
Construïm grans audiències

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

12/03/2021

n
ú

m
e

ro 383

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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La Comissió Europea es compromet a donar suport al sector mediàtic en dificultats
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La despesa mundial del consumidor en contingut multimèdia i tecnologia desafia la pandèmia i creix un 6,1% 
a 2,01 dòlars el 2020

COMUNICACIÓ DIGITAL
A una mica més de tres quartes parts dels espanyols els preocupa no tenir control  sobre les seves dades en línia

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Els anunciants, en contra de pagar el tribut que correspon a Google

NOVES EINES
Facebook, Microsoft y Apple pinten un futur en on teletreballarem i ens “teletransportarem” amb ulleres de realitat augmentada

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’escepticisme envers les xarxes socials augmenta

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els consumidors se senten identificats amb els anuncis en línia? La publicitat en línia podria tenir un seriós proble-
ma de representació
TRIBUNA: La premsa de proximitat, un actiu essencial en un entorn molt difícil
PETIT REPORTATGE: Què és Clubhouse i com pots usar-lo en el teu treball periodístic
ANÀLISI: Les plataformes haurien de pagar més de 263 milions a l’any als diaris per usar les seves notícies, segons un estudi
DOSSIER: Els perfils professionals periodístics més demandats en els mitjans amb models de subscripció
OPINIÓ: El futur del diari
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La Comissió Europea es compromet 
a donar suport al sector mediàtic en 
dificultats
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Aquest any, la Comissió Europea presentarà un pla d’acció per 
donar suport al sector dels mitjans de comunicació de la UE, 
que s’enfronta a una crisi econòmica, va dir la vicepresiden-
ta executiva de Valors i Transparència, Vera Jourova, durant 
un acte organitzat per Euractiv (xarxa de comunicació europea 
especialitzada en política de la Unió Europea), dimecres de la 
setmana passada.

“L’objectiu principal del pla d’acció per a la democràcia europea 
és enfortir la llibertat i el pluralisme, la celebració d’eleccions 

lliures i justes i la lluita contra la desinformació”, va dir Vera 
Jourova a la cimera Media4Europe, que va llançar la segona 
edició del programa Star4Media, cofinançat per la UE. Jourova 
va argumentar que la Comissió presentaria dues iniciatives en 
virtut d’aquest pla d’acció, una d’elles és la recomanació per 
protegir els periodistes dels atacs.

Aquesta iniciativa segueix moltes preocupacions que el sector 
afronta riscos creixents, incloent “ amenaces i insults contra perio-
distes a les xarxes socials o atacs durant les protestes “, va afegir.

“ Tenint en compte la complexitat de la situació, la nostra princi-
pal prioritat és millorar la seguretat dels periodistes”, va  dir  la 
comissaria, que va afegir que una nova reunió a finals d’aquest 
mes de març, l’European News Media Forum hauria d’iniciar un 
diàleg sobre aquesta qüestió.

La segona iniciativa serà protegir els periodistes de processos 
estratègics contra la mobilització pública, per als quals “seria 
benvingut establir un terreny comú més clar dins de la UE”.

Després de diverses trucades realitzades pels acusats del 
sector dels mitjans de comunicació, la Comissió Europea es 
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va comprometre el desembre del 2020 a presentar a finals del 
2021 una iniciativa destinada a protegir els periodistes d’aquest 
tipus de processaments, que sovint s’utilitza com a instrument 
per silenciar-los.

Les dificultats de la premsa
Els problemes financers del sector dels mitjans de comunica-
ció certament van començar abans de la pandèmia, però les 
conseqüències de la crisi sanitària només han agreujar aquests 
problemes ja profundament arrelats.

“També és crucial que els periodistes trobin feina i se’ls pa-
gui decentment. Per fer-ho, el sector dels mitjans ha de ser 
econòmicament sostenible ”, va afegir la representant europea. 
En aquest context, el pla d’acció per a la democràcia europea 
s’ajustarà al pla d’acció audiovisual i mediàtic, que constituirà 
“ un full de ruta per a la reactivació, la transformació i la resilièn-
cia d’aquests sectors “.

L’executiu també treballa en un projecte d’inversió NEWS amb 
fundacions i altres socis privats, l’accés a préstecs del qual 
hauria de tenir el suport pel programa InvestEU, va dir. “ Per 
primera vegada, gràcies al programa “Europa Creativa”, el fi-

nançament es dedicarà a activitats de mitjans de comunicació, 
tot fent èmfasi en les activitats de col·laboració transnacional”, 
va dir Lucia Redcalde Langarica, cap de DG CONNECT a la 
Comissió Europea.

Altres iniciatives inclouen la col·laboració entre diferents proveï-
dors de mitjans sobre metadades, instruments de finançament 
relacionats amb la producció i distribució de contingut.

Amb motiu d’aquest esdeveniment, els agents de la indústria 
van instar la columna vertebral política europea a donar suport 
a la llibertat dels mitjans i garantir la protecció de periodistes 
i empreses. “El periodisme creïble, independent i ètic reque-
reix butxaques estretes entre polítics propietaris d’una banda 
i redaccions de l’altra. Malauradament, en alguns països hi ha 
massa mitjans de comunicació controlats pels oligarques i polí-
tics governants”, va dir Mogens Bjerregård, president de la Fe-
deració Europea de Periodistes (EFJ). “El pagament directe de 
suport financer per al pluralisme no només seria benvingut, sinó 
que seria necessari” , va continuar.

“Necessitem el suport de tots els governs i de la Comissió Eu-
ropea per garantir una bona posició per negociar acords justos 
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/21/investeu-council-agrees-its-position-on-an-improved-instrument-to-support-investment-growth-and-jobs-in-the-eu/
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amb els gegants tecnològics”, va mantenir Fernando de Yar-
za López-Madrazo, president de l’Associació Mundial. IFRA). 
“Hem d’assegurar-nos que se’ns compensi de manera justa per 
l’ús del nostre contingut periodístic, de manera que siguem sos-
tenibles i siguem capaços de mantenir el nostre paper demo-
cràtic a la societat”, va explicar.

Els grups d’interès de la indústria també han demanat a les re-
daccions que redoblin els seus esforços per portar el món de la 
tecnologia al context periodístic. “La indústria tecnològica i els 
mitjans de comunicació no només parlen prou, sinó que tam-
bé provenen de dos planetes diferents”, va dir Andreas Marck-
smann Andreassen, director digital del lloc danès Journalisten. 
“ Aquesta era de l’automatització a la qual ens enfrontem avui 
afectarà sens dubte el paper dels mitjans de comunicació a la 
societat. Per tant, és necessari que aprenguin l’idioma del sec-
tor tecnològic “, va concloure. (Infografia: Euroactiv)
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La despesa mundial del consumidor 
en contingut multimèdia i tecnologia 
desafia la pandèmia i creix un 6,1% a 
2,01 dòlars el 2020
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
Segons una nova investigació de PQ, la despesa global del 
consumidor en tecnologia i contingut multimèdia va créixer un 
6,1%, fins als 2.012 bilions de dòlars el 2020, impulsada pel 
bloqueig Covid-19 que mantenia els consumidors a casa amb 
múltiples formes d’entreteniment digital com a alleujament de 
la pandèmia. L’augment va suposar una forta acceleració del 
creixement del 3,8% el 2019, que va suposar una expansió més 

ràpida en la despesa de mitjans i tecnologia per al consumidor 
mundial en cinc anys, alimentada per l’augment de les despe-
ses en serveis de subscripció d’àudio i vídeo en streaming, i 
basats en consoles digitals i digitals. programari i maquinari de 
videojocs, segons la previsió global de despeses de consum de 
PQ Media per a la previsió de mitjans 2020-2024.

Si no fos per la despesa tradicional de cinema i vídeo domès-
tic, que va caure en picat després que els cinemes estiguessin 
tancats a tot el món, el creixement de la despesa en mitjans de 
comunicació dels consumidors hauria estat el més fort en deu 
anys a tot el món. Es preveu que el creixement de la despesa 
en mitjans de comunicació es desaccelerarà el 2021, però no-
més lleugerament fins al 6,0%, ja que molts consumidors es 
queden a casa treballant, els nens continuen escolaritzant-se 
virtualment, es reparteixen més estímuls fiscals i els cinèfils co-
mencen a tornar als cinemes. 

La desacceleració serà més important els anys 2022 i 2023
Tot i això, PQ Media espera que el creixement de la despe-
sa dels consumidors en contingut i tecnologia de mitjans co-
mençarà a desaccelerar-se notablement el 2022 i el 2023, ja 
que moltes de les forces impulsades per la pandèmia que van 
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provocar l’atípica despesa dels usuaris finals el 2020 comencen 
a desaparèixer a la segona meitat del 2021, a mesura que la 
vacuna Covid-19 s’estén a tot el món, els treballadors adults 
comencen a tornar als edificis d’oficines i els nens comencen 
a repoblar escoles físiques, segons Patrick Quinn, conseller 
delegat de PQ Media. “Vam preveure l’any passat que la des-
pesa en mitjans de consum probablement arribaria a un punt 
d’inflexió i deixaria de créixer el 2023. Tot i que la pandèmia va 
interrompre breument les tendències seculars clau el 2020, es 
va produir una interrupció a curt termini de les tendències a llarg 
termini que es reprendran el 2021-2024, com la desacceleració 
del creixement o el descens total de les despeses en diaris im-
presos, revistes i directoris, així com en telèfons mòbils, DVD i 
entrades de cinema.”

En general, els dispositius de contingut de mitjans digitals van 
ser els més grans de les nou principals categories de platafor-
mes de mitjans digitals i tradicionals el 2020, que va generar 
440.500 milions de dòlars, mentre que les subscripcions de 
contingut digital van créixer més ràpidament, un 20,7% més. 
El canvi cap al contingut i la tecnologia de mitjans digitals és 
clarament evident en la diferencia de 12 punts en la quota de 
mercat digital dels mitjans tradicionals durant el període 2014-

2020, ja que el segment digital ara controla el 71,1% de totes 
les despeses de mitjans de consum, segons Global. Previsió de 
despesa de consumidors en mitjans 2020-2024.

La despesa dels consumidors en tot el contingut i tecnologia 
multimèdia a tot el món va ser de mitjana de 352,96 dòlars per 
càpita el 2020, un 5,3% més que el 2019, impulsat pel fort crei-
xement dels serveis de transmissió de mitjans digitals. De les 
28 categories de mitjans digitals, la que va créixer més ràpida-
ment el 2020 va ser la de serveis de subscripció d’àudio digital, 
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https://www.pqmedia.com/product/global-consumer-spending-on-media-forecast-2020-2024/
https://www.pqmedia.com/product/global-consumer-spending-on-media-forecast-2020-2024/
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que va disparar un 40,0% fins als 30.989 milions de dòlars a 
tot el món. La creixent popularitat dels podcasts va ser un dels 
principals motors de l’increment de dos dígits, ja que Spotify, 
iHeart i Amazon es van submergir profundament en el podcas-
ting el 2020, aconseguint nombroses ofertes que inclouen nous 
talents, contingut i serveis publicitaris. El nombre d’oients de 
podcasts, només als Estats Units, va créixer més d’un 30% fins 
a superar els 100 milions el 2020, quan Spotify va adquirir la 
xarxa d’esports i cultura pop The Ringer i els drets exclusius de 
The Joe Rogan Experience, mentre que Amazon Music i Audi-
ble van afegir-ne 100.

La despesa global dels consumidors en serveis de vídeo OTT, 
incloses les subscripcions de vídeo en streaming i la programa-
ció SVOD, va ser la segona categoria de mitjans digitals amb 
un creixement més ràpid, que va augmentar gairebé el 30% 
el 2020. Els nous serveis de vídeo en streaming van proliferar 
durant l’any a mesura que les seves audiències van créixer si-
multàniament a COVID-19. obligant els consumidors a l’interior 
durant períodes més llargs. Netflix va afegir 26 milions de subs-
criptors mundials durant el 1H20 en comparació amb només 12 
milions durant l’1H19, ja que sèries d’èxit originals com “Tiger 
King” i “The Queen’s Gambit” proporcionaven contingut fresc 

a un públic creixent que es quedava a casa. Només un any 
després del seu llançament, Disney + va acumular prop de 75 
milions de subscriptors pagats a finals d’any 2020.

Mentrestant, la despesa dels consumidors en pel·lícules tradicio-
nals i vídeo domèstic va caure un 46,2% el 2020 fins als 43.05 
milions de dòlars. “Tot i que esperem veure un augment en el 
creixement de les vendes d’entrades de cinema al cinema el 
2021 i el 2022, encara que enfront de les compres extremada-
ment desinflades el 2020 i el 2021, PQ Media creu que la despe-
sa física de les entrades de cinema, així com tota la pel·lícula i 
la llar La categoria DVD no tornarà a assolir la marca màxima de 
gairebé 85.000 milions de dòlars el 2019 “, va dir Quinn.

Tot i que els videojocs tendeixen a disminuir les tendències 
dels anys típics, amb una despesa que disminueix o disminueix 
abans de les actualitzacions importants del maquinari, aquest 
no va ser el cas el 2020, ja que la despesa de programari i 
maquinari de videojocs digitals en jocs multijugador en línia, 
diverses aplicacions de jocs, microtransaccions dins del joc i els 
jocs tradicionals basats en consoles van créixer durant tot l’any, 
fins i tot abans de les llançaments de Sony PlayStation 5 i Xbox 
Series X de Microsoft el 4Q20.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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De les 14 categories de mitjans i tecnologia tradicionals, les 
subscripcions a televisió per cable van continuar sent les més 
importants, amb 220.600 milions de dòlars, seguides de llibres i 
directoris impresos i subscripcions a diaris i revistes. Els llibres 
i directoris impresos van ser la categoria de despesa en mitjans 
tradicionals que va créixer més ràpidament, amb un augment 
del 7,8%, ja que 10 de les 14 categories tradicionals van créi-
xer el 2020, inclosos els programes de pagament i de televisió. 
(Fotografia: Enterat – infografia: Pqmedia)

NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi Global Consumer Spending 
on Media Forecast 2020-2024, de Pqmedia. CLICAR AQUÍ  

Hisenda, disposada a estudiar la 
creació d’un epígraf específic per a 
periodistes a l’IAE
El Ministeri d’Hisenda, liderat per María Jesús Montero, s’ha mos-
trat disposat a estudiar la proposta de la Federació d’Associacions 
de Periodistes d’Espanya (Fape) d’establir un epígraf específic 
per a l’activitat professional de periodista en l’Impost sobre Acti-
vitats Econòmiques (IAE ), segons informa la Fape.

Així es desprèn de la resposta de la secretària d’Estat d’Hisenda, 
Inés María Bardón Rafael, a una petició en aquest sentit presen-
tada pel president de FAPE, Nemesio Rodríguez, a la ministra 
Montero. En la carta, Rodríguez va assenyalar que “l’absència 
d’un epígraf específic perjudica la professió periodística a l’hora 
d’accedir a ajudes, concursos o licitacions públiques”. En res-
posta, Inés María Bardón afirma que “és possible establir un 
epígraf específic per a l’activitat professional de periodista”.

