardo Serrano, professor de Dret Civil de 
la Universitat Complutense de Madrid, els professionals de la 
comunicació trobaran els conceptes claus vinculats a la pro-
pietat intel·lectual i la seva regulació legal, així com una part 
més pràctica sobre els efectes que aquesta regulació té sobre 
la seva activitat. 

Conèixer la teoria i la pràctica de 
la propietat intel·lectual, assegu-
ren els promotors d’aquesta guia, 
“ajudarà a aquests professionals 
a desenvolupar el propòsit de les 
empreses d’una forma respon-
sable amb la cultura”. Segons el 

president de CEDRO, Daniel Fernández, hi ha una bretxa entre 
el món de la cultura i el món de la comunicació i aquesta guia té 
la finalitat de reduir-la. També va recordar que la cultura està al 
servei dels “èxits professionals” dels directors de comunicació 
(dircoms) i de les agències de comunicació, ja que en el seu 
dia a dia utilitzen música, imatges, articles de premsa, fotos, 
textos i vídeos en esdeveniments, resums de premsa i xarxes 

socials. (Font: (Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – imatge: Ministeri 
de Cultura)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la Guia de 
propietat intel·lectual per a professionals de la comunicació. 
CLICAR AQUÍ  

Instagram Live Rooms, fins a quatre 
usuaris en vídeo en els Directes

Actualment quan fem un directe a Instagram podem sol·licitar 
que algú entri i compartir aquest moment amb aquesta persona 
i amb totes les que s’uneixin, sempre per torns d’un en un. Ara 
la història canvia i Instagram permet compartir un directe fins 
amb tres comptes més.  Quan fem un directe i vulguem afegir a 
tres persones, es dirà Live Rooms. No canvia res, simplement 
segueix sent el mateix directe d’Instagram, però a l’ampliar el 
nombre de participants Instagram ha decidit canviar el nom. 
Recordem que fins ara només podíem afegir a altres usuaris, 
però en pantalla només sortíem nosaltres i un col·laborador, ara 
podem ser nosaltres i tres contactes més.

NOVES EINES
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De moment aquesta nova funció d’Instagram està en proves a 
l’Índia. Moltes empreses trien l’Índia com a laboratori de proves 
a causa de la gran quantitat d’usuaris que hi tenen. Per exem-
ple, i sense sortir de les empreses de Facebook, WhatsApp 
Pay es va llançar a l’Índia fa uns dies amb l’esperança de poder 
llançar-ho a tot el món si les proves donen els resultats espe-
rats. (Font: Computer Hoy)

Zoom afegirà la seva funció de 
subtítols en temps real a tots els 
usuaris, fins i tot als que tinguin 
comptes gratuïts

En els últims anys, s’ha normalitzat la generació automàtica de 
subtítols quan estem veient un vídeo a streaming. Aquest tipus 
d’eines ha resultat ser útil per a moltes plataformes i per a la 
seva accessibilitat i, per això, Zoom vol comptar amb un ser-
vei de subtítols a temps real, que fins fa poc era exclusiu dels 
comptes de pagament .

Les funcions que ofereix Zoom Meetings són els subtítols, 
l’accessibilitat del teclat, fixar el vídeo d’un usuari, la compa-
tibilitat amb lectors de pantalla i moltes altres configuracions 
d’accessibilitat. No obstant això, el personal d’aquesta aplicació 
està treballant amb esforç per dur a terme uns subtítols que es 
transcriuen a temps real, així mateix, s’estima que el llança-
ment d’aquest servei estigui disponible per a la tardor d’aquest 
mateix any.

Tot i que és una funció exclusiva per als usuaris de pagament, 
Zoom ha anunciat que els usuaris de comptes gratuïts poden 
sol·licitar a la plataforma aquesta funció per començar a usar-
la. Abans de gaudir d’aquest servei, s’haurà de omplir un formu-
lari en línia perquè l’aplicació estudiï la sol·licitud i pot atorgar-te 
el servei. (Font: 20 Minutos)

NOVES EINES
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Si les Big Tech paguen finalment per 
contingut, els mitjans locals patiran?
Per Amy Binns, professora de Periodisme i Comunicació Digital 
a la Universitat Central de Lancashire / The Conversation

Que Internet gairebé hagi destruït el model de negoci que sem-
pre va sostenir al periodisme no és novetat. Però el que sí que 
ha estat notícia a tot el món és que el govern australià ha inten-
tat fer alguna cosa al respecte. En aquest país s’ha aprovat una 
nova llei  que obliga a organitzacions com Facebook i Google, 
que guanyen moltíssims diners portant notícies cap a les seves 
plataformes, a compartir els seus ingressos publicitaris amb mi-
tjans de comunicació.

En resposta, Facebook va optar per una reacció violenta blo-
quejant temporalment tots els llocs de notícies per als usua-
ris d’Austràlia. Mentrestant, Google va prendre el camí oposat 
al signar acords anticipats amb els principals mitjans del país. 
Facebook també s’ha compromès a arribar a acords amb les 
principals empreses de notícies d’Austràlia a canvi de permetre 
que els seus usuaris publiquin el seu contingut en les seves 
pàgines.

  
Però si el propòsit de la nova llei és ser útil a la democràcia do-
nant suport al periodisme d’interès públic, funcionarà bé?

El trasllat massiu d’ingressos dels mitjans que donen feina a 
periodistes professionals cap a plataformes de contingut que 
no produeixen històries originals és un gran problema interna-
cional. Les xarxes socials no només redueixen els ingressos 
del periodisme professional, sinó que també permeten la difusió 
de notícies falses que ràpidament omplen el buit deixat enrere. 
Es tracta d’un problema que ha quedat ocult per molts altres 
problemes de les xarxes socials: assetjament, ús per part de 
grups delictius i contingut pertorbador, explotador, violent i por-
nogràfic. Però la forma en què es desglossen els ingressos pu-
blicitaris té implicacions molt més profundes.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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La despesa en publicitat digital  augmenta contínuament, però 
aproximadament el 40% se’n va a Google, amb Facebook en 
segon lloc recaptant aproximadament el 22%. Mentrestant, la 
premsa local ha vist com la publicitat que abans era seva desa-
parèixer. Quant als anuncis classificats, que van significar molt 
bons ingressos per als diaris locals i regionals, han migrat prin-
cipalment a llocs de càrrega de CV, com LinkedIn.

Per mantenir la visibilitat en el nou món digital, els mitjans de 
comunicació necessiten estar p`resents en les xarxes socials, 
el que simplement vol dir més ulls per als likes de Facebook i 
Twitter. Privades d’ingressos publicitaris, les redaccions tradi-
cionals es troben en un declivi aparentment imparable a tot el 
món. Al Regne Unit, s’han tancat 265 redaccions locals des de 
2005, i el COVID-19 va ser l’últim clau en el taüt per a alguns.

