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

  
El director general de l’Associació de Mitjans d’Informació 
(AMI), Ramón Alonso, ha afirmat que l’actual és “un entorn nou i 
apassionant”, que ofereix “la possibilitat de pensar i de crear un 
periodisme més atractiu per a tots”. La AMI ha celebrat el webi-
nar titulat ‘Periodisme constructiu, una alternativa rendible per 
reforçar la confiança dels lectors’, en què han participat Ramón 
Salaverría, catedràtic de Periodisme a la Universitat de Navarra 
i vicedegà de Recerca de la Facultat de Comunicació, a més de 

forma part del directori de Global Experts de Nacions Unides; 
al costat d’Alfredo Casares, periodista, fundador i director de 
l’Institut de Periodisme Constructiu.

En la seva intervenció, Alfredo Casares ha definit el periodisme 
constructiu com “una manera de mirar la realitat i de contar pro-
blemes socials”. “És un complement al periodisme tradicional 
que cal començar a fer visible per poder tenir una imatge més 
completa de la realitat”, ha assenyalat, per després afegir que 
“és una manera de presentar problemes, però també de les 
seves possibles solucions”.

Per la seva banda, Ramon Salaverria ha dit que “aquest tipus 
de periodisme és una alternativa rendible per a restablir la con-
fiança dels lectors”. “Cal transformar la forma en què mirem 
la realitat i enaltir iniciatives i exemples que millorin la vida de 
tots”, ha subratllat.

Tanmateix, Alfredo Casares ha dit que els periodistes a Es-
panya “estan entrenats per a ser crítics i és difícil combatre 
el dramatisme”. “El periodisme constructiu és un desafiament 
narratiu que ha de ser complementari al periodisme tradicional. 
Requereix enfortir la confiança i cal incorporar-lo a l’estratègia 
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editorial perquè l’impacte social serà enorme. En un o dos anys 
tindrem canvis rellevants”, ha vaticinat. 

“Cal fer un canvi i un esforç, creant espais per conversar i re-
flexionar, perquè està demostrat que aquest tipus de periodisme 
també genera una major connexió del periodista amb la seva 
professió i amb l’entorn”, ha afegit Casares. També ha relatat 
que l’Institut de Periodisme Constructiu ha format periodistes 
d’Espanya i Romania dins el programa europeu Stars4Media, 
que treballa amb diverses facultats de Periodisme i actualment 
desenvolupa un programa de formació i assessorament a perio-
distes i mitjans del País Basc, entre ells Noticias de Guipúzcoa.”

Molts directors, com el de Notícies de Guipúscoa, ho veuen com 
una aposta estratègica, i per això són ells mateixos o personal 
directiu de la seva confiança que estan assistint als tallers, amb 
l’idea d’estendre aquestes pràctiques a les seves redaccions. 
Hi ha un interès evident, ganes d’explorar noves perspectives, 
tant per part de les empreses com dels propis periodistes”, ha 
agregat. Ramón Salaverría ha afirmat que, més que una al-
ternativa, “el periodisme constructiu és un complement” i ha 
apuntat que “és cobrir un forat buit amb molts beneficis socials 
i també econòmics”. “Està comprovat que es comparteixen més 

notícies enfocades a solucions que només les centrades en 
problemes”, ha reblat.

També ha comentat que, a Espanya, els mitjans estan molt 
ideologitzats, especialment els de caràcter més estatal, i que 
el periodisme constructiu és una pràctica més habitual en els 
diaris regionals. “Aquest tipus de periodisme requereix una 
proximitat amb la societat i és més fàcil en entorn locals, va 
concloure. (Il·lustració: En Positivo)
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Consum de mitjans: la bretxa s’amplia 
entre generacions
Per Kati Bremme, departament d’Innovació i Prospectiva de 
France Télévisions / Media-Media

Entre el 2015 i el 2020, vam passar d’una semblança del 58% 
en la forma en què consumim mitjans entre 16-34 anys i majors 
de 55 anys a només el 8% actual. Aquesta és una de les conclu-
sions més cridaneres de la tercera edició de Making Sense: The 
Commercial Media Landscape, en què l’IPA analitza l’evolució 
del panorama dels mitjans comercials de la Gran Bretanya en 
els últims 15 anys anys, des de 2005 fins al de la pandèmia. 
2020 i més enllà, fàcilment extrapolable als països de la UE. De 
fet, per a alguns, els darrers cinc anys han experimentat més 
canvis que els 50 anys anteriors i hi ha una bretxa creixent en-
tre les generacions en la pràctica dels mitjans de comunicació.

El 79% del temps d’ús de mitjans comercials per a joves de 16 a 
34 anys ara es dedica a mitjans digitals. A mesura que els joves 
adopten hàbits de consum cada vegada més digitals, la gene-
ració de més de 55 anys sembla experimentar una mena de 

moviment contra-digital, amb un augment de l’abast, del temps 
dedicat i del temps compartit per als mitjans impresos, la televi-
sió lineal i la ràdio en directe.

Comportament dels mitjans pràcticament inalterat, excepte 
durant el confinament
Tot i la gran quantitat de noves plataformes que es llancen, els 
patrons de consum de mitjans de comunicació amb prou feines 
han canviat en 15 anys: si comparem la forma d’un dia de mi-
tjans del 2005 amb principis del 2020, es veu que els consumi-
dors encara miren vídeos a la nit, al màxim moment del matí, la 
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visualització augmenta a mesura que avança el dia i la lectura 
de text es troba a un nivell relativament baix però constant du-
rant tot el dia. L’única excepció: confinament, que representa 
la primera desviació d’aquests patrons establerts, amb un aug-
ment de suports de text al llarg del dia, un canvi del pic d’àudio 
del matí a la meitat del dia, un fort augment del pic de vídeo al 
vespre i un augment de l’ús d’Internet.

Tot i que els formats semblen estables fins a principis del 2020, 
els canals en què es consumeix aquest contingut canvien. Un 
element interessant en el canvi de comportament: són els pú-
blics més joves (16-34 anys) els que estan per davant del canvi 
als serveis de vídeo i àudio de subscripció en mitjans no comer-
cials. Les generacions més grans es mantenen fidels a la ràdio 
i la TV, tot i que també aquí els serveis de subscripció creixen 
lleugerament.