La secretària d’Estat necessita que la sol·licitud sigui analitzada 
conjuntament amb la resta de peticions de creació d’epígrafs 
específics per a diverses activitats econòmiques, dins el procés 
de reforma del finançament de les entitats locals, i amb la par-
ticipació d’aquestes a través dels seus òrgans representatius. 

La situació actual impedeix el desenvolupament normal de la 
professió de periodista ja que la categoria econòmica en la qual 
s’han d’inscriure simplement no existeix, malgrat que el perio-
disme és exercit per desenes de milers de persones, gairebé 
un terç d’elles com a autònoms, recorda la Fape a la ministra. 
(Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_2819.pdf
https://fape.es/
https://fape.es/
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Godó es llança a la conquesta de 
Madrid per la via de Prisa

El líder de la comunicació a Catalunya ha decidit que l’espai en 
què es desenvolupa és insuficient en un mercat global i en vista 
de la “situació de decadència” de l’autonomia on s’ha desen-
volupat la major part de la seva història empresarial. Després 
d’aconseguir el lideratge quantitatiu en la premsa digital espan-
yola i convertir-se en un dels tres primers mitjans espanyols en 
premsa impresa, Grup Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo 
i RAC1) ha decidit fer un salt qualitatiu i situar-se a Madrid com 
una referència ineludible del periodisme de l’estat. Amb aquests 
vímets, l’empresa que presideix Javier Godó negocia amb la 
nova cúpula de Prisa la seva incorporació a l’accionariat en una 
posició preeminent.

L’operació es troba en fase embrionària, però passa per la con-
versió de les accions que el Grup Godó posseeix a Prisa Ràdio 
SA, una de les filials de Prisa Media SL, propietària, al seu torn, 
de la xarxa d’emissores radiofòniques cadena SER. Godó ha 
resolt negociar la conversió de la seva participació radiofònica 
en accions de la pròpia societat hòlding de Prisa.

En funció de com avancin les converses, Godó pot convertir-se 
en el segon accionista de Prisa, just darrere d’Ambar Capital 
-el fons d’inversió que capitaneja Joseph Oughourlian- a un ni-
vell una mica superior a Telefónica i a la francesa Vivendi, que 
controlen al voltant del 9 % -10% de les accions de la cotitzada. 
(Font: Crónica Global – fotografia: Cadena Ser)

ABC proposa una retallada salarial del 
10% a la seva plantilla 

Els treballadors d’ABC afronten la possible reducció del seu 
salari en un 10% al llarg de 2021 i 2022 per estabilitzar la si-
tuació econòmica de la companyia gràcies a l’eventual estalvi 
d’un milió d’euros en cada un d’aquests exercicis. Aquesta és 
la proposta que ha rebut el comitè d’empresa, que la rebutja de 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ple per considerar que coincideix amb un moment de “més exi-
gència professional a la plantilla, la qual porta patint retallades 
des de fa més d’una dècada”. 

El rerefons d’aquesta proposició és el deteriorament financer 
de l’editora d’ABC. Segons els comptes de 2020 de Vocento, 
el seu diari generalista va tancar aquest any amb un 15,2% 
menys d’ingressos i una caiguda del 66,4 al benefici operatiu. 
L’impacte en els comptes es deu sobretot al coronavirus i la 
seva incidència a nivell publicitari en el producte imprès, la cir-
culació  es va veure seriosament afectada  pels episodis de 
confinament de la població. (Font: Dircomfidencial)

Augmenten les estudiants de 
periodisme i disminueixen encara més 
les directives de premsa
L’Agrupació de Periodistes de la UGT (AGP-UGT) reivindica la 
implantació de quotes de gènere perquè les dones puguin ac-
cedir 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 l’estat espanyol, dels principals mitjans de comunicació, no-
més 10 -encara que seran 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. 

D’altra banda, la bretxa salarial en el sector del periodisme 
segueix sent voluminosa. Segons les últimes dades de l’INE 
-corresponents a l’any 2018- les dones del sector guanyen un 
17,8% menys a l’any rebent un salari mitjà anual de 29.099 
euros davant els 35.411,35 que obtenen els homes. La igualtat 
entre homes i dones segueix sent una utopia, també en el món 
de la comunicació i el periodisme. Les dades fetes públiques 
per l’Institut Nacional d’Estadística deixen palesa la manca 
d’equitat entre els dos sexes en el sector. (Font: Diario 16 i 
MAE)
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Unidad Editorial ven Estadio 
Deportivo a l’amo de Tiempo.com

Unidad Editorial torna a revisar la seva cartera d’actius en el 
marc del procés de desinversió d’aquells negocis considerats 
no estratègics que conformen el grup d’empreses. La compan-
yia ha arribat a un acord per a la venda de Estadio Deportivo, 
el diari que editava a Sevilla en copropietat amb Prensa Ibérica.

Segons confirmen des del mateix grup de comunicació, 
l’operació es va tancar a principis del febrer passat arran que 
Alpred, propietària dels portals Tiempo.com, Hoteles.net i Mo-
tor.es, presentés una oferta de compra molt atractiva per fer-
se amb el 100% de la publicació. Tant del 85% controlat per 
Unidad Editorial com del 15% en mans de Prensa Ibèrica. No 
ha transcendit l’import de la transacció. (Font: Dircomfidencial)

Després de Retina i Buena Vista, ara 
Prisa tanca Verne

Prisa tanca Verne, un espai que ha tingut un especial calat en 
el públic més jove i del què Prisa ha decidit desfer-se, al menys, 
temporalment per esquivar la crisi econòmica que assola el 
sector. La notícia l’ha fet pública el mateix portal que reconeixia 
que, després de set anys de dedicació i anàlisi a internet i les 
xarxes socials, “Verne s’acomiada dels seus lectors, al menys 
en la seva forma i organització actual”. La secció diu adeu des-
prés que en la seva època més prolífera comptés amb un equip 
de vuit persones a Madrid i dues més a Mèxic.

L’audiència tampoc els ha donat l’esquena, ja que la publicació 
comptava amb més de set milions únics mensuals. Encara que 
en el seu comiat, la publicació ha deixat oberta la porta a un 
retorn en un marc diferent, la veritat és que no han donat més 
informació del quan i el com. (Font: Prnoticias)
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Es renova el programa de premsa 
Local Journalism Initiative de News 
Media Canada

News Media Canada ha anunciat aquesta setmana la renovació 
del seu programa Local Journalism Initiative, per als tres anys 
restants de la iniciativa quinquennal, ja signada pel ministre de 
Patrimoni Canadenc, com a organització administradora.  Els 
editors que demostrin que la seva comunitat te una pobresa in-
formativa sobre qüestions i institucions cíviques i que precisen 
suport per enriquir-la poden demanar ajuts per a pagar sous, o 
per a pagar el lloguer o la compra d’equips per a ús dels perio-
distes, com es pot veure en aquest link.

La Local Journalism Initiative ha néixer en comprovar-se que 
en algunes parts del Canadà, els residents no tenen accés al 
periodisme sobre qüestions i institucions comunitàries a través 
de diaris locals, ràdio comunitària, televisió o altres mitjans de 
comunicació. Aquests buits en la cobertura fan que els ciuta-
dans no tinguin la informació necessària sobre notícies, qües-
tions i esdeveniments que els afecten en el seu dia a dia. Així, 
la Iniciativa de Periodisme Local té com a objectiu canviar-ho.

La iniciativa de periodisme local dóna suport a la creació de 
periodisme cívic original que sigui rellevant per a les diverses 
necessitats de les comunitats poc ateses de tot el Canadà, am-
pliant la disponibilitat i el consum de notícies locals i regionals 
sobre qüestions de governança cívica. 

Llançada pel Govern del Canadà el 2019, la Local Journalism 
Initiative proporciona als editors de premsa local finançament 
per contractar periodistes per cobrir comunitats poc ateses. La 
Iniciativa de Periodisme Local està administrada per set orga-
nitzacions no governamentals independents, que representen 
diferents segments de la indústria dels mitjans informatius. Po-
deu ampliar la informació en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: All About Newspapers)
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La majoria dels alemanys fan 
una mirada crítica a la feina dels 
periodistes

Alemanya ha perdut la confiança en els seus mitjans i periodis-
tes: el 59% dels alemanys creu que els mitjans de comunicació 
no van fer una bona feina el 2020 (en termes d’informes objec-
tius i no partidistes). A més, el 43% dels enquestats va dir que 
creia que els periodistes intentaven enganyar el públic intencio-
nadament. D’altra banda, el 42% creu que les agències de no-
tícies estan més preocupades per donar suport a una ideologia 
o una posició política que per informar.

Segons l’enquesta, la demanda d’informació fiable ha augmen-
tat considerablement i els alemanys donen actualment més im-
portància a la lluita contra la desinformació que a la pobresa 
al seu propi país, al canvi climàtic o a la millora del sistema 
educatiu. 

Per primera vegada a Alemanya, el govern encapçala la llista 
com la institució de més confiança. En comparació amb l’any 
passat, va guanyar 14 punts i va arribar al 59%. A continuació, 

arriben empreses (54%), mitjans de comunicació (52%) i or-
ganitzacions no governamentals (46%). (Font: Observatoire du 
Journalisme)

Els mitjans dels Estats Units vivien 
millor contra Trump: caigudes del 20% 
de l’audiència amb Biden

El  bump Trump s’ha acabat. El Trump bump, és a dir, el bony 
de Trump, sobre el qual es van enfilar les subscripcions als mi-
tjans en línia de Estats Units va desaparèixer el 20 de gener a 
les 8 del matí de Washington quan l’expresident, derrotat i sen-
se compte de Twitter, va prendre per última vegada l’avió oficial 
Air Force One per anar-se’n, com a bon jubilat, a viure a Florida.
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Aquí, per a gran part dels mitjans dels Estats Units, es va 
acabar l’odi i el cruixit de dents, i van començar els jocs de 
l’enteniment. Les seccions de política es desplomen un 28% i 
les cadenes de notícies per cable van dedicar un 39% menys 
de temps a l’actual president aquest febrer que a l’anterior el 
2017. El cert és que, des de l’arribada de Joe Biden, les apa-
ricions mediàtiques i polèmiques han desaparegut, fet que re-
presenta que la majoria dels nord-americans perdin interès en 
temes polítics a través de la televisió a causa de la manca dels 
mitjans sobre aquest tipus d’informació.

Això no vol dir que l’arribada de Biden sigui negativa, ja que 
l’actual mandatari nord-americà s’ha enfocat de ple a atendre 
altres problemes tant socials, com de salut, seguretat i migrato-
ris, entre els quals destaquen l’accelerada vacunació amb més 
de 75 milions de persones inoculades fins al moment. (Font: 
Publimetro)

La revista Frontissa estrena edició 
digital

La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana ha po-
sat en marxa l’edició digital de la revista Frontissa. El nou web 
integra tots els articles de la publicació impresa semestral, i 
amplia els continguts amb la creació de noves seccions. A més, 
Frontissa.cat genera un butlletí digital mensual que cada dia 10 
recull les últimes informacions publicades al web.

La voluntat de la CCEPC és que l’edició digital tingui presents 
tots els territoris de parla catalana. “Sabem, per experiència, 
que és un repte que demana voluntat, constància i dedicació, 
però també sabem que els resultats son gratificants i enriqui-
dors. Hi dedicarem esforços”, explica Josep Santesmases i 
Ollé, president de la Coordinadora. (Font: Comunicació 21)
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A una mica més de tres quartes parts 
dels espanyols els preocupa no tenir 
control  sobre les seves dades en línia
Per La Publicidad

 
Segons un nou estudi de The Trade Desk, la majoria dels es-
panyols senten que no tenen prou control sobre com es fan 
servir les seves dades en línia i els preocupa com es recullen. 
Gairebé nou de cada deu adults a Espanya (84%) estan preo-
cupats per com es recullen i es fan servir les seves dades a in-
ternet i gairebé vuit de cada deu (77%) creuen que la informació 
proporcionada sobre com s’utilitzen les seves dades en línia és 

difícil de entendre. Tot això malgrat els canvis normatius, que 
van entrar en vigor fa gairebé tres anys, per millorar el control i 
la comprensió de les dades per part dels consumidors.

Aquest desconeixement genera que els usuaris no vegin amb 
bons ulls l’intercanvi de dades i posa en risc el futur dels pu-
blishers en línia, que depenen dels ingressos de la publicitat 
basada en dades. No obstant això, a un 86% dels espanyols 
entrevistats els agradaria entendre millor quines dades són 
les que es recullen mentre naveguen per Internet. A el mateix 
temps, més de la meitat (56%) se sent més còmode amb l’ús 
de les seves dades per a la publicitat quan té més control sobre 
el seu ús. 

L’estudi també revela que els murs de pagament i els murs 
de dades frustren als consumidors i els empenyen a buscar 
continguts en altres llocs. Tot i que la immensa majoria dels 
espanyols (74%) entenen que la publicitat és necessària si es 
volen mantenir les aplicacions i els llocs web gratuïts, el 85% 
dels adults espanyols d’internet se senten molestos quan se’ls 
demana que paguin una subscripció per accedir als continguts. 
Aquest mateix percentatge dels entrevistats (85%) també se 
senten incòmodes quan se’ls demana que creïn un compte, el 
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que suggereix un desig de fer que les coses siguin més fàcils i 
senzilles a l’hora de navegar per internet. Més de vuit de cada 
deu espanyols (81%) preferirien accedir als llocs web sense ha-
ver de crear un compte per a cada un d’ells: com menys temps 
es passi introduint dades en línia, millor. 

No obstant això, el 72% dels espanyols estan més disposats a 
crear un compte amb una marca si aquesta els proporciona in-
formació clara sobre com s’utilitzaran les seves dades. Un altre 
68% només crearà un compte amb una marca si confia que es 
protegirà la seva informació personal. Està clar que és fona-
mental que el sector sigui obert pel que fa a l’ús de les dades i 
concedeixi als usuaris un major control sobre els mateixos, el 
que reportarà beneficis a les marques, els editors i els anun-
ciants ja que l’augment de confiança es traduirà en un major 
intercanvi de dades.

En aquest sentit, Natàlia Papiol, directora general de The Trade 
Desk a Espanya diu: “Aquest estudi revela tant la preocupant 
falta de confiança en com es recopilen les dades en línia com 
el fort desig dels espanyols per entendre millor com funciona 
tot. Com indústria, tenim l’oportunitat d’unir-nos per donar als 
consumidors el que realment volen: més transparència, millor 

control i una comunicació més directa. Donar-li a la gent més 
informació genera confiança i fomenta un major intercanvi de 
dades, el que és crucial per impulsar l’intercanvi de valor dels 
continguts gratuïts que tots gaudim cada dia”.

Papiol contínua: “La imminent eliminació de les galetes de 
tercers està pressionant el sector perquè adopti una solució 
d’identitat més justa, que sigui segura per a la privacitat, fàcil 
d’entendre per als consumidors i que només requereixi un ini-
ci de sessió. Això és el que ha impulsat el desenvolupament 
de Unified ID 2.0, una alternativa millorada a les galetes que 
preserva l’intercanvi de valor de la publicitat rellevant al mateix 
temps que posa al consumidor en control. Unified ID 2.0 és 
una solució de codi obert per a tot el sector que podria con-
vertir-se en una nova moneda comuna per Internet que millo-
ri l’experiència de tots: anunciants, editors i consumidors per 
igual”.