La iniciativa australiana intenta mitigar el fet que els gegants 
tecnològics desviïn tots els ingressos digitals, però una crítica 
important i vàlida és que l’acord sembla estar inclinat a favor 
dels grans mitjans de comunicació. Els fons també han d’estar 
disponibles per donar suport als mitjans més petits, locals i in-
dependents. El desequilibri ja és visible.

Google es va avançar a la nova llei a l’arribar a acords per pa-
gar a set mitjans australians, inclòs el considerable imperi de 
diaris i televisió de Rupert Murdoch. Però preocupa que sigui 
poc probable que els mitjans locals, que ofereixen la majoria de 
les notícies de servei públic, es beneficiïn sense la influència 
massiva dels estatals.

Google també va acordar pagar per l’ús de fragments de no-
tícies en els resultats de cerca de Google News d’alguns mi-
tjans de França, però fins ara només a un grapat d’importants 
organitzacions nacionals, així com a l’agència de notícies in-
ternacional Reuters. Novament, l’acord sembla estar destinat 
a beneficiar més als jugadors més importants, ja que un dels 
criteris és el tràfic mensual. La rival francesa de Reuters, AFP, 
ja s’ha queixat.

Apagada de notícies locals
Per què importa això? Diferents investigacions han demostrat 
vincles clars entre la pèrdua del periodisme, especialment a ni-
vell local, i la pèrdua de la participació pública i la confiança en 
la democràcia. El paper cívic de la premsa local eleva els es-
tàndards del periodisme de moltes altres formes inesperades.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Als Estats Units, per exemple, els congressistes d’àrees no co-
bertes per un diari local fan feina per representar a les seves 
comunitats: és menys probable que es rebel·lin a línies parti-
dàries, i facin menys feina amb el seu electorat, mentre que les 
seves àrees obtenen menys finançament federal. On les redac-
cions locals han tingut retallades severes d’staff, també hi ha 
menys competència en les eleccions per la intendència.

A Noruega i el Japó els ajuntaments en àrees amb alta circu-
lació de premsa de proximitat són més eficients. El declivi dels 
diaris locals i la reducció de la cobertura de la política local fins 
i tot es troben darrere de la polarització política, especialment a 
les zones més pobres.

I no es tracta només de política. L’Index on Censorship ha descrit 
els problemes de les petites redaccions locals que intenten infor-
mar amb precisió, mentre que els organismes públics, inclosos els 
fideïcomisos de salut i educació, empren equips de màrqueting alta-
ment remunerats per protegir la seva imatge; i els grups de xarxes 
socials locals comparteixen informació que sovint resulta ser falsa.

Menys periodistes locals significa menys cobertura de decisions 
municipals, casos judicials i investigacions. En la meva pròpia 

investigació sobre la cobertura dels tribunals forenses, trobem 
evidència de “deserts de notícies”: àrees on no es fan investi-
gacions a causa de retallades de personal i informació irregular 
dels tribunals. Els editors em van dir que era cada vegada més 
difícil contactar amb la policia directament, ja que els contactes 
es canalitzaven a través de les “sales de redacció” de la policia 
-abans oficines de premsa-, que ara tenen com a objectiu prio-
ritzar bones notícies sobre els èxits de la policia.

El periodisme local també costa diners
La decisió del govern australià és un pas en la direcció correcta, 
però hi ha el risc que el sistema de negociació permeti que els 
grans jugadors s’apropiïn dels ingressos recentment alliberats, 
deixant al periodisme local i professional d’alta qualitat (però 
també el petit diari de proximitat) novament sense recursos.

I, en realitat, això no beneficia ningú. Els mitjans estatals han 
donat “suport” durant molt de temps a la premsa de proximitat 
com si fos el seu exèrcit de reporters de base. Moltes grans 
cobertures estatals van començar a la portada d’un diari local, 
i molts grans periodistes van començar a la premsa local. En 
realitat, el seu propi interès hauria de dictar que utilitzin el seu 
poder per ajudar els seus col·legues més petits, però sembla 
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probable que, sense una supervisió entusiasta per part de 
l’organisme de revisió aquí a un any, el curt termini farà que 
segueixin quedant-se amb les porcions més grans del pastís. 
(Infografia: IJNET)

Tendències de consum a llarg termini 
que configurarien la propera dècada

Per ajudar les marques a intentar traçar un nou camí cap a 
la recuperació i el creixement, des de Dentsu han identificat 
les tendències de consum a llarg termini que configuraran la 

propera dècada: la visió del consumidor dentsu. El treball se 
sustenta en quatre temes, dotze tendències, 20 experts i més 
de 30.000 consumidors, el que es tradueix enentrevistes a fu-
turistes, acadèmics, autors i experts de renom mundial; múlti-
ples enquestes de consumidors privades; un escaneig integral 
de patents d’innovació; i una àmplia investigació secundària i 
anàlisi d’estudis de casos. Tot plegat ofereix aquesta especial 
visió del consumidor.

Aquesta investigació és una lectura essencial per a qualse-
vol persona que vulgui entendre el consumidor del futur i com 
s’hauran d’adaptar les marques per tal d’avançar significativa-
ment. El treball també proposa recomanacions per a marques 
de cada tendència. En un intent d’ajudar les marques a desen-
volupar el que anomenen intel·ligència inclusiva: la capacitat. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Dentsu)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us apropa l’exhaustiu treball La vi-
sió del consumidor dentsu. CLICAR AQUÍ  
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La publicitat online és més tinguda en 
compte a l’hora d’informar-se sobre 
un producte
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El Covid-19 ha fet que els espanyols tinguin una major preo-
cupació sobre el concepte salut, a l’hora de consumir béns i 
serveis. Això es pot veure molt especialment en els tipus de 
producte d’alimentació que més interessen als espanyols. La 
pujada més forta, la trobem en els productes que són bons per 

a la salut, encara que altres categories com aquells que tin-
guin un gust casolà també guanyen posicions, segons un estudi 
d’AIMC fet públic ahir, dijous:

Malgrat aquest interès creixent en productes saludables, la ve-
ritat és que AIMC Marques també revela altres dades com, per 
exemple, que piquem més entre hores. Això pot ser conseqüèn-
cia d’un augment de l’ansietat per part dels enquestats, ja que 
el nombre de persones que afirma sentir-se ansiós ha passat 
del 18,2% al 21,1% en tan sols un any. I és que, una de les 
conseqüències que la pandèmia ha tingut en la societat, se-
gons revelen les dades, és l’augment de la preocupació davant 
l’aparició de noves malalties, la xifra arriba gairebé al 80% si 
tenim en compte els que estan totalment i bastant d’acord amb 
l’afirmació:

La publicitat a Internet millora posicions.- En un any en què 
Internet ha servit per eliminar distàncies, les compres en línia, 
com era d’esperar, han seguit posicionant dins de la vida dels 
consumidors. Probablement, aquest fet tingui molt a veure amb 
la percepció de la publicitat en línia, que cada vegada, és més 
tinguda en compte a l’hora d’informar-se sobre un producte, 
fins i tot quan s’ha vist prèviament en un altre mitjà. (Infografia: 
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AIMC). NOTA: Podeu ampliar la informació amb el comunicat 
de l’AIMC. CLICAR AQUÍ   

La premsa espanyola busca editors de 
butlletins per potenciar subscripcions

  
Borja Echevarría, director adjunt d’El País, va explicar recen-
tment que el seu diari havia obert  un procés intern per designar 
un editor de butlletins. La idea darrere de la vacant era harmo-
nitzar estratègia i gestió al voltant de les dotzenes de newslet-
ters que El País manté en l’actualitat sota diferents impulsos i 
cadències.