Un dia de mitjans remesclat
En comparar el panorama mediàtic general per a tots els adults 
a principis de 2020 i el confinament, descobrim l’impacte dels 
canvis en la vida quotidiana. L’ús d’Internet, determinat en gran 
mesura pel seu ús en el lloc de treball, la compra d’entrades 
per a viatges o esdeveniments i la visualització del temps natu-

ral cauen constantment. La televisió comercial defensa el seu 
primer lloc pel que fa a l’abast i el temps dedicat, ja que el 
temps de visualització ha augmentat a totes les plataformes de 
vídeo. Tot i el ràpid creixement de plataformes de comunicació 
de vídeo com Zoom, l’estudi veu molt poques evidències d’una 
revolució digital generalitzada durant l’últim any.

Ús molt diferent dels dispositius segons la generació
L’estudi observa un augment significatiu del temps dedicat a un 
telèfon intel·ligent per a tots els adults, la proporció d’adults que 
augmenta del 20% el 2015 al 29% el 2020. No obstant això, el 
temps total dedicat als dispositius digitals ha disminuït lleuge-
rament durant el confinament, hi ha menys necessitat d’utilitzar 
dispositius per al desplaçament laboral, l’ús de PC/portàtils ha 
passat del 12% al 10% i l’ús de tauletes del 5% al 3%.

La diferència en el consum de mitjans entre generacions es 
reflecteix de forma sorprenent en l’ús de dispositius.

Els canvis més significatius es van observar entre els joves de 
16 a 34 anys, però el lloc on es produeixen ha canviat. Tot i 
que les xarxes socials continuen dominant el temps dedicat als 
mitjans comercials per a joves de 16 a 34 anys, amb un 33% 
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del temps total dedicat, el creixement més fort es deu a altres 
vídeos en línia, amb un augment del 236% del temps passat 
entre 2015 i 2020. La diferència de temps entre altres vídeos 
en línia i televisió comercial en directe/gravada va ser del 27% 
el 2015; el 2020 es reduirà al 2%, amb la televisió comercial en 
directe/gravada que representarà el 16% del temps dels mitjans 
comercials el 2020. Tot i que altres vídeos en línia han crescut 
ràpidament, la televisió comercial en directe ha experimentat 
una taxa de creixement lleugerament més baixa, amb un abast 
setmanal del 31% el 2020 i el 2020.

Durant el bloqueig, per primera vegada, els joves de 16 a 34 
anys passaven més temps mirant altres vídeos en línia que la 
televisió comercial en directe o gravada. Una altra dada interes-
sant a destacar: durant aquest període, els correus electrònics 
han vist augmentar el seu abast (+ 10%) i la proporció de temps 
dedicat als joves de 16 a 34 anys. Aquests canvis s’expliquen 
per l’augment del temps passat a casa, la naturalesa física i 
tangible del correu i la connexió amb el món exterior que ofereix 
esdevenint factors importants per als joves de 16 a 34 anys.

Si l’estudi només s’hagués centrat en el panorama dels mitjans 
comercials des de la perspectiva de tots els adults, hauria pin-

tat un quadre de canvis que coincidien generalment amb les 
expectatives donades les circumstàncies. No obstant això, 
aprofundint en els diferents grups d’edat, posa de manifest els 
perills de la “mitjana”, és a dir, que la causa d’aquesta relativa 
estabilitat i canvi previsible a nivell de tots els adults no ho és. 
No es deu al fet que tots els grups d’edat es mouen en la ma-
teixa direcció al mateix ritme, sinó més aviat al revés en direc-
cions molt diferents, sovint a velocitats molt diferents.

Per als majors de 55 anys, gairebé sembla que, durant el con-
finament, els actius materials dels mitjans físics (imprès, televi-
sió lineal, ràdio) s’han convertit en un referent tranquil·litzador, 
mentre que els mitjans digitals han permès als joves de 16 a 34 
anys mantenir un vincle amb un món que està canviant a una 
velocitat sorprenent. (Infografia: Meta-Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Making sense 
The commercial media landscape, d’IPA. CLICAR AQUÍ  
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Quin és el grup de comunicació a 
Espanya que millor ha esquivat la 
crisi de la Covid?

Els diferents grups de comunicació sortegen la crisi econòmica 
amb prou feines. No obstant això, no tots ho fan de la mateixa 
manera. Sobre han estat les més mal parades? L’any 2020 ha 
estat un any per oblidar. La crisi sanitària i social ha desem-
bocat en una profunda crisi econòmica que ha esclatat en tots 
els sectors, inclòs el dels mitjans de comunicació. Així ho de-
mostren els números de les principals empreses de el sector 
-tant en mitjans impresos com audiovisuals- que reflecteixen 
una caiguda generalitzada i sense precedents.

El pitjor dels escenaris s’ha complert després que Prisa, Vocen-
to, Atresmedia i Mediaset hagin tancat l’últim amb una impor-
tant caiguda dels seus ingressos. No obstant això, en el cas de 
Prisa, ha maquillat aquesta pèrdua amb la venda d’actius, que 
li ha permès tancar els comptes amb saldo positiu. No obstant 
això, l’editora responsable d’emissores com la Cadena Ser o 
Els40, ha estat la més perjudicada pel que fa a ingressos es 
refereix. En un any, ha perdut 264.300.000 d’euros, el que es 

tradueix en un descens de l’27,4%. Aquests mals resultats han 
disparat les alarmes a la companyia que a el pla de baixes in-
centivades i contenció de despeses que hi havia previstos.

L’empresa contempla l’execució d’un nombre considerable 
d’acomiadaments que s’estan negociant en l’actualitat i que 
afectarà de manera important a la Cadena SER. La companyia 
ha de fer front a una caiguda de la publicitat a Prisa Ràdio de 
gairebé el 29% que es tradueix en 176.300.000 d’euros.

Prisa és l’empresa més malparada pel que fa a ingressos, se-
guida del grup Atresmedia, que ha hagut d’afrontar el descens 
en un 16,7% dels seus ingressos. El segueix Vocento, que s’ha 
sumat a la crisi de la Covid, l’enfonsament de la publicitat a la 
premsa. Així i tot, l’editora de diaris com ABC i un important 
nombre de capçaleres regionals ha hagut d’afrontar un descens 
de l’13,5% de la seva facturació.

La millor parada en aquest rànquing ha estat Mediaset que, en-
cara que no ha pogut salvar la crisi generalitzada amb guanys, 
sí que ha estat la companyia que menys pèrdues ha presentat 
amb una caiguda dels seus ingressos de l’11,6%. (Font: Prno-
ticias)
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El Govern central ajuda la premsa pel 
coronavirus, però exclou les revistes

El Consell de Ministres de divendres de la setmana passada 
va aprovar un Reial decret llei de mesures extraordinàries de 
suport a la solvència empresarial, que mobilitza 11.000 mi-
lions d’euros en ajudes directes a les empreses, mitjançant 
subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital. 7.000 
milions són per a ajuts directes als sectors “més afectats” per 
la crisi sanitària, per a autònoms i empreses amb una caiguda 
d’ingressos de més del 30% respecte de 2019.