NOTA: El Butlletí us convida a reproduir el video “Identitat 2020: 
el futur de la publicitat digital adreçable” on es presenta Unified 
ID 2.0. També podeu llegir la història completa al seu bloc.
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Google i Facebook haurien de pagar 
263 milions a l’any als diaris

La compensació que les plataformes digitals com Google i Fa-
cebook haurien de pagar als diaris espanyols pels usos digi-
tals dels continguts de premsa arriba als 263 milions d’euros. 
Aquesta és la xifra que quantifica l’estudi Anàlisi de la remune-
ració per a editors en les plataformes tecnològiques, elaborat 
per la consultora Qbo Investigació i Estratègia, promogut per la 
gestora de drets de propietat intel·lectual Cedro, que analitza 
l’evolució de el sector, la destinació dels ingressos publicitaris 
de la premsa i l’actual model retributiu digital.

Tot i que la premsa a Espanya ha registrat un increment de 
lectors del 28% des del 2002, el sector ha perdut 1.814 milions 
d’euros en vendes i publicitat. L’impacte econòmic directe és 
de 1.320 milions euros, a què se suma la pèrdua de 7.300 llocs 
de treball directes i 36.000 indirectes, a més d’un dèficit per a 
l’erari públic d’uns 140 milions d’euros. Per arribar a aquestes 
conclusions, l’estudi de Qbo es basa en el sistema d’anàlisi But-
For, que quantifica un fenomen mitjançant la comparació d’una 
situació real amb la que s’hauria produït si no s’haguessin pro-
duït els fets que van ocasionar la variació.

La compensació que, segons els governs, haurien de pagar 
les plataformes als mitjans a partir d’un percentatge del mer-
cat publicitari que publica Statista, varia segons els països. A 
Austràlia, la xifra és de 600 milions d’euros a l’any, el que repre-
senta un 8,4%. Al Canadà, de 514 milions (7,1%); a Alemanya, 
de 1.078 milions anuals (11%); França, en la qual s’han produït 
acords individuals de Google amb els editors, la xifra es queda 
en 18 milions (0,3%). Els 263 milions a l’any calculats per a Es-
panya equivaldrien a un 8,8% d’aquesta publicitat, si es prenen 
com a referència els 2.995 milions d’euros d’ingressos publi-
citaris que van obtenir les plataformes digitals en el 2019, se-
gons resumeix el periodista Francesc Bracero a La Vanguardia. 
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(Font: MSN i La Vanguardia – infografia: Diario Digital Nuestro 
País). NOTA: El Butlletí comparteix amb els seus lectors la in-
fografia de l’informe “Anàlisi de la remuneració per a editors 
pels usos digitals dels continguts de premsa a les plataformes 
digitals a Espanya”. CLICAR AQUÍ  

Els principals mitjans de comunicació 
europeus es neguen a unir-se a 
Facebook News
Facebook llança el seu producte informatiu a Alemanya sen-
se el gegant mediàtic Axel Springer , que publica el diari més 
popular del país i afirma que no hi participarà a causa de la 
“remuneració inapropiadament baixa” que ofereix el contingut 
periodístic. La plataforma de xarxes socials va dir dilluns que 
Facebook News es llançarà a Alemanya al maig. El producte, 
que Facebook descriu com un “espai dedicat al periodisme”, es 
va oferir per primera vegada als Estats Units i es va expandir al 
Regne Unit al gener.

La mesura es produeix després que Facebook va impedir breu-
ment que la gent trobés novetats a la seva plataforma a Aus-

tràlia el mes passat en lloc de pagar als editors pel seu con-
tingut, una decisió que va produir una reacció global contra la 
companyia. El govern australià va aprovar una legislació que 
permetria que certs mitjans de comunicació poguessin negociar 
amb empreses tecnològiques perquè poguessin pagar per la 
distribució de les notícies que produeixen. Segons la legislació, 
les parts entren en arbitratge si no poden arribar a un acord.

La Unió Europea i els Estats Units s’enfronten a una pressió 
creixent per part dels editors i els crítics de la indústria tecno-
lògica perquè adopten mesures similars. El govern canadenc 
ha dit que té previst introduir legislació en els propers mesos. 
Les noves lleis sobre drets d’autor a Europa requereixen que 
els motors de cerca i les plataformes de xarxes socials compar-
teixin ingressos amb els editors si es mostra el seu contingut. 
(Font: CNN Business)

eldiario.es entra en l’accionariat de 
Infolibre amb una participació de l’10%

eldiario.es i Infolibre estrenyen els seus llaços. El principi 
d’aliança editorial que van segellar tots dos mitjans el passat 
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estiu ha madurat amb els mesos en una relació accionarial des-
prés que el mitjà fundat per Ignacio Escolar hagi adquirit una 
participació del 10% en el segon. La incorporació de l’eldiario.
es a l’accionariat s’emmarca dins de l’aliança anunciada en el 
seu dia i que inclou, a més de cobertures informatives i pro-
duccions audiovisuals en col·laboració, la implementació de la 
plataforma tecnològica del CMS i del CRM i la gestió comercial 
conjunta..

Una part important d’aquesta unió, materialitzada arran de la 
crisi sanitària, es vertebra a través de la Xarxa d’Editors Digitals 
(RED), una plataforma audiovisual impulsada per La coproduc-
tora, l’empresa fundada per José Miguel Contreras en 2018. 
L’exdirectiu de televisió forma part dels consells d’administració 
tant de Infolibre com de eldiario.es.

Més enllà d’aquesta estreta aliança, l’editora de Infolibre va tan-
car el 2020 amb uns ingressos d’1,37 milions d’euros, enfront 
dels 1.030.000 de l’any anterior. Malgrat el context negatiu de 
la crisi, va facturar 754.926 euros per subscripcions, 572.773 
euros per publicitat, 37.354 euros de la venda en quiosc de 
tinta Lliure i altres atípics per 9.426 euros. D’aquesta manera, 
l’aportació de socis ja suposa el 55% del total del negoci per a 

un mitjà que porta apostant des dels seus inicis per la monetit-
zació directa dels seus continguts. (Font: Dircomfidencial)

El setmanari Felanitx estrena portal 
web

 El setmanari Felanitx ha fet el salt a les noves tecnologies amb 
l’estrena d’un portal web: www.setmanarifelanitx.cat. La publi-
cació l’edita l’Obra Cultural Balear de Felanitx i amb una tra-
jectòria de 85 anys d’història és una de les capçaleres de la 
premsa forana de l’illa de Mallorca amb més tradició. El format 
digital del setmanari Felanitx destaca l’actualitat política, cul-
tural i esportiva de la ciutat. A més, les cartes al director i els 
articles d’opinió són dues potes més del nou portal. L’actual 
redactor en cap és Gori Vicens.
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La presidenta de la junta directiva de l’Obra Cultural Balear de 
Felanitx, Bàrbara Sagrera, explica que “hem volgut impulsar 
aquest nou web perquè actualment és imprescindible i una obli-
gació tenir presència al món digital. A més d’adaptar-nos a la 
nova realitat digital també ens apropa a aquells qui viuen lluny 
de la ciutat”.

La majoria de continguts que s’ofereixen en la versió digital del 
setmanari Felanitx són exclusius per a subscriptors. “Seria un 
greuge comparatiu oferir els continguts gratuïts en el format di-
gital del setmanari i fer-los pagar en l’edició impresa”, admet 
Sagrera. Els subscriptors del format paper tenen via lliure per 
informar-se a través del web. La capçalera actualment compta 
amb més d’un miler de subscriptors en l’edició impresa. (Font: 
Comunicació 21 – infografia: dBalears)
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Els anunciants, en contra de pagar el 
tribut que correspon a Google
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La decisió de Google de traslladar els seus propis costos re-
gulatoris als seus anunciants suposa un augment en el preu 
dels serveis publicitaris i, en conseqüència, minva la capacitat 
econòmica de les empreses espanyoles en un moment crític de 
caiguda rècord de pressupostos i activitat.

L’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) es manifesta con-
trària a assumir el recàrrec del 2% que, segons ha anunciat 
Google, aquest ha d’imposar a totes les empreses anunciants 
per reduir el cost de la taxa digital que ha de pagar a Espanya.

L’AEA destaca que, a través de les obligacions tributàries esta-
blertes per l’Estat, totes les empreses anunciants contribueixen 
de manera solidària i responsable al benestar de la societat, i 
que la mesura adoptada unilateralment per Google soscava la 
capacitat de contribució d’aquestes a el conjunt de l’economia.    

L’esmentada mesura atempta directament contra una part 
de l’activitat empresarial que contribueix significativament al 
desenvolupament de les tecnologies digitals i al creixement 
d’Internet, i que resulta rellevant per a la competitivitat del sec-
tor empresarial i els ingressos de l’Estat.

L’AEA destaca que, segons el recent estudi presentat per la Fe-
deració Mundial d’Anunciants (WFA) (que agrupa empreses de 
65 països), al mercat digital, tan sols dues empreses: Google i 
Facebook acaparen el 70% de la inversió total en publicitat, el 
que limita que, a la pràctica, les empreses anunciants puguin 
cadascuna competir de manera real en el mercat davant impo-
sicions com l’anunciada unilateralment per Google.

Tant l’AEA com la WFA insten els legisladors a buscar un enfoca-
ment global per abordar els desafiaments fiscals de l’economia 
digital, evitant la creació d’un mosaic de nivells superposats de 
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mesures fiscals digitals que perjudiquen a la contribució de les 
empreses anunciants a l’economia a través de la publicitat, ja 
que l’única conseqüència és que es pagarà més pels mateixos 
serveis sense cap contribució addicional.

IAB Spain es posiciona sobre l’anunci de Google Ads
La privacitat és una de les qüestions clau per a tots els actors 
de la indústria publicitària als quals IAB Spain, IAB Europe i la 
resta d’IAB’s nacionals representen. Arran de l’anunci fet per 
Google la setmana passada sobre Google Ads, tal com ha pu-
blicat IAB Europa, d’entaular un diàleg públic, en els pròxims 
dies, per abordar l’impacte d’aquest anunci i les possibles im-
plicacions per als anunciants, intermediaris de tecnologia publi-
citària i editors.

L’anunci de Google s’ha posicionat com necessari per garantir 
la protecció de la privacitat dels consumidors. No obstant això, 
les sofisticades lleis de protecció de dades de la Unió Europea 
ja garanteixen la protecció del consumidor i, per IAB Spain, la 
protecció efectiva dels consumidors no implica que no es tractin 
dades personals per al lliurament i mesurament de la publicitat 
digital, sinó que es faci sempre dins de l’estricte compliment del 
marc de privacitat europeu.

En la mateixa línia que IAB Europe, IAB Spain aposta per un 
futur innovador i dinàmic per a la publicitat digital en què “els 
anunciants, editors i consumidors tinguin una àmplia gamma de 
proveïdors entre els quals triar: solucions sense identificadors, 
al costat d’altres que sí que estan basades en un identifica-
dor. Referent a això, és rellevant destacar que s’estan produint 
importants innovacions en enfocaments que són igualment le-
gítims des del punt de vista de la privacitat i la protecció de 
consumidor”.

El comunicat diu que “confiem que tots els actors de l’entorn pu-
blicitari digital, inclòs Google, puguem treballar en un estàndard 
europeu de codi obert interindustrial desenvolupat per garantir 
el compliment. I que aquest doni cabuda a totes les solucions 
existents i les que es desenvolupin dins de l’acompliment de la 
norma”. (Infografia: Search Engine Journal)
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El públic confia més en anunciar-se 
als mitjans tradicionals

Com a part d’un estudi global (17 països) dut a terme per 
l’institut YouGov sobre el consum de mitjans de comunicació 
en el context de la crisi de la salut, ens assabentem que, per 
als francesos, els anuncis als mitjans tradicionals tenen una 

gran avantatge en termes de confiança: diaris i revistes %), te-
levisió (48%), ràdio (47%), cartelleres (41%) i cinema (39%). 
Per contra, és molt menys probable que confiïn en anuncis de 
xarxes socials (17%), podcasts (18%) o llocs web (29%). El co-
rreu directe i els motors de cerca van obtenir un 34% i un 38% 
respectivament.

En general, a tot Europa -i naturalment a Espanya- la majoria 
de la gent creu que és just veure anuncis a canvi de contingut 
gratuït per país. Hi ha una percepció comuna que la publicitat 
és un punt dolorós per als consumidors, i hi ha una certa lògica 
en aquesta suposició. Molta televisió de difusió internacional, 
per exemple, s’estructura al voltant de la creació de moments 
tensos o emocionants, que immediatament es redueixen a un 
salt comercial.

Tot i això, els consumidors no necessàriament veuen els anun-
cis com un problema. Les  dades de l’estudi mostren que, quan 
se’ls demana, la majoria tenen en compte la negociació entre 
els consumidors i els anunciants, en què la gent veu les promo-
cions intercanvi de contingut gratuït: per ser essencialment just. 
(Font: MAE – infografia: YouGov)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’International Media 
Consumption Report 2021, ob també hi trobareu una mica 
d’informació sobre l’estat espanyol. CLICAR AQUÍ  

La publicitat digital suposa el 52% 
dels anuncis revisats per Autocontrol

Els anunciants, mitjans de comunicació i agències de publici-
tat es mostren cada vegada més compromesos amb una pu-
blicitat responsable. Així ho demostren les dades d’activitat de 
l’Associació per a l’Autoregulació de la Comunicació Comer-
cial (Autocontrol) corresponents a 2020. Durant l’any passat 
l’associació va rebre un total de 51.434 consultes, el que su-
posa un 4,3% més que el 2019, quan es van registrar 48.342.

Segons el Balanç d’activitat de l’Associació, es confirma, per 
tant, la tendència a l’alça dels darrers anys pel que fa a les 
sol·licituds d’ informes previs sobre anuncis (Copy Advice). Du-
rant 2020 s’han registrat 43.866 consultes remeses per anun-
ciants, agències i mitjans per verificar l’adequació a la normativa, 
en comparació amb les 39.971 registrades el 2019. Per contra, 
s’observa un lleuger descens pel que fa a l’assessorament o 

consultes legals i deontològiques en matèria publicitària. L’any 
passat Autocontrol va rebre 7.568 sol·licituds en aquest sentit, 
frena les 8.371 de l’exercici anterior.