Però el seu no és l’únic cas a Espanya. Aquesta figura ha pas-
sat a ser prioritària en diversos mitjans espanyols per  l’elevada 
correlació del consum d’aquests productes amb la conversió i 
retenció de lectors de pagament. El Mundo i ABC tenen previst 
incorporar-la en algun moment, El Confidencial l’està ultimant 
i eldiario.es ha destinat recentment a aquesta tasca a  Juanlu 
Sánchez, que ha arrencat un butlletí diari que portava anys so-
bre la taula com a idea.

Aquest últim producte suma  75.000 subscriptors en un mes de 
vida amb una taxa d’obertura del 47%, segons dades revelades 
pel mateix mitjà. I la seva aportació està sent rellevant perquè 
augmenti la comunitat de persones que dóna suport econòmi-
cament al projecte. S’enquadra dins del que es denomina “but-
lletí d’autor”, pel fet que  el receptor sap qui l’edita i el seu to 
apel·la a una relació de confiança que millora l’experiència res-
pecte a la mera agregació d’enllaços.

Sánchez explica el seu treball com una forma de traslladar a 
aquests lectors un relat armat sobre llenguatge natural que 
combina continguts propis i aliens,  amb vocació de dotar als 
que el rebin del context bàsic per afrontar la jornada informat. 
Sánchez compara el text que edita a  un exercici de guió radio-
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fònic, en la mesura que diferents veus d’eldiario.es treuen el 
cap al relat que escriu cada dia per constituir una veu editorial 
col·lectiva. Aquest pont entre  newsletters  i formats d’àudio ex-
plica  la clara vinculació amb el món emergent del podcast infor-
matiu diari, que se substància a Espanya a través d’exemples 
independents com Kloshletter o Mixx.io. (Font: Dircomfidencial)

Formació al Col·legi de Periodistes

Oratòria eficaç per a entorns digitals.- Online. 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. Online. Sessions en direc-
te. 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.

Claus per a la redacció digital i de marca.- Online. Sense 
restricció horària. Del dimarts 16 de març al divendres 16 d’abril 
(10 hores) - Amb aquest curs, a càrrec d’Adrián Caballero, els 
participants ampliaran els coneixements sobre redacció, apre-
nent totes les eines que han de conèixer per adaptar la forma 
d’escriure al que demanden actualment els gestors de contin-
gut, el posicionament i la forma en que l’audiència consumeix 
la informació.

Com resolem una crisi de manera eficaç.- Online. Sessió en 
directe. Dijous 18 de març (de 10.00h a 13.00h) - El risc zero no 
existeix i les organitzacions han d’estar preparades per a una 
possible crisi. Una mala gestió d’una crisi pot fer molt de mal a 
la reputació i imatge d’una organització i fins i tot fer-la desa-
parèixer. És per això que cal prevenir. I la prevenció d’una crisi 
comença molt abans que aquesta arribi. Aquest curs, presentat 
per Josep M. Brugués, dona una visió global de com preparar-
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se davant d’una crisi i explica les eines i protocols de comunica-
ció fonamentals per fer-hi front.

Introducció a l’analítica web.- On line. Sense restricció 
horària. Del dilluns 22 de març al divendres 23 d’abril (10 ho-
res) - L’analítica web ofereix moltes possibilitats per millorar 
els resultats de la teva estratègia digital, però les dades poden 
ser difícils d’interpretar. En aquest curs, dirigit per Pilar Yépez, 
comprendràs les bases de l’analítica web, coneixeràs les princi-
pals mètriques i el seu significat i sabràs com funciona Google 
Analytics i quines són les seves propietats. 

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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La caiguda d’ingressos publicitaris 
minva als grans mitjans de 
comunicació
Per Agència EFE / eldiario.es

Els grans grups de mitjans de comunicació espanyols cotitzats 
han vist com la caiguda del mercat publicitari arran de la irrup-
ció de la pandèmia deixava empremta en els seus resultats 
anuals, amb caigudes de fins al 30% en els seus ingressos du-
rant tot 2020.

Segons els resultats anuals presentats a la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) al llarg d’aquesta setmana, Prisa 

va ser la que més va cedir en aquest aspecte, amb un 27,4%, 
seguit de Atresmedia, que va patir una contracció del 16,7%, 
Vocento, que va perdre un 13,5%, i Mediaset España, que va 
ser la companyia que millor va resistir a la conjuntura després 
deixar-se un 11,6%.

Prisa, propietari del diari El País i de la Cadena Ser, entre altres 
mitjans, va tenir una xifra de negoci el 2020 de 700.600.000 
d’euros, el que significa una caiguda de 27,4% respecte a l’any 
anterior. Concretament, els ingressos per publicitat de la com-
panyia van ser un 27,5% menors durant l’últim any, arribant 
als 255.100.000, dels quals més de l’80% van ser provinents 
d’Espanya.

El seu negoci Prisa Ràdio, el més dependent de la publicitat, 
va facturar gràcies a ella 176.300.000, amb una caiguda inte-
ranual del 28,9%, mentre que el negoci de premsa, que també 
factura amb la venda de diaris i revistes, va perdre un 24% 
fins a 79.300.000. L’aspecte positiu per a Prisa és que els seus 
ingressos per publicitat només representen un 36,4% del total 
del grup, que el 2020 va facturar més del 50% a través del seu 
negoci educatiu Santillana, amb la venda de llibres i recursos 
educatius.
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Prisa assegura que en l’aspecte publicitari “la competència amb 
companyies que ofereixen contingut en línia és intensa i el grup 
competeix per publicitat tant amb actors tradicionals, com amb 
plataformes multinacionals de contingut audiovisual i musical 
en línia, com amb nous proveïdors de contingut en línia i agre-
gadors de notícies”.

Pel que fa a Vocento, l’amo del diari ABC va facturar 341.300.000 
el 2020, un 13,5% menys que el 2019, amb una caiguda dels in-
gressos publicitaris de l’16,4% fins a situar-se en 141.100.000, 
tot de millorar en l’últim trimestre. Segons les seves dades, la 
seva contracció va ser menor que la del mercat publicitari esta-
tal (-22,5%), i el tipus de publicitat que es va veure més afectat 
va ser el de la premsa convencional, que va cedir un 20,7%, 
davant el 6,8% que es va deixar la publicitat digital.