En el BOE de l’endemà es detallava el centenar de sectors i 
activitats que tenen accés als ajuts, entre els quals hi ha l’edició 
de periòdics, és a dir, codi CNAE 5813, entre els quals els pe-

riòdics de proximitat, sempre i quan l’editora sigui beneficiaria 
del codi esmentat. També estan contemplades en els ajuts les 
activitats relacionades amb la impressió i les arts gràfiques, així 
com els comerços de venda de premsa.

Les ajudes s’adrecen a l’abonament de deutes contrets per les 
empreses des de març de 2020, com ara pagaments a proveï-
dors, subministraments, salaris, lloguers o reducció del deute 
financer.

Amb tot, el sector de la premsa ha tornat a posar de manifest 
el seu malestar amb el Govern de Pedro Sánchez. Ho ha fet 
després de confirmar que l’Executiu ha deixat fora del paquet 
d’ajudes per a solucionar la crisi de la Covid als editors de publi-
cacions. Així ho ha exposat en un comunicat l’Associació de Re-
vistes d’Informació (ARI), el Club Open d’Editors, l’Associació 
de Premsa Professional i Continguts Multimèdia i l’Associació 
de Revistes Culturals d’Espanya.

El sector no ha dubtat a fer palès el malestar i indignació des-
prés de conèixer-se que l’Edició de Revistes (CNAE 5814) no 
està inclosa en el llistat d’activitats destinatàries d’ajudes en 
suport a la solvència empresarial. Tot i haver estat reconegu-
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des pel mateix govern com un servei de primera necessitat, els 
ajuts no han arribat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Els editors de l’AMIC de Tarragona 
i les Terres de l’Ebre reclamen la 
necessitat d’incrementar els ajuts als 
editors de mitjans durant la trobada 
territorial

L’AMIC va celebrar el passat 16 de març la seva trobada territo-
rial de mitjans de proximitat de Tarragona i les Terres de l’Ebre 
on hi van participar 13 editors de la zona. Durant la jornada pre-
sidida per Ramon Grau, president de l’AMIC, es va fer un repàs 
de l’Associació, on es va destacar el seu creixement continuat 
en nombre d’associats tant en paper com digital, també es van 
recordar les prestacions i serveis com Getty Images, accés a 
l’ACN, assegurança de protecció civil entre d’altres.

Finalment, per concloure la trobada es va obrir un torn de pa-
raula perquè cada editor exposés la situació en què es trobaven 
actualment després d’un any en pandèmia. Entre tots els editors 

hi va haver la mateixa sensació d’incertesa sobre el futur a causa 
de la davallada d’ingressos procedents de la publicitat, també 
van exposar la necessitat d’incrementar els ajuts per part de les 
institucions. Es va debatre la necessitar de potenciar les sinè-
rgies conjuntes i cercar noves fórmules de generar ingressos. 
Però, no tot van ser males notícies, alguns editors van explicar 
com havien augmentat el nombre de subscriptors durant la pan-
dèmia, o com el digital surtdecasa.cat va saber reinventar-se da-
vant la prohibició de sortir de casa o fer oci a fora, i adaptar el 
digital a les necessitats del moment. (Redacció AMIC)

La Fede manifesta la seva frustració 
amb les ajudes del Govern que 
exclouen també a la publicitat
Es tracta del   Reial decret llei del passat consell de ministres 
sobre ajudes directes a autònoms i empreses per la COVID-19 
per valor de 11.000 milions d’euros. Els ajuts no inclouen de nou 
al sector publicitari entre les activitats susceptibles de demanar 
ajudes per tal motiu. Es tracta d’un sector poc dòcil que ha ma-
nifestat les seves discrepàncies amb la forma poc professional 
i transparenta d’organitzar concursos i la seva transparència.
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“Els nostres intents per mantenir alguna reunió amb la Secretaria 
d’Estat de Comunicació, han estat en va”, assenyala La FEDE-AEPE 
en paraules del seu president, Jose Carlos Gutiérrez, a El Programa 
de la Publicitat. Per Gutiérrez, “a mesura que anem coneixent la distri-
bució de les ajudes directes anunciades pel Govern espanyol, tornem 
a sentir la mateixa frustració al comprovar que el nostre sector torna a 
quedar-se fora”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

L’Associació de Mitjans d’Informació 
arriba a un acord amb la Biblioteca 
Nacional espanyola
La Biblioteca Nacional d’Espanya , en col·laboració amb la Asso-
ciació de Mitjans d’Informació (AMI) -que agrupa els editors de dia-
ris generalistes-, oferirà als centres de conservació de les bibliote-
ques de les comunitats autònomes, amb competència en dipòsit 
legal, l’accés a tot l’arxiu històric de la premsa diària en format digi-
tal. Per tant, permetrà als usuaris la consulta històrica des de qual-
sevol centre de conservació de 294 capçaleres de premsa diària 
en part proporcionades per AMI i en part digitalitzades per la BNE. 
El nombre de capçaleres podrà anar creixent amb la col·laboració 
de tots els centres de conservació i els associats d’AMI.

El sistema proposat per la BNE per habilitar aquest accés és 
una aplicació d’escriptori remot instal·lada exclusivament en els 
ordinadors d’accés públic dels centres de conservació, la qual 
permet la consulta d’aquestes obres i en cap cas la descàrrega 
o còpia de les mateixes. Aquesta aplicació és la que ja es fa 
servir per donar accés des de les biblioteques autonòmiques a 
l’Arxiu de la web Espanyola i als llibres electrònics ingressats 
per dipòsit legal. D’aquesta manera es fa compatible el dret 
d’accés a la informació i la salvaguarda dels drets de propietat 
intel·lectual. (Font: La Publicidad)

Prisa redueix a la meitat el sou del 
seu president i el consell renuncia al 
bonus
El pla d’ajustos que preveu el Grup Prisa no es limita a la tropa. 
En els primers compassos de la pandèmia es va acordar reta-
llar en un 20% la compensació dels consellers i en un 35% la 
retribució anual del conseller delegat i de l’alta direcció. 

Segons consta en la documentació remesa a la Comissió Na-
cional del Mercat de Valors (CNMV), “el conseller delegat i els 
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membres de l’alta direcció de Prisa van decidir voluntàriament 
renunciar, en relació amb l’exercici 2020, a la part de la retribu-
ció variable anual referida a objectius quantitatius”.