Per mitjans, el major creixement de l’activitat d’assessorament 
previ correspon als mitjans digitals, amb un creixement del 26% 
en el nombre de sol·licituds respecte a l’any anterior, fins a arri-
bar a les 23.040 (un 52% de total). El segon lloc en nombre de 
sol·licituds de revisió, un 22%, correspon a projectes d’anuncis 
televisius (9.887 el 2020). Per sectors, el que registra un major 
creixement en la sol·licitud de revisió de projectes és el sector 
bancari, que suma el 63,89% del total de sol·licituds. (Font: Re-
ason Why)

Els ingressos dels eSports creixeran 
un 70% a quatre anys vista, en gran 
part gràcies a la publicitat
Fa un parell d’anys, el boom dels eSports semblava un tant 
llunyà. Ara, però, s’han convertit en el mercat a l’alça en es-
ports i especialment en màrqueting esportiu i s’ha assentat no 
només com a espai de joc sinó també com a contingut que els 
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espectadors desitgen. Ja no es tracta només de jugar a esports 
electrònics, sinó que també s’estan veient i seguint. Són el gran 
boom per a certes plataformes de streaming. De fet, per a la 
indústria vinculada als sports tradicionals, els eSports es perce-
ben ja com la pròxima gran font d’ingressos i la que portarà un 
recanvi generacional.

El mercat va créixer de forma notable en els propers anys. 
L’últim estudi ha estat elaborat per Juniper Research, que ha 
calculat quants diners facturarà el mercat global dels eSports 
i el streaming de jocs. Les seves projeccions apunten que el 
2025 tindrà una facturació de 3.500 milions de dòlars. La xifra 
suposa un salt notable enfront de les dades que s’estimen que 

tancaran aquest any. Per 2021, Juniper maneja una projecció 
de 2.100 milions de dòlars. Com apunten a Advanced Televi-
sion , això implica un creixement del 70% en els pròxims quatre 
anys.

En línies generals, els analistes apunten que hi haurà més de 
1.000 milions d’espectadors de eSports en 2025. En 2021, es 
tancarà ja amb uns 800 milions d’espectadors. La xifra prevista 
per meitat de la dècada implica que una de cada 9 persones a 
tot el món sigui espectadora d’esports electrònics. El reparti-
ment, tot i així, no serà exactament equilibrat en termes globals. 
L’estudi projecta que el 50% dels espectadors de jocs a la xarxa 
seran a la regió d’Àsia Pacífic, encara que en els propers anys 
la que tindrà un major creixement serà la de Llatinoamèrica.

La potencia de l’esport.- Un recent estudi titulat Global SportS-
cope permet obtenir una visió única i completa de la indústria 
esportiva en un total de 41 països. Aquesta solució proporciona 
insights profunds i precisos per conèixer el impacte dels equips, 
les marques, els titulars dels drets i les competicions esportives 
per ajudar en l’estratègia, planificació i presa de decisions. En 
els últims anys, hem experimentat el major canvi en les expec-
tatives dels consumidors dins de la indústria esportiva.
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Ara més que mai, és clau conèixer les seves preferències i 
desitjos. Global SportScope ofereix una imatge precisa de la 
indústria esportiva, així com la capacitat de comprendre les 
oportunitats que aquesta presenta per a titulars de drets, mar-
ques, agències, clubs i franquícies. L’esport registra un segui-
ment global del 86%, el que demostra la fortalesa del sector per 
interactuar amb una gran part de l’audiència a tot el món i la 
immensa força si s’ajunta amb l’eSport. (Font: (Mediàtic/Àmnit 
d’Estratègia – infografia: Antevenio)
 
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Global SportSco-
pe, de Kantar. CLICAR AQUÍ 

El Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona confia en Evil Love

El passat juny el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona de la Diputació de Girona es 
va enfrontar a la pandèmia amb una cam-
panya sense precedents sota el concepte 
“Bojos per tornar-nos a veure”, una declara-
ció d’intencions per contribuir a la reactiva-

ció del sector turístic. En aquesta següent etapa del Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona manté el seu principal propòsit: donar 
a conèixer els enclavaments del territori de nord a sud, del cim de 
la platja, del Pirineu de Girona a la Costa Brava, de l’Empordà a la 
Garrotxa, de les places de Girona a les cales de Portlligat.

Aquesta dualitat ha estat el punt de partida del concepte crea-
tiu guanyador, desenvolupat per l’agència independent de 
Barcelona, Evil Love. En el seu exercici, s’ha treballat des de 
l’estratègia per trobar una campanya que posi en valor al turista 
del país, i demostri al visitant internacional tot el que el territori 
li depara, encara. El concepte creix amb l’oferta gastronòmica 
i cultural, l’esportiva i familiar. No només et convida a viure la 
vida, a gaudir, sinó que et proposa una altra manera de viatjar, 
de descobrir transversalment tot el territori gironí. (Font: Control 
Publicidad – infografia: Evil Love)

Banc Sabadell selecciona DDB per 
gestionar la seva creativitat integrada

Banc Sabadell va obrir el passat mes de setembre un procés 
de selecció d’agència integrada creativa, amb l’assessorament 
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i col·laboració de Scopen, en què finalment s’ha adjudicat el 
compte a DDB. El procés es va adaptar a les necessitats es-
pecífiques de l’equip de comunicació i màrqueting de Banc 
Sabadell, liderat per Lluis Pons, sotsdirector general i director 
de màrqueting, i Sonia Rico, directora de màrqueting operatiu 
i publicitat, on l’important pes estratègic del repte va fer que es 
treballés en una llista mitjana inicial de cinc agències.

Per a la selecció el partner, s’han dut a terme diverses sessions 
de treball amb cadascuna de les agències, on ha estat clau 
la implicació de l’equip directiu tant de Màrqueting com d’alta 
direcció. El objectiu ha estat aportar visió i facilitar una millor 
comprensió del repte, amb un model de procés el més pròxim 
possible a la feina real del dia amb les agències. Aquestes ses-
sions de treball han estat un punt important i molt valorat per les 
tres agències en llista curta: Wunderman Thompson (agència 
incumbent), TBWA i DDB. (Font: El Publicista)
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Facebook, Microsoft y Apple pinten 
un futur en on teletreballarem i ens 
“teletransportarem” amb ulleres de 
realitat augmentada
Per Kif Leswing / CNBC

Mark Zuckerberg va dir dilluns que el 2030 la gent podria utilit-
zar ulleres intel·ligents avançades per “teletransportar-se” a les 
llars d’altres persones i parlar-los com si estiguessin físicament 
presents. Això permetria substituir les reunions presencials per 
una experiència digital basada en auriculars, que podria com-
batre el canvi climàtic reduint els desplaçaments i els viatges.

″Evidentment, hi continuaran havent-hi cotxes i avions i tot això. 
Però, per més que puguem teletransportar-nos, no només eli-
minem personalment els desplaçaments diaris i coses que són 
una mena d’arrossegament per a nosaltres individualment, sinó 
que crec que també és millor per a la societat i per al planeta en 
general”, va dir Zuckerberg.

La majoria de les grans empreses tecnològiques, incloses 
Apple, Microsoft i Google, treballen en tecnologia de realitat 
augmentada, que recobreix gràfics generats per ordinador en 
imatges del món real. Tots competeixen per donar forma a la 
següent interfície principal de l’ordinador després del telèfon 
intel·ligent i la pantalla tàctil.

Les observacions de Zuckerberg són notables perquè repre-
senten una visió cohesionada d’un líder de la indústria sobre 
el que la tecnologia de realitat augmentada pot fer per als con-
sumidors, no només per a altres empreses, i identifica un pro-
gramari que podria ser el ganxo per aconseguir que la gent 
compri i, posteriorment, porti equips avançats a la seva cara: 
comunicació virtual presencial.
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La visió definitiva anys enrere, com va dir dilluns Zuckerberg, és 
un parell d’ulleres d’aspecte normal alimentades per ordinador 
que poden mostrar contingut al costat del món real mitjançant 
pantalles transparents. 

“Hi haurà tots aquests casos d’ús impressionants que es deri-
ven d’això... en lloc de trucar a algú o fer un xat de vídeo, no-
més has de picar els dits i teletransportar-te, i estàs assegut allà 
el seu sofà i sembla que estigueu allà junts”, va dir Zuckerberg, 
que també afirma que un dels avantatges de la “teleportació” 
impulsada per AR és que podria reduir el temps de viatge o de 
desplaçament. En última instància, la RA podria permetre als 
treballadors viure allà on vulguin, potser una regió menys cara, 
i “bàsicament teletransportar-se a la feina”, va dir Zuckerberg.

“Hem parlat una mica sobre el canvi climàtic abans de ser tan 
important”, va dir Zuckerberg. “La gent voldrà potser viatjar una 
mica menys en el futur, fer-ho de manera més eficient i poder 
anar a llocs sense haver de prendre el temps de viatge ni de 
desplaçament”.

L’entrevista de Zuckerberg arriba quan l’empresa de xarxes so-
cials té previst llançar unes ulleres intel·ligents en col·laboració 

amb Ray-Ban a finals d’aquest any, tot i que va dir que no se-
rien “AR completes”, el que significa que no mostraran objectes 
virtuals avançats. Facebook planeja llançar ulleres de RA més 
avançades a mesura que la tecnologia millori. La companyia 
també desenvolupa auriculars de realitat virtual que no tenen 
pantalles transparents mitjançant Oculus, que va comprar el 
2014 per 2.000 milions de dòlars. Actualment ven l’Oculus 2, 
uns auriculars de realitat virtual de 300 dòlars. Zuckerberg va 
dir que creu que els fabricants de programari començaran a fa-
bricar programari en realitat virtual abans de passar a la realitat 
augmentada, i qualifica les dues tecnologies de “dues cares de 
la mateixa moneda”. (Infografia: TechRadar)

Obteniu la notícia completa amb Full 
Coverage in Search

Itamar Snir, director de producte de Google News, explica en 
el blog de la companyia que aquest darrer any ens ha recordat 
que les notícies més importants solen ser complexes i en cons-
tant evolució. Històries com la pandèmia Covid-19 i les elec-
cions als Estats Units es van desenvolupar durant molts mesos, 
amb infinitat de fils i desenvolupaments que van succeir alhora. 
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Les persones tenen gana de context que els ajudi a trencar i 
entendre aquestes històries complicades des de múltiples pers-
pectives.

“El 2018, vam introduir per primera vegada la funció de cobertu-
ra completa com a part de Google News”, diu Snir. Amb només 
un toc, la gent pot veure notícies destacades, titulars locals, 
articles en profunditat, explicadors, entrevistes i molt més en 
una notícia en desenvolupament. Ara, continua explicant Snir, 
oferim una cobertura completa a la cerca, cosa que facilita que 
més persones exploren tots els aspectes d’una història des de 
diverses perspectives. 

“Quan cerqueu informació sobre un tema oportú, veureu un 
carrusel d’articles a la part superior dels resultats de la cerca 
destacant les notícies rellevants. Ara, per a notícies grans i en 
desenvolupament, podeu accedir a una pàgina de cobertura 
completa després de desplaçar-vos fins al final del carrusel de 
notícies principals o bé seleccioneu “Més notícies a ...” just a 
sota del carrusel, explica el director de producte. 

Amb aquest llançament, Google introdueix una nova tecnolo-
gia capaç de detectar notícies de llarga durada que abasten 
molts dies, com el Super Bowl, fins a moltes setmanes o mesos 
com la pandèmia Covid-19. A continuació, Google la pàgina de 
cobertura completa per ajudar les persones a trobar fàcilment 
les millors notícies juntament amb contingut addicional, com 
ara explicadors i cobertura local, que siguin útils per entendre 
aquestes històries complexes. 
La cobertura completa a la cerca està disponible avui en dispo-
sitius mòbils, començant per l’anglès als EUA i desplegant-se a 
més idiomes i ubicacions en els propers mesos. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Android Headlines)
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Kuo: Apple llançarà auriculars de 
realitat mixta a mitjans 2022 i ulleres 
de realitat augmentada el 2025

Apple té previst llançar el seu remorós auricular de realitat mix-
ta “a mitjans del 2022”, seguit de les ulleres de realitat augmen-
tada el 2025, va dir avui el ben considerat analista Ming-Chi 
Kuo en una nota d’investigació amb TF International Securities, 
obtinguda per MacRumors. El full de ruta del producte MR/
AR d’Apple inclou tres fases: tipus de casc per al 2022, tipus 
d’ulleres per al 2025 i tipus de lent per al 2030-2040”, va es-
criure Kuo. “Preveiem que el producte del casc proporcionarà 
experiències de realitat virtual i realitat virtual, mentre que els 
tipus de productes de lents i lents de contacte tenen més pro-
babilitats de centrar-se en aplicacions de RA”.

Els auriculars estaran equipats amb pantalles Micro-OLED de 
Sony i diversos mòduls òptics per proporcionar una “experièn-
cia de visió realitzada”, i també “poden oferir una experiència de 
realitat virtual”. Pesaran entre 100 i 200 grams.

Pel que fa a les ulleres de realitat augmentada d’Apple, Kuo es-
pera un llançament el 2025 com a molt aviat i creu que “encara 
no hi ha cap prototip”. Kuo va dir que les ulleres proporcionaran 
una “experiència de visió òptica de RA” i es posicionaran com 
un producte més “mòbil” que els auriculars de realitat mixta. “Tot 
i que el casc proporciona una experiència immersiva fantàstica, 
les ulleres se centren més en proporcionar una experiència de 
“mòbil + RA””, va dir. S’espera que les ulleres d’Apple s’integrin 
amb l’Apple Car. (Font: MacRumors)

Apple ja permet exportar totes les fotos 
i vídeos d’iCloud a Google Fotos: així 
funciona

Aquells usuaris que facin servir 
el núvol d’Apple per emmagat-
zemar les seves fotos ara po-
den exportar-les directament a 
Google Fotos. La companyia 
de Cupertino ha publicat una 

eina que permet automatitzar el procés, cosa que té sentit pel 
fet que 1) Apple i Google formen part del projecte Data Transfer 
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Project i 2) a la Norma de Mercats Digitals, que fomenta la inte-
roperabilitat i facilita el canvi de plataforma.

L’eina està disponible a Austràlia, Canadà, la Unió Europea, Is-
làndia, Liechtenstein, Nova Zelanda, Noruega, Suïssa, el Reg-
ne Unit i els Estats Units per transferències a Google Fotos. 
Cal destacar que fer el traspàs d’arxius no elimina les còpies 
emmagatzemades a iCloud, sinó que les còpia a Google Fotos.

Dit això, el procés per exportar les imatges d’iCloud a Google 
Fotos és extremadament senzill. Simplement cal accedir a pri-
vacy.apple.com, iniciar sessió amb l’Apple ID i seguir els passos 
que s’indicaran. Tinguem present que el procés pot durar entre 
tres i set dies, segons la quantitat d’arxius que calgui transferir. 
D’altra banda, també hem de tenir present que els àlbums de 
Google Fotos tenen un límit de 20.000 fotos per àlbum. Si pas-
sem un àlbum d’iCloud amb més de 20.000 fotos, les imatges 
addicionals s’exportaran, però no s’afegiran a l’àlbum. (Font: 
José García/Xataca)

El nou “Super Follow” de Twitter us 
permetrà cobrar per tuits

Cobrar per tuits és una característica en què Twitter està treba-
llant.  La companyia va dir dilluns passat en un esdeveniment 
d’analistes que estava desenvolupant una funció anomenada 
“Super Follow”, que permetria als usuaris cobrar per tuits i al-
tres continguts, així com per a “comunitats”, característica simi-
lar a Grups de Facebook i funcions de seguretat augmentades. 
Davant d’això, una pregunta interessant en aquest moment és 
si les redaccions permetran als periodistes cobrar els seus tuits 
i quedar-se els diners. Ara bé, també hi ha la preocupació que 
aquest moviment acceleri la tendència cap a que només la in-
formació de baixa qualitat sigui gratuïta. (Font: NiemanLab)

Twitter Spaces ja es pot usar en 
Android

Twitter ha ampliat l’ús de la beta -versió de proves- de Twitter 
Spaces, la seva eina de sales de audiochat dins de la xarxa 
social, i ara també els usuaris de telèfons mòbils amb siste-
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ma operatiu Android poden utilitzar-la. Twitter s’avança així a 
Clubhouse, la seva app rival pel que fa a sales d’àudio, que en 
l’actualitat està treballant per llançar la seva beta per Android i, 
de moment, únicament poden utilitzar-la els usuaris del sistema 
operatiu iOS en mòbils iPhone.