A l’igual que succeeix amb Prisa, els ingressos per publicitat que 
té Vocento representen menys de la meitat de la xifra de negoci 
del grup, amb un 41,3%, davant el percentatge restant que es 
reparteix entre la venda d’exemplars i contingut audiovisual.

També ho nota el mercat audiovisual.- En el sector audiovi-
sual, segons dades d’Infoadex, el mercat publicitari de televisió 

a Espanya es va contraure un 18,4% el 2020, situant-se en 
1.640,3 milions, afectat per un menor interès dels anunciants 
en promocionar els seus productes i serveis a una població 
confinada o amb restriccions de moviment.

En el cas de Mediaset Espanya, que va tenir un volum 
d’ingressos el 2020 de 836.600.000, un 11,6% menys que en 
2109, la xifra de negoci procedent de la publicitat representa 
gairebé el 90% del total, el que indica una major dependència 
publicitària que els exemples anteriors.

En aquest sentit, els ingressos publicitaris de l’amo de Tele-
cinco i Cuatro van arribar als 729.300.000, amb una caiguda 
de l’16,8%, tot i que els digitals de el Grup van créixer un 25%.

Per la seva banda, Atresmedia va comptabilitzar ingressos per 
866.300.000, un 16,7% menys, dels quals 807,9 van ser gene-
rats pel negoci audiovisual. D’aquesta última xifra, els ingres-
sos publicitaris de televisió van comptabilitzar 660.300.000, un 
15,5% menys, davant 51,2 milions que va facturar per publicitat 
digital, que va créixer un 7% interanual.
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Així, els ingressos publicitaris totals de Atresmedia el 2020 van 
ser de 711.500.000, el que representa un 82% de la xifra de ne-
goci, amb una dependència de la publicitat molt més gran que 
Prisa i Vocento, per exemple. (Infografia: Mediaset)
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Adeu a Eusebio Serrano, director de 
l’OJD (1996-2013)
Per Manuel Sala, director general d’Oficina de Justificació de 
la Difusió

 
Diumenge passat, 28 de febrer, va morir a Madrid, a l’edat de 
75 anys i víctima de la Covid-19, Eusebio Serrano, que fou di-
rector de l’OJD (1996-2013); era natural de Bailén (Jaén) i ma-
drileny d’adopció.

Avui OJD tots ens sentim una mica orfes ja que la seva dilatada 
trajectòria professional va fer que coincidíssim amb ell en molts 
projectes, poguéssim gaudir de la seva amistat i el seu tarannà 
proper i cordial.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i 
en Ciències Empresarials per ICADE Madrid, va entrar a formar 
part de l’Oficina de Justificació de la Difusió el 1965, només un 
any després que aquesta fos constituïda per anunciants, agèn-
cies i mitjans de premsa per realitzar el control de la difusió a 
Espanya. Va treballar colze a colze amb Jacinto Jiménez-Egui-
zabal, primer director d’OJD, Ramon Poch, director a Barcelona 
i secretari del Consell d’Administració i sota les presidències de 
Juan Pavía, Antonio García Zarandieta i Ángel Durández, fins a 
retirar-se, l’any 2013.

Nomenat director general el 1996, Eusebio Serrano va impulsar 
les dues àrees de negoci (paper i internet) i el 2007 l’empresa 
va aconseguir un rècord absolut amb 1.169 mitjans auditats a 
Espanya (939 impresos i 230 mitjans digitals).

Des de l’inici, va mantenir unes excel·lents relacions amb els 
editors que, juntament amb l’aprovació de normes de control 
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adequades i rigoroses, van consolidar el prestigi de la  marca 
OJD com la font més fiable de dades per a la planificació en els 
mitjans impresos. Li va tocar també bregar amb algunes crisis. 
La més greu va tenir el seu epicentre a 2002, amb l’arribada dels 
diaris de distribució gratuïta. Va haver de crear-se la marca PGD i 
canviar la denominació social de l’empresa per incorporar el con-
trol d’aquests mitjans amb sigles diferents a les d’OJD, empresa 
que es va culminar amb èxit al desestimar la Justícia sengles 
recursos presentats contra la societat per aquest motiu.

Al llarg de la seva àmplia trajectòria va ser ponent convidat en 
nombroses ocasions, tant en l’àmbit universitari com en el publi-
citari, i va recollir el reconeixement internacional a l’ésser elegit 
en dues ocasions president de la IFABC (Federació que agrupa 
els organismes de control de difusió en més de 30 països).

Sempre educat, accessible i de tracte entranyable, Serrano te-
nia un caràcter que aconseguia acostar-se a el costat humà 
dels seus interlocutors i això el va convertir en una persona molt 
apreciada en el sector.

Personalment, vaig tenir l’oportunitat de tractar-lo en profun-
ditat. Compartim viatges i hores de treball de les que guardo 

anècdotes molt grates perquè era un excel·lent conversador. 
Va saber donar visibilitat al seu equip i ens va fer créixer profes-
sionalment. Considerava a les persones com una part important 
de la seva comesa i sempre va ser atent i cordial amb tothom.

Ens deixa una gran persona i amb ell es tanca una pàgina bri-
llant de la història de l’aquesta empresa. Descansa en Pau, es-
timat Eusebio. (Fotografia: AMIC)

NOTA: L’AMIC ret un homenatge sincer i càlid a l’Eusebio Se-
rrano, amb qui l’entitat va treballar de valent per satisfer les 
necessitats de les publicacions de proximitat i, finalment, per 
facilitar el seu reconeixement de ple dret per a tot l’Estat. En 
la fotografia que il·lustra aquest obituari, podem veure el sen-
yor Serrano en la l’acte de presentació del primer Rànquing de 
Mitjans de Comunicació Digitals en Català, elaborat per OJD 
Interactiva i impulsat per l’ACPG (avui AMIC) que es va fer al 
Palau de la Generalitat el 15 de febrer del 2012. En la fotografia 
d’aquest obituari podem veure també Alfons Udina, aleshores 
president de l’ACPG, i Francesc Homs i Molist, en aquell mo-
ment secretari General de la Presidència de la Generalitat.
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Els joves lectors confien en notícies 
de qualitat i una bona proporció d’ells 
està disposada a pagar 
Per Elizabeth Benitez, directora d’esdeveniments i màrqueting / 
World Association of News Publishers

  Com a part de la meva tesi de màster, recentment he pregun-
tat a 355 participants d’entre 18 i 34 anys d’Europa, els Estats 
Units i Mèxic sobre les seves preferències de notícies digitals i 
quant estan disposats a pagar per una subscripció. En aquest 
article, intento analitzar els resultats d’aquesta enquesta.