Així mateix, durant l’última junta d’accionistes extraordinària ce-
lebrada el passat 18 de desembre es va votar a favor de reduir 
a la meitat la retribució corresponent a la presidència no execu-
tiva del consell, passant dels 400.000 euros que cobrava Javier 
Monzón als 200.000 euros. Es va fer aprofitant el cessament 
dl mateix Montsó, que va ser succeït en el càrrec per Joseph 
Oughourlian, màxim accionista de Prisa. (Font: Dicomfidencial)

Boyacá i Sgel ultimen la seva fusió 
per crear el gegant espanyol del 
repartiment de premsa
Neix un nou gegant del repartiment de premsa. Boyacá, la com-
panyia més gran d’aquest mercat, ha acordat fusionar-se amb 
Societat General Espanyola de Llibreria (SGEL), una altra de 
les principals empreses de el sector, per crear un gegant que 
donarà lloc al què serà el principal distribuïdor de premsa a Es-
panya. Sgel ha declinat fer comentaris i Boyacá no ha atès les 

preguntes d’aquest mitjà. Així ho han explicat a Vozpópuli fonts 
coneixedores de l’operació, que ja s’ha comunicat a la Comis-
sió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i es troba 
en la primera fase d’anàlisi, necessària per a la seva aprovació 
definitiva.

Boyacá, líder en distribució de premsa a Espanya i treballa a 
21.000 punts de venda repartits en 5.000 localitats de tot l’estat. 
En total, reparteix més de 2 milions de diaris al dia i reparteix més 
de 100.000 subscripcions diàries a domicili, segons les dades re-
collides a la seva pàgina web. Per la seva banda, SGEL és el líder 
en la distribució de revistes internacionals a Espanya i el principal 
exportador de revistes espanyoles a l’estranger. La companyia 
també compta amb una filial de comerç electrònic, Celeritas. Sgel 
va ser fundada el 1914 pel grup Hachette. (Font: Voz Pópuli)

L’Informe Anual de la FIP xifra el 
nombre de periodistes assassinats en 
65 el 2020
La Federació Internacional de Periodistes (FIP) ha publicat 
l’informe sobre els periodistes i treballadors/es dels mitjans de 
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comunicació assassinats en relació a la seva professió a tot 
el món al llarg de 2020. En la seva 30a edició, l’informe anual 
detalla les circumstàncies dels 65 assassinats de periodistes 
que es van produir en atacs selectius i dirigits contra ells/es, 
atemptats amb bombes i incidents de foc creuat a 16 països.
L’informe cita entre les principals raons de la crisi de seguretat 
en el periodisme al crim organitzat, els grups extremistes i la 
violència sectària, que segueixen sembrant el terror entre els/
les periodistes, desenes dels quals han perdut la vida per infor-
mar de manera independent en totes les parts de món. (Font: 
MAE)

L’Eco de Sitges incorpora continguts 
en anglès
 
El 26 de març, el setmanari 
L’Eco de Sitges estrenarà 
una secció en anglès. L’Eco 
in English és fruit de l’acord 
entre la històrica capçalera 
i Spain in English, portal 
d’actualitat amb seu a Sitges, que d’aquesta manera sumen 

forces en la difusió de continguts periodístics. L’Eco in English 
s’articularà en dos formats. D’una banda, disposarà d’un es-
pai publicat en l’edició impresa del setmanari (habitualment de 
dues pàgines), que recollirà en anglès algunes de les notícies 
més rellevants de l’actualitat local. La secció també inclourà 
articles d’opinió de persones procedents de països de llengua 
anglesa que viuen a Sitges o hi estan estretament vinculades, 
però també d’altres territoris.

En paral·lel, L’Eco estarà present a Sitges in English, un nou 
espai del web Spain in English, dirigit i promogut pel periodis-
ta Tim Parfitt, que resideix a la població des de fa deu anys. 
Així doncs, Sitges in English publicarà en anglès notícies de 
l’actualitat local elaborades per la redacció de L’Eco, fonamen-
talment dirigides a la comunitat resident, però també que pu-
guin promoure Sitges com a destinació turística. Amb aques-
ta iniciativa, L’Eco de Sitges pretén aprofundir en la línia dels 
darrers anys d’obrir-se a nous lectors i públics, tant en la seva 
edició en paper com al web. (Font i infografia: Comunicació 21)
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Els periodistes ebrencs distingeixen 
la trajectòria de Josep Bayerri

La junta de la Demar-
cació de Terres de 
l’Ebre del Col·legi de 
Periodistes de Cata-
lunya ha atorgat el Pre-
mi Micro Daurat a Jo-
sep Bayerri Raga en reconeixement a la seva llarga trajectòria 
en el món del periodisme. L’entitat destaca que el periodista 
tortosí és “un referent” per a molts professionals de la comuni-
cació del territori, així com fundador del setmanari Ebre Infor-
mes, l’actual Ebre, del qual va ser editor (1978-1985) i director 
(1978-1983). El Micro Daurat es va crear fa dos anys en el marc 
dels Premis Micro per distingir, reconèixer i agrair la dedicació 
al món de la comunicació per part d’alguns dels professionals 
del territori. El 2019 es va guardonar Joan Nadal Canalda, i 
l’any passat Amparo Moreno.

Per altra banda, els col·legiats ebrencs han concedit el Premi 
Micro Obert a Ana de Pablo, responsable de comunicació de 

l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (per facilitar la tasca dels 
professionals de la informació), i el Micro Tancat a l’empresa 
Padesa (per dificultar-la). El lliurament dels Premis Micro està 
previst per a la primavera. En l’acte també es lliuraran els guar-
dons de l’any passat, que s’han anat ajornant per les mesures 
decretades per la pandèmia de la Covid-19. (Font: Comunicació 
21 - infotografia: Biblioteca Marcel·lí Domingo (Tortosa) 

Nomenaments a 20 Minutos

El grup Henneo -a proposta de la directora de 20minutos, En-
carna Samitier- ha nomenat director adjunt de 20minutos a Je-
sús Morales Arruga. Així mateix, Álex Herrera  ha estat nome-
nat subdirector; Héctor M. Garrido, redactor en cap, i Carlota 
Chiarroni, coordinadora web.

El diari 20minutos, amb aquesta reorganització, fa un pas de-
cidit en la seva aposta per consolidar el procés iniciat amb la 
integració del diari en el grup Henneo el 2015 i que li ha permès 
consolidar-se entre els tres diaris amb més lectors en la seva 
edició impresa i superar els 20 milions d’usuaris únics a inter-
net. (Font: MAE)
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Facebook explora ofertes de 
pagament per a una nova plataforma 
de publicació
Per Sara Fischer, autora de Media Trends / Axios

Facebook començarà aviat a provar col·laboracions amb un pe-
tit grup d’escriptors independents per a la seva nova plataforma 
editorial, segons han explicat unes fonts a Axios.
 