Utilitzar Twitter Spaces és molt senzill, i a partir d’ara els usua-
ris d’Android que estiguin dins de la beta -no tots els usuaris 
d’Android tenen accés, sinó només aquells als quals Twitter 
activi el accés- podran unir-se, escoltar i parlar en converses a 
través de Spaces. (Font: Trecebits)
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L’escepticisme envers les xarxes 
socials augmenta
Per Manuela Pauker / W & V

L’inici de la pandèmia de la Covid-19 ja fa més d’un any ha 
tingut un impacte greu en la vida quotidiana i el comportament 
de les persones. Axel Springer i Media Impact, juntament amb 
l’institut d’investigació de mercat Forsa, han estudiat la inves-
tigació de mercat. Per a l’estudi “Tot es manté diferent: Un any 
de corona virus”, es van enquestar persones de la població ge-
neral de parla alemanya de 16 anys o més entre el 12 i el 18 de 
gener de 2009, que es van ponderar segons l’edat, el gènere i 
el nombre de casos a la regió. .

Els resultats de la investigació pretenen il·luminar l’estat d’ànim 
general, l’ús dels mitjans i el comportament dels consumidors i 
proporcionar als anunciants informació i recomanacions especí-
fiques per a la indústria, per exemple en les àrees d’automoció, 
salut, finances i assegurances i béns de consum i venda al de-
tall.

El que algunes anàlisis ja han demostrat fins ara també s’aplica 
a aquest estudi: el consum de notícies ha augmentat en tots els 
canals des del començament de la pandèmia. El 27 per cent 
dels enquestats afirma que el diari és cada vegada més impor-
tant per a ells; al març del 2020 la xifra era del 16 per cent. El 
41 per cent utilitza ofertes de notícies en línia més que abans. 
Al mateix temps, el paper de les xarxes socials es veu cada cop 
més crític. El 63 per cent considera que moltes publicacions i 
comentaris sobre mesures de la Covid-19 a les xarxes socials 
són perilloses.

La compra en línia continua sent forta
El comportament dels consumidors és poc probable que torni 
completament a l’era pre-pandèmica: el 28% dels enquestats 
afirma que vol mantenir el seu comportament de compra en lí-
nia intensificant-lo si cal t fins i tot després de la pandèmia, tam-
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bé en moltes persones  que no tenen l’experiència de compra 
adequada en línia. L’enfocament es centra en la sostenibilitat 
dels productes: un 46% hi ha estat més atent des del comença-
ment de la pandèmia. Els descomptes també són un incentiu 
especial per comprar.

No és sorprenent que l’estat d’ànim general estigui una mica 
ennuvolat: a causa de les repetides extensions de bloqueigs 
i de la manca de varietat en la vida quotidiana, el 76% dels 
enquestats afirma que la seva vida ha perdut part de la seva 
alegria. No obstant això, el 71% dels enquestats valoren les 
mesures actuals per combatre la pandèmia com a correctes. El 
78 per cent dels enquestats vol vacunar-se tan aviat com sigui 
possible.

Conclusió: “Independentment de si és imprès, televisiu o en lí-
nia, les ofertes de mitjans establertes van sorgir de l’any històric 
de la pandèmia com a guanyadores de la crisi”, afirma Clarissa 
Moughrabi, cap d’estudis de mercat d’Axel Springer. Per tal de 
proporcionar als anunciants informació de suport durant la crisi 
de la Covid-19, s’han examinat acuradament l’ús dels mitjans i 
el comportament dels consumidors i s’han elaborat conclusions 
específiques del sector. Perquè, continua Moughrabi, “La Co-

vid exigeix a les marques més comunicació que mai. Els anun-
ciants que ara s’adapten dinàmicament i intensifiquen el seu 
enfocament de clients poden sortir de la crisi amb més força”. 
(Infografia: Omnia Comunicazioni)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el VII Estudi 
sobre els usuaris de les xarxes a Espanya. CLICAR AQUÍ  

El periòdic més important del Canadà 
es finançarà amb un casino a internet
 
Torstar, un dels principals grups de comunicació de Canadà, el 
principal actiu del qual és el diari Toronto Star, el de més tira-
da del país, va anunciar aquest dilluns que llançarà un casino 
per internet aquest mateix any per finançar les seves activitats 
periodístiques. El pla ha de ser aprovat per les autoritats de la 
província d’Ontario, on hi ha la seu de la companyia i on ope-
rarà el casino per internet.

El director de desenvolupament corporatiu de Torstar, Corey 
Goodman, va assenyalar en un comunicat que “com una em-
presa de comunicació assentada a Ontario i una marca de con-
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fiança des de fa més de 128 anys, creiem que Torstar proporcio-
narà una marca d’apostes única i responsable que crearà llocs 
de treball, oferirà creixement a l’economia d’Ontario i generarà 
nous ingressos fiscals per ajudar a donar suport a importants 
programes en la nostra província”.

Per la seva banda, el president del consell d’administració i co-
propietari de Torstar, Paul Rivett, va afirmar que el pla “ajudarà a 
donar suport al creixement i expansió del periodisme de qualitat 
basat en la comunitat”. A més del Toronto Star, Torstar posseeix di-
versos diaris locals a Ontario així com 70 setmanaris comunitaris.

L’entrada de Torstar en el món de les apostes a internet es pro-
dueix gràcies a la recent decisió del Govern d’Ontario de cedir 

el monopoli que té en l’actualitat en les apostes a internet per 
donar pas a la iniciativa privada. (Font: Heraldo - infografia: JP 
Larocque)

Les previsions econòmiques globals 
per al 2021: millores moderades

 
La recessió mundial del 2020 va ser més suau del que 
s’esperava, amb un PIB real mundial el 2020 que es va con-
traure un 3,6%. Moltes economies encara estan sotmeses a un 
distanciament social significatiu i a una activitat econòmica res-
tringida, tot i que les perspectives econòmiques mundials han 
millorat substancialment des de finals del 2020.
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La darrera edició de l’informe de Previsió Econòmica Mundial 
se centra en els canvis trimestrals de macro en vuit mercats 
clau, l’impacte econòmic de diferents escenaris COVID-19 i el 
que signifiquen per al futur de l’economia global. 

Pel que fa a l’Eurozona, els sectors de l’oci i l’hostaleria roman 
greument afectat per la pandèmia, però la fabricació i la cons-
trucció han continuat en recuperació. Les vendes minoristes re-
als van disminuir significativament durant l’inici dels bloquejos 
al novembre però el repunt parcial al desembre va provocar una 
taxa interanual de creixement del 0,6%. Les taxes d’infecció 
per coronavirus han disminuït substancialment des del gener, 
però continuen sent elevades amb importants restriccions de 
distanciament social i els bloquejos en alguns països continuen.

És probable que l’activitat econòmica del primer trimestre del 
2021 es mantingui un 5-6% per sota de les previsions pre-pan-
dèmiques. S’esperen millores moderades en el segon trimestre,
amb una recuperació més ràpida a la segona meitat del 2021 a 
mesura que augmenten les taxes de vacunació i les restriccions 
de distanciament es relaxen. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Euromonitor International)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC  us ofereix l’estudi Global Economic 
ForecastsQ1 2021, d’Euromonitor Internacional. CLICAR AQUÍ  

Les biblioteques tindran accés a l’arxiu 
històric dels diaris en format digital

La Biblioteca Nacional d’Espanya, en col·laboració amb 
l’Associació de Mitjans d’Informació, oferirà l’accés a tot l’arxiu 
històric de la premsa diària en format digital als centres de 
conservació de les biblioteques de les comunitats autònomes 
amb competència en dipòsit legal. El sistema proposat per la 
BNE per habilitar l’accés és una aplicació d’escriptori remot 
instal·lada en els ordenadors d’accés públic dels centres de 
conservació, la qual permet la consulta de la premsa, però no la 
descàrrega o còpia. L’aplicació és la ja que s’utilitza per donar 
accés a l’Arxiu de la Web Espanyola de la BNE i als llibres elec-
trònics ingressats per dipòsit legal.

L’aplicació d’escriptori remot permetrà la consulta històrica 
des de qualsevol centre de conservació de 294 capçaleres de 
premsa diària en part proporcionades per l’AMI i en part digita-
litzades per la BNE. El nombre de mitjans podrà anar creixent 
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amb la col·laboració de tots els centres de conservació i els 
associats a l’AMI. La BNE defensa que aquest model permet 
treballar d’una manera “més eficient”, ja que els editors lliuren 
les seves publicacions en un sol punt, s’evita la duplicació del 
dipòsit, i se simplifica la gestió. (Font: Comunicació 21)

Diccionari històric de periodistes 
catalans

El diccionari històric de periodistes catalans (DHPC) és un pro-
jecte que vol recollir i preservar la periodística catalana ―i tam-
bé la periodística desenvolupada en els territoris d’influència 
del català, concretament, les àrees valenciana i illenca―, des 
del punt de vista de les persones que hi van participar.

L’Institut d’Estudis Catalans pretén presentar, mantenir i divul-
gar el treball dels homes i les dones que van contribuir a la feina 
diària en els periòdics, les revistes, les ràdios i les televisions 
d’arreu, amb el benentès que, a banda dels escriptors més im-
portants i coneguts, en general la feina periodística dels últims 
tres segles resulta encara desconeguda des del punt de vista 
de les persones que la van fer.

Resulta impossible establir en aquesta primera edició quants 
homes i dones poden arribar a formar part del repertori de pe-
riodistes, perquè rere la llista inicial que ara es presenta hi ha 
una recerca d’investigació en curs que tot just ha començat. 
“Serà en les edicions següents del diccionari històric de pe-
riodistes catalans que podrem comprendre la importància i 
l’extensió dels resultats assolits”, es diu des l’editora. Us con-
videm a visitar aquest diccionari històric en aquest link. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El TERMCAT actualitza el “Glossari de 
jardineria i paisatgisme”

El TERMCAT publica l’actualització anual del Glossari de jar-
dineria i paisatgisme amb els termes del glossari de la norma 
publicada per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge durant 
l’any 2020: la Norma tecnològica de jardineria NTJ07D:2020 Ar-
bres de fulla caduca.

El glossari de la norma difosa durant l’any 2020 conté 126 ter-
mes, com ara arbre de grenya, arbre de mota, bessa, cabellera 
d’arrels o planta endurida, i termes relacionats amb els empelts 
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(empeltament, eixart o varietat empeltada, punt d’empelt). Tots 
aquests termes són accessibles des d’ara al Glossari de jardi-
neria i paisatgisme, i també des del Cercaterm. Els termes afe-
gits en aquesta actualització es poden consultar des de l’apartat 
“Noves incorporacions” del diccionari en línia.

El Glossari de jardineria i paisatgisme forma part de la col·lecció 
Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment prop 
de 160 títols dedicats a diversos camps d’especialitat. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Itinerari El talent que em fa brillar.- On line. Sessions en di-
recte. Divendres 12, 19 i 26 de març (de 10.00h a 11.00h) - El 
Col·legi de Periodistes i Barcelona Activa han posat en mar-
xa un itinerari d’orientació en la recerca de feina, per ajudar a 
conèixer el propi talent competencial i a saber-ho transmetre. 
Encara estàs a temps d’apuntar-te a les properes sessions, els 
divendres 12, 19 i 26 de març de 10.00h a 11.00 hores.

Claus per a la redacció digital i de marca.- On line. Sense res-
tricció horària. Del dimarts 16 de març al divendres 16 d’abril (10 

hores) - Amb aquest curs, a càrrec d’Adrián Caballero, els partici-
pants ampliaran els coneixements sobre redacció, aprenent totes 
les eines que han de conèixer per adaptar la forma d’escriure al 
que demanden actualment els gestors de contingut, el posiciona-
ment i la forma en que l’audiència consumeix la informació.

Masterclass: Com pot contribuir el blockchain a un millor 
periodisme?- On line. Sessió en directe. Dilluns 15 de març 
(de 18.30h a 20.00h) - Aquesta masterclass, impartida per  
Marc Rocas i Marçal Sintes, explicarà quines són les funcions i 
utilitats que la tecnologia blockchain pot oferir al periodisme, en 
un moment en què aquest es troba en un procés de canvi radi-
cal i cerca reformular el seu model de negoci  És una iniciativa 
coorganitzada amb Barcelona Activa.

Whatsapp Business: descobreix a fons aquesta nova eina.- 
On line. Sessió en directe. Dimarts 16 de març (de 10.00h a 
13.00h) - En aquest curs, dirigit per Sílvia LLombart, coneixe-
rem aquesta eina i veurem amb detall com l’hem de fer servir. 
Aprendràs a gestionar i etiquetar els teus contactes per fer cam-
panyes segmentades, a preparar el catàleg dels teus productes 
a Whatsapp, descobriràs com crear missatges automatitzats i 
fins i tot com utilitzar Whatsapp Business amb un telèfon fix.
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Com resolem una crisi de manera eficaç.- On line. Sessió 
en directe. Dijous 18 de març (de 10.00h a 13.00h) - 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 desaparèixer. 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-se davant d’una crisi i 
explica les eines i protocols de comunicació 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. 

Clubhouse i Spaces, les noves xarxes socials de veu.- 
On line. Sessió en directe. Dimecres 24 de març (de 10.00h 
a 13.00h) - La irrupció de Clubhouse i de Spaces (el recent 
estrenat espai de conversa en directe de Twitter) afectarà de 

manera significativa a la forma de treballar dels professionals 
de la comunicació digital. En aquest curs, dissenyat per Enrique 
San Juan, descobrirem el funcionament d’aquestes xarxes i de 
quina manera es poden integrar en els plans de comunicació de 
xarxes socials en mitjans, empreses i institucions.

Masterclass: El dret de rectificació. Eines legals contra 
les notícies falses.- On line. Sessió en directe. Dijous 25 de 
març (de 18.30h a 20.00h) - La digitalització de la informació 
ha fet que tothom tingui la capacitat de difondre públicament 
informacions falses, errònies o inexactes. A través d’aquesta 
Masterclass, a càrrec d’Albert Jané, aprendrem quines són les 
característiques i possibilitats del dret de rectificació davant 
dels mitjans.