Les troballes indiquen que, tot i que els lectors joves segueixen 
sent els menys disposats a pagar per subscripcions a notícies 
digitals, sí que reconeixen el valor afegit d’aquestes ofertes de 
pagament. En poques paraules, quatre determinants influeixen 
en la seva disposició a pagar: preu, nous formats atractius, va-
lor i contingut.

Quant estan disposats a pagar els lectors joves al mes per 
una subscripció a notícies digitals?
Els lectors joves estan disposats a pagar fins a 6 € per una 
subscripció mensual de notícies digitals, un 50% menys que el 
preu mitjà (14,09 €) entre països. A veure:

Es va demanar als enquestats que expressessin la seva inten-
ció de subscriure’s a un lloc web de notícies en línia i l’import 
exacte que estarien disposats a pagar en una escala de 0 a 15 
euros. Les respostes es van analitzar basant-se en un mètode 
de sensibilitat al preu.

Segons els resultats, el 23,4% dels participants està preparat 
per pagar una subscripció enfront del 27,9% que no creu que la 
pagarà. La resta de la mostra tenia una opinió neutral. Podrien 
plantejar-se pagar aquest tipus de subscripció potser en algun 
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moment, per exemple, quan el seu nivell d’ingressos augmenti 
i els preus siguin menys problemàtics. 

De mitjana, estarien disposats a pagar 6 € mensuals, és a dir, 
menys del 50% del preu mitjà de subscripció digital de notícies 
a tots els països. Segons l’Institut Reuters per a l’Estudi del 
Periodisme, 14,09 € és el preu mitjà de subscripció mensual en 
sis països europeus i els Estats Units.

A més, l’estudi demostra que hi ha un nombre reduït de lectors 
disposats a pagar una quantitat més important (entre 8 i 15 €). 
Tot i això, un gran percentatge de lectors només està disposat 
a pagar molt poc (menys de 3 €).

Per tant, trobar els preus i el model adequats és crucial per als 
editors, ja que els ingressos dels lectors digitals s’estan con-
vertint en una font financera principal i els usuaris més joves es 
convertiran en els seus principals clients en els propers anys.

Això suggereix que un preu de subscripció més baix té un efecte 
positiu per augmentar la base de clients dels lectors joves i que 
són objectius excel·lents per a ofertes premium, com ara accés 
a visualitzacions més avançades, millors funcions de cerca o 

accés anticipat al contingut. A més, les ofertes dels estudiants, 
les tarifes molt reduïdes o els períodes curts de cancel·lació, 
són una opció fantàstica per motivar els joves lectors amb una 
forta voluntat de pagament i convertir-los en fidels.

L’addició de diversos tipus de vídeo, podcasts o contingut 
interactiu pot augmentar l’atracció, la retenció i la conver-
sió dels usuaris.

Tot i que el contingut és essencial per atraure els joves lectors, 
el factor més crític és com es presenta. Els formats han de ser 
atractius per a un públic natiu per a mòbils, com ara Millennials 
i Gen Z’ers. Per exemple, The Washington Post ja està experi-
mentant amb RV, xats interactius i opcions de missatgeria. Al-
tres editors també han portat els lectors a viatges d’experiència 
de 360 graus a altres planetes, destinacions de viatges i mítings 
i debats de candidats a la presidència.
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Els joves lectors volen ofertes de notícies que proporcio-
nin contingut de gran qualitat, significatiu i fiable, però so-
bretot esperen que sigui útil i interessant per a ells.
L’estudi revela que la voluntat de la gent de pagar per subs-
cripcions a notícies digitals està correlacionada amb les seves 
creences sobre el valor de les notícies. La gent sol utilitzar el 
preu com a indicador de la qualitat del producte. Poden pensar: 
“com més alt sigui el preu, més alta serà la qualitat”. 

Igualment, si la gent percep que un producte o servei és de 
més qualitat que un altre producte o servei, naturalment espera 
pagar-ne un preu més alt. A més, mentre el contingut està dis-
ponible de forma gratuïta, els lectors poden estar disposats a 
pagar per la mateixa informació si la qualitat és millor.

Els editors poden aconseguir una proposta de valor sòlida 
definint clarament quina és la seva competència bàsica. Tot i 
centrar-se en ser rendibles, els editors no han d’oblidar que el 
seu objectiu i la seva competència bàsica són crear un gran 
periodisme. Si els usuaris consideren que l’oferta és valuosa, 
és probable que siguin subscriptors. 

A més, la marca té un paper vital en la persuasió dels lectors 
mil·lenaris que no tenen la intenció ferma de pagar les notícies. 
La creació d’una marca d’alt valor que involucri els lectors hau-
ria de ser un dels objectius principals. En aquest sentit, una 
forta campanya de màrqueting podria oferir una diferenciació 
de productes de la versió impresa, contingut gratuït i ofertes 
digitals de pagament.

Els valoren també la comoditat
El tipus de contingut que ofereix una subscripció influeix en la 
intenció de pagar dels consumidors. Els lectors més joves valo-
ren la comoditat, però tenen altes expectatives un cop accepten 
pagar.
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Entre els participants es va observar principalment una falta de 
voluntat per pagar contingut especialitzat. Potser es podria ex-
plicar per una pronunciada mentalitat que el contingut periodís-
tic digital hauria de ser gratuït. 

Malgrat aquest fet, sorprenentment, el tipus de contingut que 
els participants estarien més disposats a pagar és “Ciència i 
tecnologia”; seguit de “Economia i empresa”. S’observa una 
qualificació inferior per a “Delinqüència i seguretat pública” i 
“Política nacional o govern”.

Una manera d’incrementar els percentatges de conversions del 
públic jove és invertir en dades de lectors i conservació i per-
sonalització (algorítmica) per mostrar opcions personalitzades 
en funció dels interessos dels usuaris. Per exemple, algunes 
organitzacions han estat explorant aquesta tendència mostrant 
contingut adaptat als usuaris durant el període de prova, així 
com mitjançant butlletins personalitzats.

En conclusió, és important tenir en compte que no hi ha cap fór-
mula màgica per crear un model de negoci. Tot i això, l’adopció 
de bones pràctiques o canvis de baix cost pot maximitzar la pro-
posta de valor, impulsar la participació del públic i els percentat-

ges de conversió. A més, independentment de les preferències 
del lector, les dades i la tecnologia continuen sent la base de 
l’èxit de la subscripció digital. (Il·lustracions: Wan-Ifra)
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Així és el nou panorama dels mitjans
Per Marketing Directo

  
La proliferació de les plataformes i els serveis de streaming 
sota demanda és una de les disrupcions més profundes que 
s’han presentat en el panorama dels mitjans en els darrers 50 
anys. Ja sigui en els dispositius mòbils o a la televisió connec-
tada (CTV), el nombre de persones que utilitzen els serveis de 
streaming ha arribat a un nivell històric.