Impulsant les notícies: la plataforma, que inclou eines perquè 
els periodistes puguin crear llocs web reals, a més de butlletins, 
es posarà a prova amb un petit grup d’escriptors, alguns dels 

quals Facebook té previst pagar per ajudar a obtenir les eines 
des del principi.

Detalls: la plataforma de publicació, que encara no se li ha po-
sat nom oficialment, és d’ús gratuït i s’integrarà amb les pàgi-
nes de Facebook, segons afirmen les fonts. La integració de 
les pàgines permetrà als escriptors, periodistes i altres tipus 
d’experts professionals publicar contingut fora del text, com ara 
vídeos en directe i actualitzacions d’estat de “Històries”. 

Amb el temps, Facebook planeja crear eines dins de la plata-
forma que permetin als escriptors/periodistes obtenir ingressos 
dels seus llocs web i butlletins amb subscripcions i possible-
ment altres formes d’ingressos.

La plataforma està pensada per ajudar els escriptors/periodis-
tes a crear una comunitat de públic fidel i compromesa. Face-
book permetrà als escriptors crear grups per als seus productes 
a Facebook i els proporcionarà mètriques sobre el rendiment 
del contingut.

Sigues intel·ligent: des de quatre anys, Facebook va començar 
a invertir en programes, productes i esdeveniments d’ incuba-
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dors orientats a ajudar les empreses de notícies, especialment 
a nivell local, a generar fluxos d’ingressos sostenibles. També 
va crear una característica independent anomenada “pestanya 
Notícies” com a espai dedicat a les notícies a Facebook on ha 
col·laborat amb moltes empreses de notícies establertes.

Ara, intenta ajudar a trobar maneres en què els periodistes indi-
viduals puguin prosperar com a creadors. 

El panorama general: la pandèmia ha provocat que molts pe-
riodistes de gran perfil abandonin les redaccions per llançar els 
seus propis butlletins o llocs web. Ara, les empreses tecnològi-
ques segueixen la tendència.

Twitter va adquirir Revue, una plataforma de butlletins per a 
escriptors i editors, al gener, i ja ha començat a integrar la seva 
plataforma de butlletins al seu producte principal. Recentment 
ha anunciat una nova característica que permet als usuaris co-
brar als seus seguidors per més contingut mitjançant una eina 
de pagament anomenada “Super Follows”.

LinkedIn, que alberga una de les comunitats de professionals 
més grans d’Internet, també té previst llançar un programa de 

creadors, que treballaria estretament amb el braç editorial de la 
companyia, format per molts ex-periodistes. (Infografia: HCH)

NOTA: El lector pot aprofundir sobre la qüestió anant a aquest 
enllaç.

La Vanguardia recupera el liderat en 
Comscore al febrer

El mes passat va reeditar l’alternança al capdamunt de la clas-
sificació d’audiència digital elaborada per Comscore i  La Van-
guardia va reprendre el liderat de mans d’El Mundo. Una cosa 
similar va ocórrer en les posicions següents en comparació 
amb la dada del mes anterior, amb El Espanyol superant a ABC 
per fer-se amb la tercera plaça i El Confidencial per sobre d’El 
País a la cinquena. El més cridaner en la segona part d’aquesta 
taula és la caiguda de eldiario.es dels 10 primers a causa de la 
irrupció del Huffington Post.

Aquest últim cas és cridaner en la mesura que no figurava en 
la classificació de gener. I no apareix en el comparatiu anual, 
mentre que sí que ho fa en el mensual, en una dinàmica des-
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concertant. En les dades de febrer se li atribueixen 12,2 milions 
d’usuaris corresponents a gener, que el col·locava llavors com 
a desè mitjà per davant d’eldiario.es 

La caiguda del periòdic d’Ignacio Escolar  d’entre els 10 mitjans 
més llegits d’Espanya, segons Comscore, resulta excepcional 
respecte a la seva trajectòria recent. Tot i que la puixança d’El 
Periódico i el Huffington Post l’han relegat al febrer, s’ha quedat 
molt a prop dels números de OKDiario, que tanca aquesta part 
elevada de la classificació i també podria estar en perill de per-
dre un lloc en aquesta llista pròximament.

D’altra banda, aquest mes és en principi l’últim en el qual figu-
ren dades combinades d’ABC, que va anunciar a mitjans de fe-
brer  la seva sortida de Comscore . De fet,  Vocento va demanar 
expressament al mesurador que no fes ús de la marca ABC.es 
en la classificació en endavant, de manera que caldrà esperar 
al mes que ve per veure l’impacte d’aquesta eventual absència. 
Prisa Notícies  havia fet el mateix al gener, però El País segueix 
apareixent  per petició d’anunciants i agències. (Font: Dircomfi-
dencial – infografia: comscore)
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Facebook tendeix la mà als 
periodistes amb una nova 
actualització

Si per alguna cosa es caracteritza Facebook és per estar en 
constant moviment i no conformar-se amb res, i el registre de 
periodistes és una d’elles. Tot i que inicialment només estava 
per Estats Units, Brasil, Mèxic i Filipines, ara aquesta funció ha 
arribat a molts més països, inclòs Espanya.

Amb aquesta opció, qualsevol periodista o col·laborador autò-
nom que treballi en qualitat d’editor per a una agència de notí-
cies que figuri com a tal a Facebook podrà registrar-se com a 
periodista utilitzant el seu compte personal. Entre els avantat-
ges que té utilitzar aquesta etiqueta hi ha les millors funcions de 
seguretat que protegiran més els seus comptes de Facebook i 
Instagram, la verificació mitjançant la insígnia blava o l’accés 
a la recerca de CrowdTangle, una extensió de Google Chrome 
que permet rastrejar enllaços compartits en les xarxes socials.

El registre serà, per descomptat, voluntari. Per poder realitzar-lo cal-
drà ser capaç de verificar l’afiliació a una agència de notícies que 

estigui inscrita com a pàgina de notícies a la plataforma de Zucker-
berg. Per a això, caldrà enviar cinc articles signats en què el perio-
dista aparegui com a autor o col·laborador. A més, serà important 
enviar un enllaç a la biografia pròpia de l’agència de notícies o una 
adreça de correu professional que confirmi la relació laboral. 