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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Formació a Facebook

El passat mes d’octubre, durant el seu esdeveniment Commu-
nities Summit, Facebook va anunciar el llançament de cursos 
gratuïts per als interessats a obtenir la seva certificació en Com-
munity Management. En aquest moment, aquests cursos esta-
ven disponibles únicament en anglès, però ara la companyia 
ha decidit ampliar l’accés al seu programa de certificació a un 
nombre molt més gran d’usuaris, al traduir el curs a set idiomes, 
entre ells l’espanyol (a més del francès, alemany, portuguès, 
àrab, indonesi i tailandès).

Segons Facebook, “ja sigui per a una marca o una organització 
sense ànim de lucre, tenir un ‘community manager’ que sigui 
expert en bones pràctiques és una part important de la cons-
trucció i el manteniment d’una comunitat online”. “Els cursos 
aborden temes com la definició i creació d’una comunitat, el 
desenvolupament d’estratègies i processos comunitaris, la pre-
sa de decisions estratègiques de contingut, les tasques de ‘en-
gaagement’ i moderació, o el mesurament i anàlisi de l’èxit de 
la comunitat”.

Els cursos en línia, que estaran disponibles en tots els idiomes 
esmentats al llarg d’aquest mes, es poden consultar  a la plata-
forma Facebook Blueprint. (Font: Genbeta)
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Els consumidors se senten 
identificats amb els anuncis en línia? 
La publicitat en línia podria tenir un 
seriós problema de representació
Per Marketing Dive

 Els anuncis venen idees, serveis i productes que els consu-
midors volen tenir. Creen una realitat aspiracional amb la qual 
els consumidors han de connectar i desitjar. Per a això, el con-
sumidor necessita connectar a algun nivell amb el que l’anunci 
mostra i acabar desitjant el que ha vingut a oferir-li. Si el consu-
midor sent que “aquest anunci no és per a ells”, poc importa el 
missatge, l’esforç que hagi fet la marca o el tancament emocio-
nant que es vinculi a això. No calarà i no se li prestarà atenció.

Per tant, és molt important definir de manera encertada a quin 
target de consumidors interessa, per llançar missatges que 
responguin a les seves necessitats, preocupacions, somnis o 
interessos. També és crucial establir bé quin segment es vol 
conquerir per escollir després les tecles a prémer.
Cada grup de consumidors està interessat en certs elements, 
que no funcionen necessàriament amb altres. L’etapa vital en 
què s’estigui també canvia a quins missatges s’és més receptiu 
ja quin no.

Però hi ha els anuncis a internet reflectint realment el món en 
què es mouen els consumidors i els seus interessos? ¿Aconse-
gueixen els consumidors veure en els missatges que els venen 
i en els mons que aquests representen?

Un estudi recent, elaborat per Facebook i el Geena Davis Ins-
titute on Gender in Media, deixa clar que no: els consumidors 
no se senten representats en la publicitat que veuen a la xarxa. 
De fet, el que els agradaria veure en els anuncis digitals xoca 
directament amb el que estan rebent.

Així, un 54% dels enquestats assegura que no se sent represen-
tat completament en els anuncis en línia, però al mateix temps 
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un 71% dels consumidors apunta que espera de les marques 
que apostin per la diversitat i la inclusió en els seus anuncis en 
línia. És a dir, els consumidors volen una publicitat més diversa, 
en la qual es puguin “veure”, però tenen bastant clar que això 
no està passant ara mateix. Els anuncis no els mostren.

Els que sí que ho fan poden treure elevats rèdits de la seva 
estratègia. Un 59% dels enquestats reconeix que és més fidel 
a aquelles marques que aposten per la diversitat i la inclusió en 
la seva publicitat en línia. Un altre 59% indica que les prefereix 
en les seves decisions de compra.

Els anuncis més diversos també tenen millors efectes en record 
de la campanya. Segons les conclusions de l’estudi, aconse-
gueixen ser recordades millor que aquelles que no són diver-
ses.

Què mostren llavors els anuncis
I si els consumidors no se senten representats amb el format 
d’anuncis que estan veient a la xarxa, què és exactament el 
que mostren els anuncis en línia? Partint de les dades que as-
senyala l’estudi, es pot concloure que els anuncis a la xarxa 
segueixen fent ús de la publicitat estereotipada.

Així, els anuncis acaben caient en certes pràctiques. Sobre les 
dones, per exemple, és 14 vegades més probable que se les 
mostri amb roba que ensenya el seu cos que no. També és 
molt més probable que siguin objectivades (set vegades més). 
Els homes solen aparèixer de forma més habitual enfadats (2,4 
vegades més probable) i menys alegres (1,4 vegades menys 
probable).

Alguns grups de població directament són invisibles en la publi-
citat en línia. Les persones amb discapacitat només apareixen 
en l’1,1% dels anuncis en línia i els membres de la comunitat 
LGBTQ+ només en un 0,3%. (f-ima.org)

NOTA: El Butlletí us ofereix poder explorar la investigació en pro-
funditat, llegint unes Preguntes i respostes amb l’investigador i 
descarregant el llibre blanc elaborat per Fernanda de Lima Al-
cántara. CLICAR AQUÍ  
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La premsa de proximitat, un actiu 
essencial en un entorn molt difícil
Per Joan Maria Corbella, professor de la Universitat Pompeu 
Fabra / Comunicació 21

Amb la premsa de proximitat (o local, com se segueix dient a 
la majoria de països) es dona una circumstància curiosa: uns 
la donen per morta per inanició en l’era digital, i altres la veuen 
més viva i imprescindible que mai. I entremig, tota la gamma de 
grisos que puguem imaginar, però al final potser tots tenen la 
seva part de raó.

Per un costat és força nombrosa la gent experta que considera 
que té un panorama menys fosc que la premsa d’abast gene-

ral. No vol dir que el tingui diàfan, però com que exerceix unes 
funcions irrenunciables i imprescindibles en els terrenys de la 
informació, els serveis i la publicitat-promoció al nivell més im-
mediat, juga amb avantatge tot i no poder fer les economies 
d’escala dels grans mitjans. Alhora, com que les empreses i 
entitats editores tenen el coneixement del territori –formen part 
del paisatge– i la gent del territori en coneix les persones que 
hi ha al darrere, els atorga la confiança suficient per usar-la, 
encara que sigui criticant-la.

Aquesta és una fortalesa essencial de la premsa i els mitjans lo-
cals, que constitueix un avantatge que ha existit sempre mentre 
s’ha mantingut el flux d’aportacions econòmiques per part de 
la població (en la de pagament) i dels anunciants del territori, 
ja que les grans campanyes publicitàries hi arriben amb comp-
tagotes i només a algunes capçaleres. Aquesta fortalesa es fa 
palesa en el fet que la premsa local en paper ha perdut menys 
exemplars de difusió que la d’abast català i espanyol en la llar-
ga agonia que va començar amb la crisi engegada el 2008.

A l’altre costat (entremig també hi ha la posició de molta gent, 
com he recordat) hi ha les persones que mantenen la tesi que 
la premsa local, i potser tots els mitjans locals, no tenen futur, 
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i clarament menys que els d’abast geogràfic-comunicatiu més 
gran. Els arguments poden resumir-se en la dificultat de fer eco-
nomies amb una tecnologia que cada cop es fa obsoleta més 
de pressa, amb els costos unitaris creixents en la mesura que 
es redueixen els tiratges de les publicacions, i amb la dificultat 
de fer més amb menys recursos: menys periodistes, comercials 
i personal administratiu, i/o més mal pagats.

En aquestes circumstàncies, algunes publicacions han vist útil 
recórrer a integrar esforços al si d’una cadena editora –per 
recuperar les economies d’escala juntament amb els altres tí-
tols–, altres han anat recorrent a ampliacions de capital, i n’hi 
ha que de moment mantenen l’equilibri tot i les dificultats. En-
cara no hem arribat a veure créixer de forma molt espectacular 
els “deserts informatius”, denominació amb què es refereixen 
als Estats Units a les zones del territori en què han tancat els 
mitjans impresos tradicionals, deixant la població en mans de 
l’audiovisual, el digital i els mitjans d’abast comunicatiu més 
ampli.

Pràcticament tots els títols de premsa local en paper, però, han 
hagut de fer el pas inexorable cap a les edicions digitals, si 
us plau per força, un terreny que presenta molts paranys per 

a tot tipus d’editors: els ingressos per subscripció poden es-
tar al voltant de la cinquena part dels que genera el paper (i 
no compensa la reducció de costos industrials sense tocar els 
redaccionals) i els que es generen per publicitat són una xifra 
ínfima respecte als del paper. Alhora, la possibilitat d’ampliar el 
volum de persones usuàries en digital fora del territori cobert 
amb el paper (i que paguin) genera uns recursos ínfims, i aquí 
sí que l’avantatge dels editors d’abast més gran és clar: hi ha 
més massa crítica de població d’on captar lectors, i al mateix 
temps tenen molt més fàcil anar diluint la cobertura editorial 
des del focus en l’espai regional, nacional o estatal cap a una 
indefinició neta –amunt i avall– a la recerca dels famosos “mi-
lions d’usuaris únics mensuals”, que no generen ingressos però 
sí flaixos de màrqueting. I a més poden fer propostes a mitjans 
locals per integrar-se al seu perímetre com a “publicacions te-
màtiques locals”.

Entre una visió extrema i l’altra, però, cal afegir una altra pers-
pectiva: els canvis en el paisatge de la comunicació local, que 
considero que són a l’origen de la senda que han iniciat tots 
els mitjans, serveis i activitats que podem incloure en el que 
en podem dir “ecosistema comunicatiu local o de proximitat”. 
Vull exposar alguns trets que caracteritzen el paisatge d’aquest 
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ecosistema i condicionen el futur dels seus primers habitants: 
la premsa local, les emissores de ràdio municipal i les pioneres 
televisions locals, abans que aquest concepte quedés atrapat 
en les mans de tv-tarot i similars en massa llocs.

El primer, que un dels grans patrimonis de la premsa local ha 
estat l’anunciant de proximitat. Però els mecanismes de perso-
nalització publicitària dels gegants d’internet li poden esgarra-
par una bona part de la despesa que arriba a les publicacions, 
com està passant amb els grans mitjans, i aquests mitjans més 
grans també aniran a la recerca de l’anunciant local (concessio-
naris locals de cotxes presents a la ràdio i la televisió nacionals, 
per exemple).

El segon, que les necessitats informatives de proximitat de la 
població cada cop estan més cobertes per altres mecanismes 
comunicatius, com els grups de WhatsApp i les pàgines a Fa-
cebook, YouTube i altres xarxes socials. La barrera protectora 
dels editors tradicionals davant l’entrada de competidors la cons-
tituïen alhora els costos econòmics d’engegar el negoci o servei 
editorial i la seva habilitat d’esdevenir el referent-àrbitre-mobilit-
zador-dinamitzador del territori que dificultés l’arribada de com-
petidors (altres editors, emissores municipals, televisions locals).

Avui , a l’editor local li queda només aquests segon flanc. Que 
és molt, però no està clar que sigui suficient per adaptar-se i 
resistir en el paisatge comunicatiu tan complex i en canvi cons-
tant. (Infografia: Blogs UAB)
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Què és Clubhouse i com pots usar-lo 
en el teu treball periodístic
Per Natasha Tynes, fundadora de Suburban Media Group / Xar-
xa Internacional de Periodistes

 
Ja no necessites escriure o compartir imatges per arribar a una 
gran audiència; ara pots simplement parlar. L’àudio és el nou 
protagonista quan es tracta de xarxes socials. Twitter ha llançat 
Twitter Spaces i Facebook també estaria treballant en una apli-
cació de xat similar. Però en aquests dies el millor profit del 
mercat se l’endú Clubhouse, que convida als usuaris d’iPhone 
a ingressar a sales de xat de la seva elecció i participar en con-
verses sobre tot el que hi ha sota el sol.

Clubhouse va ser fundat al març de 2020 i ja ha generat molt 
d’entusiasme. El que va començar com un grup exclusiu 
d’empleats de Silicon Valley s’ha expandit per incloure celebri-
tats com Elon Musk de Tesla i Mark Zuckerberg i Drake de Fa-
cebook. S’ha descarregat gairebé tres milions de vegades des 
de l’1 de gener de 2021, d’acord amb Apptopia.

“L’interès i la gana per les aplicacions de xat d’àudio està guanyant 
terreny”, diu Matt Navarra, consultor de xarxes socials i exdirector 
de xarxes de thenextweb.com. “És difícil saber quant interès s’ha 
amplificat a causa del confinament per la pandèmia i la feina des 
de casa i quant es deu a la demanda per contingut nou”.

Actualment, Clubhouse es mou només per invitació, el que sig-
nifica que has de ser convidat per un membre actual, que només 
pot convidar a una quantitat determinada de persones. Això ha 
portat a alguns usuaris a vendre les seus invitacions addicio-
nals -en llocs com eBay- de vegades per milers de’euros.

Quan els usuaris obren l’aplicació Clubhouse, trien entre diver-
ses sales. A cada sala hi ha un “escenari” a càrrec dels mode-
radors, i una audiència que pot aixecar la mà per participar i 
rebre permís per parlar. Els membres de l’audiència també po-
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den anar-se’n en silenci en qualsevol moment que desitgin, el 
que els permet moure d’una habitació a una altra amb facilitat.

Els mitjans estan observant de prop l’auge de Clubhouse. Se-
gons el New York Times, Barstool Sports ha obert un compte 
a Clubhouse, i la firma de comunicacions i relacions públiques 
Battenhall està contractant un executiu sènior de Clubhouse.

Per Navarra, Clubhouse pot ser una gran eina per als periodis-
tes, tant per reportejar com per informar. Si aconsegueixes una 
invitació, ell aconsella començar rondant per les habitacions per 
a familiaritzar-te. “Aprèn com els altres fan servir l’aplicació, i les 
etiquetes canviants que adopten al participar en els xats”, diu.

Quan estiguis a punt per començar a fer servir l’aplicació, és 
fonamental que siguis sincer i transparent sobre el teu treball 
i les formes en què planeges fer servir les converses en què 
participes o les que escoltes.

Per començar, Navarra va compartir amb IJNet algunes formes 
en què Clubhouse pot ajudar-te a produir millors històries.

Aprofundeix en un tema i identifica les fonts.- Una forma 
d’utilitzar Clubhouse és crear una sala per discutir el tema del 
teu treball, convidant a experts o persones afectades pel tema. 
També pots buscar i unir-te a sales en què es discuteixin in-
cidents específics o temes del teu interès. Si escoltes alguna 
cosa que t’interessa utilitzar en la història, has de comunicar-te 
amb aquells a qui desitges citar per sol·licitar el seu permís o 
informació addicional.
 
Coneix la percepció del públic sobre un tema i desenvolupa 
estudis del cas.- De vegades, un periodista tuiteja demanant a 
les persones que comparteixin les seves pròpies experiències 
sobre un tema determinat. Podeu fer servir Clubhouse de ma-
nera similar, creant una sala de xat d’àudio a una hora determi-
nada perquè els interessats s’uneixin i discuteixin un tema amb 
més detall. Això no hauria de reemplaçar les trucades privades, 
especialment si es tracta d’un tema delicat, però pots fer servir 
aquesta estratègia per obtenir informació sobre com se sent el 
públic en general sobre un tema i per identificar casos a què 
donar seguiment.