I, atès que les plataformes OTT (Over-The-Top) no utilitzen els 
canals tradicionals, és hora que els professionals del màrque-
ting s’adaptin.

Gràcies a l’impuls generat per la popularitat del contingut origi-
nal i els canvis en els patrons de consum de mitjans, l’streaming 
mòbil ha tingut un creixement impressionant a tot el món i entre 
totes les generacions. Atès que els consumidors passen més 
temps reproduint contingut de streaming en els seus telèfons i 
en dispositius CTV, és un bon moment perquè els anunciants 
augmentin la seva despesa publicitària en aquests dispositius i 
explorin diferents estratègies que els permetin aprofitar aquesta 
nova oportunitat. És ni més ni menys una nova finestra, oberta 
evidentment i també per a la premsa digital.

L’informe Mobile Streaming Report d’Adjust ofereix una des-
cripció detallada d’aquest nou panorama de mitjans, incloent 
les maneres en què els usuaris de diferents grups d’edats con-
sumeixen contingut per streaming a dispositius mòbils i CTV a 
tot el món, així com les millors maneres en que les marques 
poden mesurar l’èxit a l’executar campanyes en aquests ca-
nals. L’informe està basat en una investigació realitzada amb 
8000 consumidors dels Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, 
Turquia, Japó, Singapur, Corea i Xina.

Les troballes de Adjust revelen que l’streaming mòbil és més 
que un nou enfocament per al model de la televisió, ja que re-
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quereix una nova mentalitat, i un altre tipus de dades, per apro-
fitar l’oportunitat i mesurar els resultats. La competència i la 
demanda dels consumidors, els que volen més entreteniment 
en els seus propis termes, han impulsat l’ús i la freqüència de 
l’streaming mòbil. L’informe de Adjust desmenteix el mite que la 
major part de l’streaming en dispositius mòbils es porta a terme 
durant el transport o en casos atípics. Tot i que la pandèmia de 
coronavirus ha obligat a més persones a romandre a casa, el 
84% dels consumidors de tots els països enquestats van utilit-
zar els seus smartphones per reproduir la mateixa quantitat de 
contingut per streaming que abans, o més.

Els pressupostos per als serveis de streaming a les llars també 
són cada vegada més grans. Aquesta tendència rep el major 
impuls per part dels usuaris millennials i els de la Generació 
Z , la majoria dels quals reprodueixen contingut per streaming 
com a mínim un cop per setmana, principalment en els seus 
dispositius mòbils.

No obstant això, l’streaming no és exclusiu per als públics jo-
ves, ja que aquesta activitat també s’està fent cada vegada més 
popular entre els grups de més edat. Als països orientats als 
dispositius mòbils, com la Xina i Turquia, els usuaris de totes 

les generacions reprodueixen contingut per streaming de for-
ma habitual. En total, el 89,8% dels usuaris de 55 anys o més 
que viuen a la Xina, i el 88,9% dels usuaris d’aquesta mateixa 
categoria que viuen a Turquia, van afirmar que reprodueixen 
contingut per streaming al seu telèfon tots els dies o al menys 
més d’una vegada a la setmana.

Tot això mostra clarament que el creixement del mercat 
d’streaming mòbil i de CTV en dispositius OTT presenta una 
oportunitat atractiva per als professionals del màrqueting que 
volen assolir i atreure l’interès del seu públic objectiu. Atès que 
els consumidors inverteixen cada vegada més temps i diners 
en els serveis d’streaming i entreteniment sota demanda, els 
professionals del màrqueting han de recalibrar tant la seva es-
tratègia com les eines que s’utilitzen per mesurar el rendiment 
si volen tenir un engagement reeixit amb els públics d’aquest 
canal. (Infografia: Adjust)

NOTA: Us oferim l’informe Mobile Streaming Report, de Adjust, 
amb consells pràctics per aprofitar al màxim aquestes noves 
oportunitats. CLICAR AQUÍ  
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El finançament del periodisme s’ha 
resolt, passem a altres problemes 
més grans
Per Espen Egil Hansen, redactor en cap i CEO d’Aftenposten, 
Noruega.

Hem passat els últims 20 anys lluitant amb la qüestió fonamen-
tal de la forma de finançar el periodisme. És hora de seguir en-
davant! M’han desafiat a assenyalar tres grans problemes que 
els redactors i redaccions han de resoldre en els propers anys. 
En breu, esbossaré els meus candidats. Entenc que ara podem 
considerar resolt el problema del finançament del periodisme, 
escolteu-me.

No dic que el problema dels diners del periodisme s’hagi solu-
cionat per a tothom. Moltes redaccions encara tenen dificultats. 
Però, de ser un número mortal per al periodisme com a tal, hem 
elaborat models de negoci amb un millor ajustament a l’era di-
gital. Val la pena invertir en un bon contingut. El periodisme s’ha 
convertit en un producte que la gent està disposada a pagar, no 
principalment en un vagó per fer publicitat.  

Sí, moltes editores encara lluiten per equilibrar plataformes here-
tades com la premsa impresa, la televisió i la ràdio amb el digital. 
Sí, moltes empreses de mitjans de comunicació depenen massa 
de la caiguda dels ingressos publicitaris. Però el llibre de trans-
formacions ja és ben conegut. Es pot aprendre, formar, copiar 
i innovar. És un treball dur, però en general sabem com fer-ho.  

Afegint el meu optimisme: finalment veiem mesures regula-
dores a tot el món que pretenen equilibrar millor la tecnologia 
mundial i els mitjans locals. Els primers intents com la recent re-
gulació australiana podrien ser imperfectes. Tot i això, aquests 
intents representen un reconeixement gairebé universal que cal 
regular la relació entre mitjans i plataformes. Aquesta visió es 
materialitzarà, en els propers anys, en un millor finançament 
del periodisme. 
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Tot i això, tot aquest optimisme comporta una condició prèvia: 
amb els nous models de negoci, establim una relació més di-
recta entre l’audiència (ens paga) i la feina que fem per ells. Per 
tenir èxit, hem de fer una feina millor.

En aquest article, presento tres grans problemes que crec que 
hem de solucionar en els propers anys. 

Problema 1: Cobrir el desacord en la societat
La polarització és un model de negoci temptador. Aneu amb la 
gent, doneu-los el que vulguin i els diners entraran.

Com molts altres editors, he estat ocupat assenyalant amb les 
mans les plataformes. Òbviament, el paper de Big Tech com a 
amplificadors globals d’odi, mentides i desinformació forma part 
del problema de la desconfiança. Els polítics escrupolosos van 
trobar la seva eina perfecta per reunir suport i, de fet, segrestar 
eleccions i institucions democràtiques. Al llarg del camí, les pla-
taformes també van guanyar molts diners.  