Els periodistes que es presentin a les eleccions, treballin com 
a membres de personal de la campanya d’un candidat a les 
eleccions o siguin empleats de Govern, no poden registrar-se. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El consum d’Internet va pujar el 
passat febrer

Al mes de febrer, el temps 
mitjà d’ús d’Internet va ser 
de 130 minuts per perso-
na al dia, 2 minuts més 
que en febrer 2020. Així, 
el passat mes de febrer el 
nombre de visitants únics a Internet va ser de 35 milions, fet 
que suposa 567.000 de visitants més que el mateix mes de 
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l’any passat, un 2% més. Els dominis amb més nombre de vi-
sitants únics al febrer de 2021 són Youtube.com (33,4 milions), 
Google.com (32,5 milions) i Facebook.com (28,6 milions).

Per edats,  el grup de 25 a 40 anys és el que més temps dedic a 
a navegar per internet. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí us acosta l’Informe del Consum d’Internet Fe-
brer 2021, de Barlovento. CLICAR AQUÍ  

Google denuncia Microsoft per intentar 
“trencar el funcionament del web obert”

Els enginyers de Google i Microsoft poden col·laborar en el codi 
del navegador Chromium, però això no ha aturat la política cor-

porativa entre els dos. Google ha llançat un atac mordaç contra 
Microsoft, acusant-lo d’intentar “trencar el funcionament de la 
xarxa oberta en un esforç per minar un rival”.

Google està molest pel que creu que és un atac de Microsoft 
per soscavar els esforços de la companyia per donar suport 
al periodisme i als editors. Al gener, Google va amenaçar amb 
retirar el seu motor de cerca d’Austràlia, en resposta a una 
llei que obligaria Google a pagar als editors de notícies pel 
seu contingut. Austràlia va aprovar la llei al febrer, pocs dies 
després que Google cedís un acord amb News Corp. i altres 
editors que asseguressin que els seus serveis continuessin 
disponibles a Austràlia. (Facebook, en canvi, va eliminar la 
possibilitat que els usuaris i editors compartissin contingut de 
notícies al país, cosa que va obtenir algunes concessions del 
govern australià).

Enmig de tot això, Microsoft va mostrar en públic el seu suport a 
la nova llei d’Austràlia, i fins i tot es va associar amb els editors 
europeus per demanar plataformes en línia per arribar a ofertes 
per pagar els mitjans de comunicació per contingut. Google no 
està feliç amb la participació de Microsoft i aquest és el primer 
gran escàbit públic que hem vist des de l’era Scroogled.
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“Ara estan fent reclamacions autoserveis i fins i tot estan dispo-
sats a trencar la manera com funciona la web oberta en un es-
forç per minimitzar un rival”, diu Kent Walker, cap d’assumptes 
globals de Google, en una publicació al bloc . “Aquest últim atac 
marca un retorn a les pràctiques de Microsoft des de fa molt de 
temps. 

“Les organitzacions de notícies tenen inventari publicitari per 
vendre, però ja no poden vendre directament a aquells que vul-
guin publicar anuncis”, diu el president de Microsoft, Brad Smith. 
“En lloc d’això, per a tots els efectes pràctics, han d’utilitzar les 
eines de Google, operar en intercanvis publicitaris de Google, 
contribuir amb les dades a les operacions de Google i pagar 
diners a Google. Tot això afecta la capacitat de les organitza-
cions de notícies de beneficiar-se econòmicament fins i tot de 
la publicitat als seus propis llocs”.

Google i Microsoft estan clarament en desacord amb l’argument 
bàsic de si els editors haurien de tenir més control sobre una 
indústria d’anuncis digitals dominada pel gegant de la cerca i 
Facebook. Microsoft vol la preservació del periodisme i “perme-
tre a les organitzacions informatives negociar col·lectivament 
amb els distribuïdors de contingut en línia”. (Font: The Verge)

GfK, mesurador més ben valorat en el 
concurs per al mesurament digital a 
Espanya

La Comissió de Seguiment per al Concurs de la Mesura Digital 
a Espanya, composta per AEA, AIMC i IAB Spain, ha decidit, de 
manera consensuada, que la proposta presentada per GfK és 
la que millor s’ajusta a les necessitats requerides en la Petició 
de ofertes de Serveis (RFP), havent obtingut la millor valoració 
de les ofertes presentades. A partir d’ara s’obre un període de 
negociació entre la Comissió de Seguiment i GfK per abordar 
determinats aspectes de la proposta, tant tècnics com econò-
mics, que ajudin a seguir perfilant el mesurament d’audiències 
digitals que potenciï el desenvolupament del negoci digital.

La data d’inici de la posada en marxa del servei del nou mesu-
rador està prevista per l’1 de gener de 2022, per la qual cosa la 
Comissió de Seguiment marcarà el full de ruta per dur a terme 
la implementació. En el mateix comunicat, la Comissió de Se-
guiment agraeix a tots els participants: Comscore -amb Kan-
tar i Telefónica-, IPSOS i Nielsen, les propostes presentades 
que han ajudat a tenir una visió més completa de la realitat 
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d’un mercat tan complex com és el digital. Així mateix, agraeix 
la dedicació i professionalitat dels membres integrants de les 
taules tècniques, de cadascuna de les associacions, que han 
estat involucrades durant tot el procés. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)

Clubhouse suma 10 milions d’usuaris 
i fa imparable el fenomen de l’àudio 
social
Si no han escoltat parlar encara de Clubhouse, quedin-se amb 
el seu nom. El servei de xats d’àudio en viu llançat a l’abril de 
2020 s’ha convertit en l’aplicació de moda. És un nou fenomen 
de masses. En menys d’un any, i tot i estar només disponible 
per iOS (iPhone i iPad) i poder accedir només mitjançant invi-
tació, ja ha estat descarregada per uns 10 milions de persones 
a tot el món i l’aplicació ha assolit una valoració que ronda els 
1.000 milions de dòlars.

La seva popularitat ha estat tal, sobretot des d’aquest febrer 
després de l’aparició a la plataforma de convidats d’alt perfil 
com el conseller delegat de Tesla, Elon Musk, o el CEO de Fa-

cebook, Mark Zuckerberg, que Twitter i Facebook s’afanyen a 
imitar-la. La primera ha anunciat que llançarà a l’abril Spaces, 
el seu servei per crear sales de conversa dins de la xarxa so-
cial (ja la tenia en proves des de fa uns mesos) i Facebook ha 
revelat que prepara l’arribada de les sales d’àudio a Instagram.