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Crea esdeveniments de seguiment exclusius per a cobertu-
res populars.- Per a les històries populars, tu o el teu editor po-
den establir sessions de seguiment exclusives perquè els lec-
tors s’uneixin. Aquestes sessions podrien presentar a experts, 
persones involucrades en la història i/o figures públiques cone-
gudes. Aquestes sessions podrien estendre la vida del contin-
gut i ajudar a expandir la història per a un article de seguiment. 
Aquestes “habitacions” podrien ser un benefici exclusiu per a 
subscriptors de pagament, si estàs buscant nous ingressos.
 
Convida a persones clau a conversar lliurement sobre un 
tema (i informa que un periodista prendrà notes amb fins 
informatius).- El periodista d’One Zero, Will Ormeus, es va unir 
fa poc a Navarra i el seu equip en una sala Clubhouse. “Va ser 
la seva primera experiència fent servir l’aplicació i participant 
en un xat com a orador”, explica Navarrra. “La va usar per com-

prendre com funcionava la plataforma i va buscar les nostres 
opinions sobre l’aplicació i el seu potencial futur”. Ormeaus va 
publicar un article al respecte.

Malgrat el seu potencial, l’aplicació també té alguns inconve-
nients. En un tweet, que després va eliminar, la periodista de 
tecnologia del New York Times, Taylor Lorenz, va dir que va ser 
atacada verbalment per inversors de risc i altres persones de la 
indústria tecnològica a Clubhouse.

En un post a Medium, Lorenz va demanar als usuaris que li 
enviessin un missatge si havien estat testimonis d’assetjament, 
desinformació o estafes a Clubhouse.

“En aquest moment, és difícil gestionar el risc d’assetjament ja 
que les eines i funcions de Clubhouse per fer-ho són limitades”, 
assenyala Navarra. Si et preocupa la fustigació, especialment 
quan es tracta de temes delicats, Navarra suggereix crear la 
teva pròpia sala i convidar a gent a la discussió per així poder 
aprofitar les eines de moderació.

Una altra preocupació per als periodistes i als professionals 
dels mitjans és la possibilitat que la desinformació es propagui 
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fàcilment i sense ser detectada en l’aplicació. Cristina Tardágui-
la, directora associada d’International Fact-Checking Network, 
va escriure en un article per a Poynter que el disseny actual de 
Clubhouse fa difícil per als fact checkers verificar la precisió de 
la informació, ja que actualment no hi ha una funció que guardi 
publicacions antigues o arxius d’àudio i els usuaris no poden 
gravar converses.

“La manca d’aquestes funcionalitats crea barreres per als ve-
rificadors”, va escriure Tardáguila. “No només serà difícil triar 
a quin club unir-se, sinó que Clubhouse també requereix que 
els fact-checkers escoltin hores i hores de converses abans de 
seleccionar quines afirmacions s’han d’avaluar”. (Infografies: 
IJNET, Vice i Poynter)
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Les plataformes haurien de pagar més 
de 263 milions a l’any als diaris per 
usar les seves notícies, segons un 
estudi
Per QBO Investigació i Estratègia

 
L’ús de notícies que fan les plataformes digitals en els seus 
serveis suposaria per als editors de notícies espanyols uns in-
gressos anuals que representen entre el 7 i el 9% dels guanys 
publicitàries d’aquestes empreses tecnològiques, xifra que arri-
baria als 263 milions d’euros. Així es desprèn dels resultats de 
l’estudi Anàlisi de la remuneració per a editors pels usos digitals 

dels continguts de la premsa a les plataformes tecnològiques, 
realitzat per Qbo Investigació i Estratègia a partir de les dades 
històriques de les principals capçaleres espanyoles, i promogut 
per CEDRO.

La investigació, recollida per Europa Press, posa en relleu que 
la distribució gratuïta de les notícies que fan les plataformes 
digitals, entre elles Google i Facebook, està generant un “gran 
mal” als diaris. Així, l’estudi fixa un perjudici de 1.319,81 milions 
d’euros, que “impacta directament en els ingressos per ven-
da de continguts (exemplars i subscripcions), per creixement 
dels lectors i per la comercialització dels espais publicitaris 
d’aquests mitjans”.

Qbo Investigació i Estratègia assegura que “és necessari un 
canvi en el marc legal que retorni als autors i editors dels dia-
ris el control sobre els ingressos que genera l’explotació digital 
que les plataformes tecnològiques fan dels seus continguts”. 
Segons destaquen els investigadors, la Directiva 2019/790, que 
ha de ser incorporada a la legislació espanyola en els pròxims 
mesos, “apunta la solució a aquest problema, al reconèixer un 
dret exclusiu als editors de notícies per l’ús digital que les plata-
formes fan dels seus continguts”.
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Així mateix, apunten que la norma europea reconeix als autors 
dels continguts periodístics una participació en la remuneració 
que els editors reben per aquestes utilitzacions. Respecte a la 
situació d’altres països, els autors de l’estudi indiquen que Aus-
tràlia contempla el pagament per part de les plataformes de fins a 
un 10% dels seus ingressos per publicitat en el codi obligatori de 
negociació conjunta entre plataformes i editors de notícies, apro-
vat fa uns mesos pel seu Executiu. Afegeixen que aquest codi no 
reconeix remuneració als autors i que la quantitat total que re-
brien els editors, en l’actualitat, superaria els 600 milions a l’any.

En el cas del Canadà, fan èmfasi que preveu que la remune-
ració per als editors de premsa abasti els 514 milions d’euros 
anuals, el 10% del mercat de la publicitat digital. En aquest mo-
del s’ha establert un sistema de negociació col·lectiva entre els 
editors i les plataformes, i tampoc es reconeix una remuneració 
als autors.

En relació amb França, els investigadors aclareixen que ha de-
cidit, inicialment, que el dret reconegut en la Directiva 2019/790 
es gestioni a través d’acords individuals entre els editors i les 
plataformes. Els pactes assolits fins al moment suposen una re-
muneració global d’uns 18 milions d’euros a l’any per als editors 

de notícies. Aquests acords es troben ara en investigació per 
l’autoritat de competència per una presumpta vulneració de la 
resolució que aquesta mateixa autoritat va dictar fa uns mesos 
sobre aquest assumpte.

En aquest sentit, han apuntat que Alemanya és l’únic país en 
el qual es va regular la gestió col·lectiva i una tarifa per als 
usos digitals de notícies similars als que estableix la Directiva 
2019/790. El criteri acordat per a aquesta tarifa va ser d’un 11% 
dels ingressos de les plataformes (directes i indirectes), sempre 
que l’entitat de gestió corresponent representés a tots els mi-
tjans afectats. El mercat de publicitat digital estimat per 2021 a 
Alemanya és de 9.798.000 d’euros, segons Stadista.

Model de gestió de drets per a Espanya.- Qbo Investigació i 
Estratègia sosté que, en virtut de la informació disponible fins al 
moment, “el model de gestió col·lectiva obligatòria i la irrenun-
ciabilitat del dret dels editors assegura una remuneració més 
adequada i sostenible per als propis editors de diaris i també 
per als autors pels usos digitals dels seus continguts”.

“D’acord amb la vigent Llei de Propietat Intel·lectual, aquest 
sistema seria el més garantista per als autors i editors ja que, 
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en cas de controvèrsia per la tarifa, les plataformes haurien 
d’abonar, al menys, el 50% de la tarifa en aquest moment per 
poder acudir a la Comissió de Propietat Intel·lectual, òrgan que 
fixaria la quantia definitiva”, explica.

Pirateria i resums de premsa.- D’altra banda, els investiga-
dors han quantificat l’impacte que altres usos digitals tenen 
en els ingressos dels editors: pirateria de diaris (447 milions 
d’euros) i resums de premsa (46,8 milions d’euros).

Sobre els ingressos de la premsa escrita, assenyala que han 
disminuït en més de 1.800 milions d’euros anuals en les últi-
mes dues dècades, el que ha generat, segons l’Associació de 
la Premsa de Madrid, la pèrdua de més de 7.000 llocs de treball 
directes i fins a 36.000 indirectes.

Finalment, revela que aquesta disminució ha tingut un impacte 
negatiu en les arques de l’Estat, ja que ha deixat d’ingressar 
una mitjana de 140 milions d’euros a l’any en concepte de Se-
guretat Social i impostos, com l’IRPF i l’IVA. 

L’anàlisi realitzada en aquest estudi es fonamenta en la me-
todologia ‘But for’, que consisteix en quantificar l’impacte d’un 

fenomen des de la comparació de la situació real amb la que 
s’hauria produït en absència dels fets que ocasionen la varia-
ció. (Infografia: El Derecho)
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Els perfils professionals periodístics 
més demandats en els mitjans amb 
models de subscripció
Per Chema Valero / Reportaro

Tot i que la crisi d’atur del periodisme és innegable, la deman-
da de nous perfils professionals no cessa en les redaccions 
digitals. Els models de negoci evolucionen, i les plantilles dels 
mitjans han d’anar al seu compàs. Si fa uns anys irrompien amb 
força llocs com el del  redactor SEO o el del growth hacker, 
orientats al trànsit massiu i l’obsessió pel clic, ara emergeixen 
un altre tipus de necessitats més lligades als models de negoci 
de subscripció. No és que ja no importi l’adquisició de noves au-
diències i aquests llocs hagin estat desterrats, sinó que moltes 

companyies se centren, a més, en la conversió dels lectors en 
subscriptors i la seva posterior retenció. Per a això, requerei-
xen de professionals capaços de generar continguts i productes 
amb un gran valor afegit, i promoure el compromís i la fidelitza-
ció del públic objectiu.

En els resultats preliminars d’una investigació pròpia sobre inno-
vació en les redaccions de mitjans nadius digitals, s’identifiquen 
dos grups principals de perfils professionals emergents. Entre 
els que integren les àrees editorials, que s’encarreguen de la 
generació de continguts, destaquen periodistes especialitzats 
temàticament i creatius en els seus enfocaments, així com al-
tres preparats per treballar amb nous formats i canals i estimu-
lar la relació amb les audiències. D’altra banda, en les àrees 
de producte, més vinculades als plantejaments estratègics dels 
mitjans, sobresurten els analistes de dades, els dissenyadors 
d’experiència d’usuari, els experts en conversió i desenvolupa-
ment de negoci i els caps de producte. 

Aquestes demandes coincideixen en gran mesura amb les 
de les grans capçaleres tradicionals que han emprès la seva 
transformació digital amb el focus posat en el model de subs-
cripcions. El director adjunt d’El País, Borja Echevarría, su-
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bratllava en un seminari web organitzat per la Associació de 
Mitjans d’Informació la importància dels llocs de l’editor i coor-
dinador de newsletter, responsable d’àudio, infografista digital, 
cap de desenvolupament d’audiències, director de cobertures 
o responsable de subscripcions, entre d’altres. Aquests perfils 
professionals es repliquen en la majoria de les organitzacions 
amb objectius similars. En aquest article de Reportaro recopi-
lem algunes d’aquestes posicions i explicarem els motius del 
seu auge, així com els coneixements i aptituds rellevants per a 
cadascuna d’elles.

Especialistes en continguts sobre tecnologia i negoci.- La 
utilitat i l’interès que revesteixen els continguts entre l’audiència 
resulten essencials per fidelitzar i aconseguir subscriptors. Per 
això, els mitjans de comunicació dediquen cada vegada més 
recursos a cobrir àrees temàtiques com la tecnologia, la relle-
vància és innegable per al dia a dia de les persones i les em-
preses. Ja a l’any 2018, Dircomfidencial assenyalava el creixe-
ment d’aquest camp informatiu, amb la proliferació de verticals 
en mitjans generalistes, com Teknautas, d’El Confidencial, i la 
bona salut de portals especialitzats, com Xataka o Hipertextual.

 

La tendència s’accentua a 
mesura que segueix creixent 
la demanda d’aquest tipus 
de continguts. Per exem-
ple, a principis de febrer de 
2021, The Washington Post 
va anunciar la seva voluntat 

de reforçar aquesta àrea, que passaria de tenir 19 integrants 
a ser-ne 27. Aquest moviment suposa la segona ampliació de 
l’equip, que en 2018 havia incorporat 11 nous professionals. Els 
vuit llocs que el mitjà vol cobrir són editor adjunt de polítiques 
de tecnologia, reporter de política tecnològica, editor de tecno-
logia personal, dos redactors de “taula d’ajuda” de tecnologia 
personal, redactor d’anàlisi de notícies de tecnologia, reporter 
de dades tecnològics i reporter de tecnologia en el treball “.

En aquesta línia, també sorgeixen oportunitats per periodistes 
capaços de generar continguts valuosos per als lectors en el 
seu àmbit laboral. Com afirmava el periodista Simon Owens en 
una entrevista per al bloc del Màster en Innovació en Perio-
disme UMH, “si escrius sobre política i es subscriuen perquè 
estan interessats en aquesta temàtica, però no té res a veure 
amb el seu treball, pagaran menys que si escrius sobre alguna 
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cosa crucial per la seva tasca professional”. D’aquesta manera, 
sorgeixen projectes informatius destinats a professionals i em-
preses, com el servei de notícies anticipades EC Previum d’El 
Confidencial o les presentacions corporatives de Quartz, que 
requereixen de periodistes capaços d’entendre i explicar infor-
mació complexa de negoci i treure el màxim rendiment d’ella 
per a una audiència experta.

Aquests professionals poden ser denominats reporters B2B o 
business to business (“d’empresa a empresa”, perquè el seu 
treball apunta a empreses en lloc de a particulars), i les seves 
funcions són similars a les d’altres redactors. No obstant això, 
han d’entendre les tendències que mouen els mercats i manejar 
amb soltesa fonts empresarials, com informes corporatius, re-
sultats financers, contractes o escriptures notarials, segons una 
oferta de treball de la publicació anglesa AI Business . 

Redactors i editors de ciència i medi ambient.- La pandèmia 
ha incrementat l’interès per la informació sobre ciència i medi 
ambient. No en va, El País va batre el seu rècord d’audiència 
el passat octubre amb una peça sobre la propagació de la Co-
vid-19 en espais tancats, que va ser consultada per més de 
dotze milions d’usuaris en els primers dies després de la seva 

publicació, segons la pròpia capçalera. Els mitjans de comuni-
cació espanyols s’han mogut per aprofitar aquesta tendència i 
han creats nous productes digitals. Fins i tot ho ha fet l’ens pú-
blic. La plataforma digital adreçada a joves de RTVE, PlayZ, va 
estrenar el passat 15 de febrer el programa WHAAAT!?, conduït 
pels divulgadors científics Rocío Vidal i Javier Santaolalla. 