Tot i això, hi ha molts pecadors a la congregació. La tecnologia 
global no pot ser l’única culpable de l’actual estat miserable 
del món. Durant centenars d’anys, els redactors teníem quasi 

el monopoli a l’hora d’escollir quines veus i històries dignes de 
transmetre al públic. Quan Internet va donar veu a aquest pú-
blic per si sol, es va disparar: el món tal com el vam descriure i 
el món tal com ho van experimentar no es va connectar. Encara 
no ho fan.  

No totes les crítiques han estat justes ni ben articulades. 
Però quan van baixar, vam anar massa amunt. Per a milions 
de persones, ja no som rellevants. En lloc de ser vistos com 
l’espantós gos de vigilància que protegeix les persones dels 
maltractaments, molts ens veuen com ocells llunyans en un cel 
blau pàl·lid. Són allà dalt, i què? 

En lloc d’entendre les notícies falses com un símptoma de des-
confiança fonamental en la societat, les vam veure com una 
manca de fets. Tot i això, quatre anys comprovant les 30.573 
mentides de Donald Trump com a president no van impedir que 
74 milions d’americans el votessin de bell nou. 

Gairebé cada editor lluita amb l’espinosa qüestió de confiança, re-
llevància i confiança del públic. Sens dubte, hem millorat la nostra 
missió autodefinida d’exigir comptes als governs. Tot i això, mal-
grat tot el bon treball, la confiança en els mitjans disminueix.  
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Amb el pas del temps hem de canviar això, i és una feina que 
hem de fer nosaltres mateixos:

• Estratègies per obtenir una confiança superior: la neutrali-
tat, l’objectivitat, l’equitat i fins i tot la subjectivitat i l’acció repre-
senten estratègies molt diferents que una publicació pot aplicar 
per assolir una confiança superior. Quines són les implicacions 
pràctiques d’escollir una sobre una altra? Què funciona? 

• Repensar les paraules de moda: paraules com “qualitat”, 
“estàndards periodístics” i “equitat” s’utilitzen de manera tan ru-
tinària que van perdre el seu significat. Les hem de replantejar. 

• El risc de ser rellevant només per a uns pocs: la subscrip-
ció és una solució al problema dels diners, però pot conduir-
nos a un problema encara més gran: optimitzem els que poden 
pagar. 

Crec que un bon començament és aprendre d’aquells editors 
que es troben enmig de les tempestes de desconfiança furiosa. 
Com cobrim el desacord en la societat i les estratègies per ge-
nerar confiança i gestionar la polarització?

• Lionel Barber acaba de publicar el seu llibre The Powerful and 
the Damned, sobre els seus 14 anys com a redactor en cap 
del Financial Times. Paraules clau: “Brexit”, la “crisi financera” 
i “xarxes socials”. 

• Maria Ressa ha estat recentment nominada al Premi Nobel de 
la Pau pel seu coratge i resultats excepcionals com a periodista, 
editora i fundadora del lloc de notícies de Filipines, Rappler. Ha 
estat arrestada, condemnada i amenaçada repetidament com 
a conseqüència del periodisme d’investigació crític de Rappler. 

• El redactor en cap de Folha de S. Paulo, Sérgio Dávila, al Bra-
sil, es troba en un altre atac creuat contra el president populista 
Bolsenaro i els seus partidaris.  

Problema 2: aconseguir la redacció a bord 
Cap altre problema fa que els editors estiguin més desperts a 
la nit que això: heu construït una estratègia digital fantàstica, 
però hi ha moltes coses, des de les tradicions de la redacció 
fins a la manca de recursos. Els problemes semblen infinits 
i entrellaçats. Quan decidiu una solució per a un problema, 
n’apareixen cinc de nous. 
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Creeu equips digitals especialitzats o opteu per una estratègia 
per a tothom? Com assegureu els recursos digitals necessaris 
sense perdre la qualitat del vostre paper imprès, encara estimat 
per milers de subscriptors? Com podeu aconseguir que el pro-
ducte, el màrqueting, la tecnologia i la redacció treballin junts 
per resoldre fonaments?  

I quan porteu dades a la redacció per dirigir un debat més ba-
sat en els fets sobre l’aspecte de la qualitat editorial, la sala 
queda callada. No hi ha oposició oberta, però es poden veure 
els braços creuats i escoltar les remors a les cantonades. No 
sembla una redacció guanyadora. De fet, ja saps que no ho és. 

  

És fonamental solucionar el problema de la incorporació de la 
redacció perquè acabarà amb la vostra marca de notícies si 
fracasseu. En digital, la competència és absoluta. El vostre nom 
de marca i els seus ingressos per impressió us poden propor-
cionar un avantatge a curt termini, però no per molt de temps.  

Com a redactor en cap d’Aftenposten i VG Nett de Schibsted, 
a Noruega, vaig destacar els diferents aspectes de la transfor-
mació de la redacció al meu lideratge. Vaig buscar inspiració de 
col·legues i fins i tot de líders de diverses indústries: tecnologia, 
banca, comerç minorista, universitat, empreses emergents. (No 
ho digueu a ningú, però els problemes són els mateixos. No 
som tan únics). Això em va convèncer que la transformació di-
gital no és un problema tècnic. És una mentalitat. 

En assessorar empreses i editors sobre transformació, he tro-
bat que la manera més eficaç de moure la mentalitat d’una re-
dacció és tenir un enfocament sistemàtic en tres dimensions:

• Liderar i comunicar la transformació: els millors editors han 
de gastar la major part de la seva energia en dirigir i comuni-
car la transformació. Això podria significar que l’editor hagi de 
dedicar menys temps als debats públics sobre la gran història 
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d’avui i més a les discussions internes de la redacció. No tots 
els editors se senten còmodes a l’hora de liderar ells mateixos 
la canalla. Com a editor, podeu organitzar i delegar de diverses 
maneres. Tot i això, cap organització tindrà èxit realment sense 
el lideratge superior, demostrant que estan “tots dins” i estan 
disposats a tot. 

• Enderrocar les sitges: els líders han d’enderrocar les sitges 
entre departaments i grups professionals de la seva empresa. 
Quan organitzeu recursos, intenteu adoptar la perspectiva dels 
lectors i subscriptors i pregunteu: quina feina fem per ells? La 
majoria de departaments d’una empresa de notícies hi són per 
un motiu intern. Les empreses de mitjans amb èxit que he estu-
diat troben maneres d’alinear recursos de diferents professions 
(periodistes, producte, màrqueting i ingressos dels lectors) per 
solucionar els problemes més significatius en nom del seu públic.

• Cultura del treball: finalment, la cultura és la suma de totes 
les coses petites i grans que fem, no el que diem que fem. Per 
tant, la cultura del treball no pot decidir un director general o un 
editor. Ha de ser propietat de tothom de l’empresa. Tot i això, les 
empreses d’èxit troben maneres de treballar de manera cohe-
rent amb la cultura fonamental per al negoci. Aprenem d’elles. 