Com funciona Clubhouse? L’aplicació permet a qualsevol per-
sona crear sales virtuals on conversar en grup sobre qualsevol 
tema. Hi pot haver sales amb només dues persones o fins a 
7.000 , i no tothom ha de parlar; també es pot assistir a escoltar. 
Les converses solen estar moderades i són sempre en viu, de 
manera que qui no hi estigui s’ho perd. (Font: Cinco Días)

The Telegraf proposa pagar incentius 
als periodistes

The Telegraph ha negat que les filtracions de propostes de pa-
gament als periodistes segons el nombre de subscriptors que 
atreguin donin lloc a sensacionalisme en efectiu per clics, ar-
gumentant que seria el contrari. L’editor de Telegraph, Chris 
Evans, va discutir en un correu electrònic enviat al personal, 
que va donar a conèixer a The Guardian, que “sembla correcte 
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que aquells que atrauen i retenen més subscriptors siguin els 
més ben pagats”.

The Telegraph se centra en una estratègia de subscriptors per 
construir un futur sostenible amb l’objectiu de poder registrar 10 
milions d’inscrits i 1 milió de subscriptors el 2023.  La capçalera 
britànica va augmentar la seva base de subscriptors en 150.000 
el 2020 i ara es creu que enguany pot superar els 600.000. Al 
gener tenia 383.963 subscriptors en línia i 194.088 per a l’edició 
impresa.

El redactor adjunt de Telegraph, Mike Adamson, va dir que: “Tot 
el que s’ha dit és que si poguéssim utilitzar l’analítica per trobar 
una manera més justa de premiar el millor periodisme, això és 
el que podríem fer. Tots els periodistes són premiats segons la 
percepció del seu valor per a l’editor pel qual treballen de totes 
maneres i sempre ho han estat. Si poguéssim trobar una mane-
ra millor de fer-ho, ho hauríem de plantejar “.

Diversos llocs, inclòs Forbes, han experimentat amb periodistes 
independents que paguen segons el nombre de visualitzacions 
que atrau la seva contribució. Forbes pagava una taxa més alta 
en funció de si els lectors retornaven visitants o de nous (cosa 

que és similar a la idea de Telegraph de premiar el contingut 
que fidelitza). (Font: Press Gazette)
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El renéixer de la premsa
Per Carolina Serra, màrqueting strategies / Roldós Media
 

Igual que succeeix amb qualsevol producte o servei, els mitjans 
de comunicació i, per tant, els mitjans publicitaris, tenen un cicle 
de vida concret, que es planteja en quatre fases: introducció al 
mercat, creixement, maduresa i, finalment, el declivi o desapa-
rició. No obstant això, renovar el producte és una bona forma 
d’allargar el cicle de vida d’aquest. No ens anem a endinsar 
en això ja que és una qüestió pròpia del món del màrqueting, 
com saben els nostres lectors, però ens semblava interessant 
recordar el punt de partida en el qual, per a molts, es trobava 
la premsa.

Els mitjans no deixen de ser productes que lluiten per conquerir, 
en un ferotge mercat en el qual totes les estratagemes són vàli-

des, els cors de la seva audiència. No els queda una altra si vo-
len seguir vius; només sobreviu el més fort. Més enllà d’aquesta 
aproximació darwiniana, el bo d’això és que el renéixer d’un 
suport concret pot generar un efecte rebot en el medi en gene-
ral. És a dir, l’augment de subscriptors que ha tingut El país en 
aquest últim any, suposa un augment de lectors de premsa; si 
bé alguns hauran migrat, provinents d’altres mitjans, altres, en 
canvi, seran nous lectors de diaris. Quan algú pren per costum 
estar informat, difícilment deixa aquest hàbit, el que és bo per a 
totes les parts que ens dediquem a aquest negoci.

Aquests canvis d’hàbits en els consumidors ens demostren que 
ni tot està escrit, ni tot està perdut, i ens brinda un raig de llum 
i esperança en altres casos, com el de cinema. Qui sap, potser 
s’aconsegueixin reunir les firmes necessàries per salvar el ma-
laguanyat cinema Texas, de Barcelona, (recordem la mobilit-
zació veïnal del barri de Gràcia, per salvar el cinema, que no 
ha pogut superar la crisi sanitària i es preveu el seu tancament 
permanent.

Tornant al tema de la premsa, aquesta setmana ha acaparat 
les portades dels mitjans professionals la nova campanya de 
Shackelton, per El país. Després de l’èxit de la primera part, 
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duta a terme l’any passat i amb la qual ha captat 135.000 nous 
lectors (90.000 d’ells exclusivament digitals), s’acaba de llançar 
la segona, ambdues sota el concepte “Subscriu-te als fets”.

Més enllà de la campanya, que és evident que ha complert to-
tes les expectatives, volem destacar dues qüestions. La prime-
ra, la planificació de mitjans, o el que és el mateix, on s’està 
difonent. El Grup PRISA, coneixedor del mercat, ha realitzat 
“Un espot d’animació, una bateria d’il·lustracions per premsa i 
formats digitals, així com banners amb un efecte de ‘autodibuix’ 
es podran veure en diferents formats digitals, xarxes socials, 
i en elpais.com durant les properes setmanes. Per als seus 
propis mitjans, el diari comptarà amb formats especials com el  
take over  o els banners sincronitzats en digital, dobles pàgines 
en premsa i també formats combinats i consecutius que fan un 
ús nou del mitjà gràfic.” 

La segona qüestió que volem destacar, és el ressorgiment del 
mitjà, un mitjà al qual molts vaticinaven una vida dubtosa, i que, 
no obstant, està donant moltes sorpreses. Aquest tipus de can-
vis difícilment els sàpiguen els anunciants. Perquè no és el seu 
comès, sinó el de les agències de mitjans. Mentre ells investi-
guen en quina fase del cicle de vida es troben els seus produc-

tes, els publicitaris fan el mateix amb els mitjans. (Infografia: 
The Markethink)

Proves “irrefutables” que la publicitat 
al costat d’històries negatives és 
segura per a les marques

El braç publicitari de la companyia britànic Reach ha presentat 
proves “irrefutables” de que les notícies violentes o negatives 
no tenen cap impacte perjudicial sobre les marques que anun-
cien al seu costat. L’informe In Safe Hands, publicat per Reach 
Solutions, troba que, sempre que els anuncis es col·loquin en 
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entorns de confiança, per exemple, llocs web de notícies cone-
guts en lloc de plataformes de xarxes socials, el contingut que 
els envolta no té importància.

L’estudi és una indicació clara als publicitaris i centrals de mi-
tjans per a que no bloquegin la premsa després d’un any de 
restriccions publicitàries i d’estigmatitzar els anuncis situats al 
costat del contingut de Covid-19, la qual cosa ha afectat, sens 
dubte, els ingressos digitals dels editors.