En l’àmbit mediambiental, Eldiario.es ja va incorporar com a 
secció el 2018 la publicació especialitzada Ballena Blanca, 
mentre que El País, El Mundo i El Confidencial han creat els 
seus verticals en els últims mesos. Segons l’anàlisi de l’expert 
José Manuel Rodríguez per Dircomfidencial, l’aposta d’aquests 
mitjans per la informació mediambiental i científica els pot re-
portar avantatges molt diverses. D’una banda, pot ajudar-los a 
adquirir noves audiències, així com retenir i conèixer millor a el 
públic recurrent. De l’altra, pot atraure anunciants que procurin 
identificar la seva marca amb la preservació del planeta.

Davant d’aquesta expansió, sembla evident que l’especialització 
científica suposa una disciplina amb recorregut laboral per a 
qui sàpiga aprofitar-la. No és un repte senzill. Com expliquen 
els investigadors Alicia de Lara i José A. García-Avilés, de la 
Universitat Miguel Hernández , la gran virtut d’aquests profes-
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sionals està en saber “transmetre coneixements, que en molts 
casos són altament complexos, mitjançant eines, tècniques i 
llenguatges que els facin accessibles all gran públic”. A més, ho 
han de fer en un escenari de qüestionament de la ciència sense 
precedent (al menys, en els últims segles).

Periodistes de dades i especialistes en intel·ligència ar-
tificial.- Els periodistes de dades estan molt cotitzats en els 
mitjans de comunicació. La demanda d’aquests perfils és alta 
pel gran valor que generen, a l’explicar a l’audiència qüestions 
complexes mitjançant visualitzacions intel·ligibles i senzilles. 
Una necessitat del públic que ha crescut encara més en el con-
text actual. El mateix Borja Echevarría assegurava en un we-
binar del Reuters Institute que l’equip de dades d’El País, que 
es va formar pocs mesos abans de la pandèmia, va produir al 
voltant del 70% dels continguts més vistos del mitjà en 2020 
(com apunt, la peça d’El País sobre la Covid-19 esmentada 
més amunt es basa en visualitzacions de dades). 

També està emergint en els mitjans la figura del periodista es-
pecialitzat en intel·ligència artificial, un professional capaç de 
programar algoritmes que milloren la producció i la distribució 
d’informació mitjançant l’automatització de certs processos. 

Encara que la intel·ligència artificial i el machine learning apa-
reixen habitualment lligats a la generació automàtica de contin-
guts i els bots conversacionals, el més comú és que aquests 
periodistes utilitzin les seves habilitats tecnològiques per inves-
tigar històries a través de la recol·lecció, el monitoratge cons-
tant i l’anàlisi de dades complexos. 

Fact-checkers.- La verificació de continguts és un altre feno-
men periodístic recent que ha cobrat encara més rellevància 
en els últims mesos, a causa de la proliferació de tot tipus de 
rumors relacionats amb la Covid-19. Encara successos polítics 
com el Brexit o la presidència de Donald Trump també ha ali-
mentat aquestes pràctiques. Com a mostra, The Washington 
Post va detectar més de 30.000 declaracions falses o engan-
yoses en manifestacions públiques de l’exmandatari americà 
durant els quatre anys de legislatura. 

A Espanya, Maldita.es va ser el primer projecte periodístic inde-
pendent que es va llançar a verificar notícies, primer a través de 
les xarxes i a partir de 2018 amb el seu propi espai. Encara que 
en l’actualitat el cens de la Xarxa Internacional de verificació de 
dades identifica només tres iniciatives espanyoles més dedica-
des a aquestes fins -Newtral, Verificat i EFEVerifica-, són molts 
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els mitjans de comunicació que han incorporat a les seves re-
daccions aquesta forma de fer periodisme, de forma contínua 
o esporàdica. Per exemple, en les eleccions presidencials es-
panyoles de 2019 es va constituir el projecte col·laboratiu Com-
provat, Dirigit per First Draft i Maldita.es i integrat per mitjans 
com El Confidencial, eldiario.es, La Marea, Datadista o Newtral, 
entre d’altres. 

Editor i redactor de butlletins.- La CEO de eldiario.es, Rosa-
lía Lloret , afirmava en un seminari web organitzat per Xarxa 
de Periodistes, que una de les millors cartes per convertir la 
seva audiència en socis de pagament són els butlletins per-
sonalitzats. No en va, el mitjà edita 18 newsletters, incloent el 
recent llançament de “Al dia”, elaborat pel prestigiós periodista 
i sotsdirector del mitjà, Juanlu Sánchez. El servei compta amb 
al voltant de 75.000 subscriptors, amb una taxa d’obertura que 
ronda el 50%, i va aconseguir convertir a 40 lectors en socis en 
la seva primera setmana de vida, segons la responsable. 

Com en aquest cas, els butlletins solen elaborar-los periodis-
tes reputats que gaudeixen d’una marca reconeixible entre les 
audiències. Els usuaris aprecien que firmes de prestigi els ofe-
reixin una interpretació de l’actualitat amb un to més personal i 

atractiu en un entorn íntim, com el correu electrònic. No obstant 
això, també es percep un creixement de les newsletter com a 
format base per a projectes periodístics independents (a Es-
panya, la reina és Kloshletter), o de periodistes que, si bé no 
tenen tant cartell, sí tenen una gran capacitat per curar contin-
guts interessants i transmetre’ls amb el to periodístic adequat. 

Responsable d’àudio.- Els 
podcasts en espanyol es sep-
tuplicaren el 2020 pel que fa 
a 2019, segons un estudi de 
Chartable, i el 40% dels intern-
autes espanyols són seguidors 
habituals d’aquest tipus de for-
mats, d’acord amb el Digital 

News Report 2020 del Reuters Institute i la Universitat de Na-
varra. Segons les reflexions d’alguns experts, com el popular 
investigador Carlos A. Scolari, podríem estar vivint una nova 
edat d’or de la comunicació oral. I no és d’estranyar. El podcast 
s’ha consolidat i està creixent perquè ofereix a l’audiència una 
gran diversitat temàtica, amb continguts molt especialitzats, i 
una experiència d’usuari còmoda en determinades situacions 
multitasca, així com mitjançant qualsevol tipus de dispositius. 
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Els mitjans són conscients del poder que tenen els podcasts 
per generar hàbits de consum, fidelitzar audiències, estendre 
l’impacte dels seus continguts periodístics i, per descomptat, 
fer monetitzable el contingut a través de subscripcions i patro-
cinis.  Per això, cada vegada són més els que fan incursions en 
aquest camp. Segons vaticina el cofundador de la consultora 
Telos Advisor, Yale Yee, en declaracions per a Laboratorio de 
Periodismo, “les empreses de mitjans tradicionals que han es-
tat participant sota el radar es convertiran en actors importants” 
al mercat de podcasts durant 2021.

A Espanya, al marge dels productors independents que allotgen 
els seus continguts en plataformes com iVoox, Spotify, Apple 
o ara Podimo, el cas paradigmàtic des dels mitjans és el de 
Podium Podcast. Nascuda el 2016, es tracta de la gran aposta 
de Prisa Ràdio per professionalitzar aquest format mitjançant 
produccions de la casa, i des 2019 té la seva pròpia agència de 
publicitat en àudio, Podium Studios. Un altre exemple, una mica 
més modest, és el d’El Mundo, que genera els seus podcasts 
per a ser consumits directament a la seva web o en algunes de 
les plataformes esmentades. 

Bonus track: periodistes al costat del producte.- Al marge 
d’aquests perfils professionals, hi ha altres llocs en els mitjans 
que tenen una major relació amb les característiques funcionals 
dels productes i serveis que amb el contingut informatiu en si, i 
que poden ser ocupats per periodistes, per exemple el periodis-
ta que actua de  product manager o cap de producte. 

En essència, les tasques d’aquest professional consisteixen en 
definir i promoure la visió estratègica al voltant d’un producte 
del mitjà, coordinar les sensibilitats i expectatives de les dife-
rents identitats professionals que hi treballen i pautar un pla 
de treball, acotant l’abast dels productes i prioritzant tasques, 
entre altres funcions. Aquest paper requereix d’amplis coneixe-
ments del negoci, analítica de dades, tecnologia i experiència 
d’usuari, així com un enteniment profund de les necessitats de 
l’audiència. Per això, els periodistes apareixen com una opció 
atractiva per cobrir-sempre que estiguin disposats a transcendir 
els límits tradicionals de la professió. 

D’altra banda, més vinculats amb el disseny, es troben els es-
pecialistes en experiència d’usuari i els optimitzadors de les 
taxes de conversió (CRO, per les sigles en anglès de conver-
sió rate optimizator), encara que no és habitual que periodistes 
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ocupin aquests rols sense formació complementària. La tasca 
dels dissenyadors d’experiència d’usuari es centra en oferir a 
l’audiència una navegació òptima, sense elements que distre-
guin o entorpeixin la interacció amb la interfície del mitjà. Ofe-
rir un producte intuïtiu que compleixi amb les necessitats dels 
usuaris, parell la qual cosa també és útil entendre als lectors 
de mitjans.

Els CRO compleixen funcions similars, però posen l’èmfasi en 
el fet que el disseny, a més de ser intuïtiu, s’orienti a aconse-
guir els objectius que es marca la companyia, com la retenció 
de les audiències o la conversió dels usuaris en subscriptors. 
L’especialista en CRO Mar Serra incloïa entre les seves tas-
ques a El Confidencial, on va treballar entre 2017 i 2019, la 
materialització d’hipòtesis en prototips amb un disseny intuïtiu, 
l’anàlisi de dades d’ús, la conducció de tests A/B i la reformu-
lació de productes ja existents posant a l’usuari al centre de 
l’enfocament. En el seu bloc d’Medium es poden consultar inte-
ressants exemples pràctics. (Il·lustracions: elcomercio, ipodto-
tal, Mente Diamante)
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El futur del diari
Per Carlos Alexandre Noyola / El Universal de Mèxic
    

Twitter ens dóna informació més ràpid i més precisa. Si vull 
saber per què el carrer que transito està tallat, vaig a Twitter 
(en alguns casos potser a Facebook), però no al diari local. (els 
diaris avui citen a Twitter com a font primària.)

Una nota periodística l’escriu millor un algoritme que un repor-
ter cansat després d’estar tot el dia bregant amb polítics ne-
cis, i l’expressió parin les rotatives és ja des de fa un temps 
irrellevant: la notícia de les vuit del matí és cosa vellíssima al 
migdia, sepultada entre els milers de tuits que han convertit en 
tendència la nova frase bastant simple del president. Els diaris 

impresos desapareixen, així que aviat la mera existència de 
rotatives serà una curiositat que només coneixeran els historia-
dors del periodisme.

Sense les notes, els classificats passaran (ja ho estan fent) a la 
publicitat en xarxes socials, i la secció d’obituaris esdevindrà en 
la nostàlgia dels que ens assabentem de la mort d’algun famós 
en el paper greixós amb tinta fresca. Què els quedarà a aquests 
grans mitjans? Seguirem llegint el diari? Es convertiran tots en 
confraries de opinòlegs?

Els nostres columnistes són comentadors de notícies. N’hi ha 
prou una repassada succinta per testificar l’estat tan llagrimós 
en què es troba el debat polític. Les pàgines d’opinió que que-
den impreses -i les virtuals- estan plenes de persones que no 
saben de res però parlen de tot, personatges als quals es lle-
geix pel seu càrrec polític o la seva fama (tot i que no saben 
escriure) i aspirants a intel·lectuals que mai llegeixen, però 
aparenten. Mentre escric això, per exemple, veig una colum-
na a primera pàgina dedicada a l’especulació sobre els plets a 
l’interior de Bruna. El senyor autor no s’està burlant d’ells, s’ho 
pren molt seriosament: la vida política reduïda a un episodi de 
d’investigació televisiva. No ens sorprenguem que en aquest 
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país quan algú pensa en sortir de compres l’últim que li ve al 
cap és una llibreria.

I ni parlar de coses que no siguin lleis, pugnes partidistes o la 
federació de futbol. L’únic que importa discutir són les paraules 
del senyor totpoderós resident a Palau i l’última convocatòria 
d’eleccions. Els pocs escriptors que conserven un espai el de-
diquen (la majoria de les vegades) a elogiar als seus compares, 
que sempre són els millors escriptors, o fer de politòlegs, per-
què volen lectors, i la poesia és prescindible.

Si Dickens i Dostoievski van escriure amb regularitat per als 
diaris, què ens fa pensar que qualsevol filisteu ha de ser llegit? 
En alguna cosa influeixen les condicions materials (Marx no es 
va equivocar en tot). Pensem que el que es produeix diariament 
no ha de ser tan bo. Al diari acceptem errades i bajanades, però 
el condemnem en un llibre, perquè allí esperem la cura d’una 
consideració meticulosa. El món digital exacerba la sensació, 
perquè un comentari ximple no li està traient espai a una altra 
cosa, it est, es pot publicar el que sigui.

Aquesta concepció, per descomptat, és perjudicial. Les colum-
nes reprodueixen els fets apareguts en les notes, que, al seu 

torn, són una fotografia de l’esdevenir públic. Els fets es repro-
dueixen com si tinguessin sentit per si mateixos i el debat acaba 
en una insulsa repetició de dades que ningú entén. L’exemple 
extrem és la caiguda del dos per cent que el Nasdaq pateix 
avui, vostè sap què significa? Els que ho anuncien a la tele 
tampoc, però ho repeteixen.

Molts dels nostres diaris són avui fullets de política barata. Vo-
lem columnes sobre política, no paràgrafs de rumors ni escolis 
de les reformes. Glossar la vida de país és aventar palla a una 
realitat en la que sobren escombraries. Precisem reflexions que 
enmig de l’embolic ens ajudin a dilucidar sobre el que sí que 
importa, o que al menys intentin indicar la direcció. I no només 
en les relacions amb EU, la ridícula cancel·lació de l’aeroport 
o la inconstitucionalitat de l’última reforma. Contrari a la visió 
que un s’educa i després llegeix, el diari educa a qui el llegeix. 
La societat, que no té temps per a cursar doctorats en totes les 
matèries rellevants de la vida, s’educa en les seves notícies.

Per què sabria el vianant com es fa una vacuna quan els dia-
ris només reprodueixen fotos d’avions baixant paquets? Com 
s’assabentarà de la següent generació d’escultors excel·lents 
si només veu polèmiques sobre el traspàs d’un jugador de fut-

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

bol? Necessitem més científics que ens comparteixin els seus 
avanços cada dia, i més escriptors i poetes que modelin la nos-
tra educació sentimental, igual de rellevant que l’econòmica. 
La pintura que està qüestionant els límits de l’art i els millors 
poemes que s’estan escrivint són notícia de vuit columnes. Els 
ciutadans es formen amb els diaris.

Els periodistes diran que es diuen columnes per la forma visual 
que tenen en les versions impreses. Aventuro una altra lectura: 
si el periodisme és el centre de la societat, la seva muralla de 
defensa, l’engranatge de cohesió, el seu marc de referència per 
a l’enteniment, els columnistes són al cor d’aquest centre. Com 
el món no ens parla, necessitem persones que l’interpretin, que 
ens mostrin claus per desxifrar-lo. El diari és un espai per a la 
cavil·lació quotidiana, per a l’exercici de les nostres millors fa-
cultats. Cal convertir-lo en l’àgora en què tot conflueix.
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