Cal centrar-se en com transformar la vostra redacció: 

• El paper central de The Washington Post, que porta el ge-
rent de la redacció, Kat Downs Mulder, és formar equips amb 
membres de diferents departaments per resoldre problemes i 
desenvolupar idees.

• Com a líder experimentat, havent estat el redactor en cap de 
Dagens Industri, la directora editorial de Bonnier News, Lotta 
Edling, sap què funciona amb la cultura i el desenvolupament 
digital de múltiples marques d’èxit a Bonnier. 

Amb una base digital sòlida i personal, inclòs el fet d’haver aju-
dat a llançar Huffington Post a Munic, el treball de l’editor en 
cap de Handelsblatt, Sebastian Matthes, és ara portar la marca 
heretada alemanya a l’era digital.

Problema 3: involucrar el públic a través d’històries con-
tundents
Aquest problema no hauria de ser un problema. Hauria de ser 
el nucli del que fem: una gran narració com a base del gran 
periodisme. Malauradament, no ho és. 
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Vint anys després que vam començar a experimentar amb ví-
deo, àudio, cobertura en directe, interactivitat, gràfics dinàmics 
i dades, moltes redaccions segueixen fent això: experimentar. 
Tot i que diàriament veiem excel·lents exemples de narració 
digital, la majoria del periodisme encara es presenta de manera 
similar a com ho fèiem fa 50 anys. 

Els motius d’això són complexos. En part, ha estat un problema 
de competència i tenir les persones adequades. En part s’ha 
tractat sobre tecnologia, eines i com utilitzar-les. En part ha es-
tat un problema de costos. I en part s’ha tractat de pura tradició 
a les redaccions. 

És essencial que ens traslladem a un lloc millor per al periodis-
me. A la versió impresa, podríem construir un hàbit lector fort 
omplint diàriament el diari amb text i imatges. En digital, hau-
ríem de deixar que la història decideixi el format. Mentrestant, 
a l’hora d’escollir formats, hem de tenir molt més en compte la 
situació de l’audiència a l’hora de consumir el nostre contingut. 

Per exemple, el podcast ha demostrat ser un canal eficaç per 
arribar a una gent més jove acostumada a connectar els seus 
auriculars. Però no passa res. Cal produir i formatar de mane-
ra que cada segon aporti valor a un grup de públic específic. 
Sigueu avorrits i l’oient no tornarà mai més. Sigues rellevant 
i tindràs un usuari fidel amb minuts de compromís que només 
pots somiar en el periodisme basat en text. 

En els darrers 25 anys, vam aprendre a digitalitzar diaris im-
presos. Ara, l’oportunitat més significativa és digitalitzar àudio 
i vídeo. L’objectiu seria aconseguir una posició en una major 
atenció. En última instància, la gent passa més temps en àudio 
i vídeo que en suports basats en text.

La creativitat, la imaginació i l’espontaneïtat són marques co-
mercials d’una gran narració. Però per arribar al següent nivell 
de narració d’històries, les redaccions necessiten un enfoca-
ment més estructurat.

Tenim formats de narració molt diferents: podcast, periodisme 
visual i de dades i vídeo en directe. Tot i això, comparteixen un 
enfocament estructurat de la narració d’històries que tots po-
dem aprendre a l’hora de desenvolupar les nostres redaccions:

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

• Proporcionar eines i formació que permetin a tots els periodis-
tes fer narracions visuals i de dades.

• Convertir amb èxit els vídeos de les últimes notícies en 
l’estratègia del diari imprès precisa d’un especialista.

• Apostar pels podcasts i sobre com estan formatats per cons-
truir hàbits forts de lectors/oients. (Il·lustracions: inma.org)
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Control i qualitat dels mitjans de 
comunicació
Per Humberto Martínez-Fresneda Osorio, director del Grau en 
Periodisme de la Universitat Francisco de Vitòria /  ABC

Els mitjans de comunicació s’han constituït en la principal re-
ferència d’una societat democràtica. Fins i tot m’atreviria a dir 
que són la principal via de formació d’una societat que ha relegat 
a un segon pla les dues vies de formació tradicionals, l’educació i 
la família. Vuit lleis d’educació en quaranta anys (de mitjana, una 
llei cada cinc anys) i un nombre de ruptures familiars considera-
ble cada any deixen molt tocats als que sempre van ser i haurien 
de seguir sent els motors d’una societat que vol progressar.

Necessitem un sistema de mitjans de comunicació rigorós i no 
dependent de l’Estat. Les paraules del vicepresident segon del 
Govern de l’estat, demanant control dels mitjans, no han de 
caure en sac foradat; han de alertar els mateixos que, avui més 
que mai, aquests han de fer valer la seva funció social. Si els 
mitjans de comunicació tenen sentit és perquè compleixen la 
funció de controladors dels poders de l’Estat perquè no hi hagi 
abús dels mateixos i perquè els ciutadans tinguin confiança en 
l’escut mediàtic que els protegeixi d’aquests abusos, mentides, 
exageracions intencionades i decisions unilaterals.

Això no eximeix la premsa de la responsabilitat que els exigeix 
no manipular, no distorsionar, ser rigorosos i donar la informa-
ció necessària i justa. La llibertat d’expressió, recollida i limi-
tada en l’article 20 de la nostra Constitució, va de la mà de la 
responsabilitat. La llibertat d’expressió no és llibertat absoluta 
per dir el que un vol sense cap límit, és llibertat responsable per 
garantir un dret fonamental dels ciutadans.

Necessitem una comunicació plural i periodistes seriosos que 
siguin creïbles i ens permetin apropar-nos amb tota confiança a 
la realitat que ens envolta i afecta. En aquest sentit, m’agradaria 
reclamar una educació en matèria de comunicació des d’edats 
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primerenques, perquè cal educar en un àmbit que influeix tant 
en les persones i saber qui és qui en els mitjans de comunica-
ció; qui està darrere dels missatges per entendre’ls, per posar 
en el seu just lloc la informació, per saber que la pluralitat no és 
quantitat, sinó diversitat ideològica. Hem d’aprendre a diferen-
ciar informació i opinió i acabar amb el vici d’elevar a informació 
el pensament per entendre en els seus justos termes la llibertat 
d’expressió. Llibertat d’expressió sí, però amb límits a la dig-
nitat de les persones i, per descomptat, en la veritat dels fets.

Necessitem un periodisme assenyat, prudent i humil, però cert 
i rigorós, i uns mitjans que no siguin controlats pel poder polític, 
com ha suggerit, ni més ni menys, el vicepresident del Govern 
d’un país democràtic. Aquesta serà l’única arma per desarmar 
als que volen controlar els mitjans de comunicació i lesionar 
una democràcia plena. (Infografia: Search Engine Journal)
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