Aquest fet s’ha demostrat que es tracta d’una contradicció, per-
què al mateix temps que res retirava publicitat situada vora o 
al costat d’informacions de la pandèmia, s’experimentava una 
demanda rècord de notícies en línia sobre el coronavirus. Les 
marques prohibien les paraules clau amb excessiva precaució 
i, en conseqüència, no es varen poder obtenir ingressos vitals.

L’informe es va basar en un estudi d’exposició forçada que va 
utilitzar a 4.500 persones. En preguntar als participants sobre la 
seva resposta emocional a les històries referides a la pandèmia 
i els anuncis, l’enquesta va trobar que els sentiments negatius 
provocats pels articles de notícies negatives no es transferien a 
les marques dels anunciants. Per tant, l’informe arriba a la con-

clusió que la publicitat és “igualment efectiva quan es mostra 
amb contingut de marca de notícies que normalment es bloque-
jaria”. (Infografia: Foro Económico)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi In Safe Hands, de 
Reach Solutions. CLICAR AQUÍ  

Allau de reclamacions contra 
influencers per no identificar 
continguts publicitaris
 Una de les grans preocupa-
cions de la indústria publici-
tària resideix actualment en 
la escassa regulació a la 
qual estan sotmesos els in-
fluencers a l’hora d’emetre 
els seus continguts, ja si-
guin publicitaris o no. Res 
a veure amb els mitjans de comunicació convencionals, que 
estan subjectes a una normativa molt exhaustiva. Per intentar 
omplir aquest buit, almenys pel que fa a l’àmbit publicitari, Au-
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tocontrol i l’Associació Espanyola d’Anunciants van estar tre-
ballant durant diversos mesos en un Codi sobre l’ús de influen-
cers, que va entrar en vigor l’1 de gener passat i que ha estat 
validat pel Govern d’Espanya i entrarà en vigor el 2021.

Un dels grans objectius d’aquest protocol és que els contin-
guts digitals o mencions realitzades per  influencers  que tinguin 
naturalesa publicitària  siguin identificables com a tals per als 
seus seguidors. Però aquest Codi tan sols vincula els anun-
ciants adherits a les dues associacions, així com a qualsevol 
altre anunciant del sector i a  influencers que voluntàriament es 
subscriguin a aquest.

És a dir, els anunciants i influencers que no s’adhereixin el Codi no 
estaran vinculats a la normativa que allà s’estableix. Tot i així, iden-
tificar els missatges publicitaris o respectar una sèrie de normes, 
per exemple, en la publicitat del joc són de obligatori compliment, 
ja que són preceptes que es recullen en la Llei de competència 
deslleial i en el Reial Decret 958/2020, de 3 de novembre, de co-
municacions comercials de les activitats de joc; respectivament.

En virtut d’això, l’Associació d’Usuaris de la Comunicació (AUC) 
ha interposat diverses reclamacions davant Autocontrol contra 

una sèrie de influencers que van emetre missatges publicitaris 
sense identificar i que, a més, contravenien presumptament la 
normativa relacionada amb la publicitat de el joc. Entre els in-
fluencers assenyalats estan Marina yers, Paula García Macià, 
Jesuseda, Ggpica o James Lover; tots ells amb milers de segui-
dors a Instagram. Autocontrol ha dictaminat que contravenen la 
normativa publicitària per no identificar els missatges comer-
cials i per no respectar les lleis de la publicitat del joc.

Segons Autocontrol, en els missatges objecte de reclamació 
també s’induïa a error respecte a les possibilitats de resultar 
premiat, no s’incloïa un missatge relatiu a jugar amb responsa-
bilitat , es vulneraven la prohibició general d’aparició de perso-
nes amb rellevància o notorietat pública i no va quedar acreditat 
cap dels requisits que regulen les comunicacions comercials 
de les activitats de el joc a través de les xarxes socials. (Font: 
Dircomfidencial – infografia: elnacional.com.py)
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La gran banca va invertir casi 300 
milions menys en publicitat l’any 
passat

Els grans bancs cotitzats a Espanya no van ser una excepció 
l’any passat a l’hora de retallar la seva inversió publicitària. No 
en va, les entitats financeres de l’IBEX van tenir un 2020 negre, 
amb unes pèrdues acumulades en el seu conjunt de 5.336 mi-
lions d’euros, davant el benefici de més de 13.000 milions que 
van obtenir un any abans. El sector financer és un dels grans 
pilars del mercat publicitari a Espanya. És, en concret, el tercer 
que més inverteix, després d’Automoció i Distribució i Restau-
ració, segons Infoadex. Aquestes tres àrees d’activitat han estat 
de les més castigades per la pandèmia, d’aquí que el mercat 
publicitari espanyol hagi patit un daltabaix de 2020, amb una 
caiguda de la inversió pròxima al 20%. 

En el cas concret de la gran banca, les dades recopilades per 
Dircomfidencial indiquen que el conjunt dels vuit bancs cotitzats 
a Espanya va invertir un 21% menys en publicitat el 2020 que 
un any abans. Això suposa un forat de 279 milions d’euros en 
el mercat publicitari. I és que els grans bancs van dedicar l’any 

passat en total 1.065.000 d’euros a la publicitat, enfront dels 
1.344 milions del 2019; segons es desprèn dels seus comptes 
anuals.

La major part d’aquesta reducció pressupostària es va produir 
al Santander, que va invertir 168 milions d’euros menys l’any 
passat ; és una reducció en la partida dedicada a la publicitat 
del 25%, al quedar-se en els 517 milions d’euros. El BBVA en-
cara va registrar un percentatge de caiguda més gran (-26%) 
i va invertir en publicitat l’any passat 186 milions d’euros, 64 
milions menys que en l’exercici 2019. A causa d’aquesta forta 
caiguda, Caixabank va estar a punt l’any passat d’avançar a 
l’BBVA en despesa publicitària; av dedicar a això 168 milions 
d’euros, un 12% menys. L’altre gran banc català -el Sabadell - 
també va retallar a doble dígit la publicitat durant 2020 (-11%), 
al quedar-se en 88 milions d’euros. (Font: (MAE)
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Autocontrol va revisar de forma prèvia 
a la seva difusió 44.000 anuncis

En un any tan complicat per al sector i la societat com ha estat 
el 2020, les dades d’activitat d’Autocontrol, l’organisme espan-
yol d’autoregulació publicitària, mostren que el sector publicitari 
ha reforçat el seu compromís amb l’autoregulació publicitària. 
L’any passat van augmentar un 9,7% els projectes d’anuncis 
revisats per Autocontrol abans de la seva difusió per verificar 
la seva adequació a la normativa legal i deontològica. En to-
tal, van ser gairebé 44.000 els projectes d’anuncis remesos per 
anunciants, agències i mitjans. A aquestes revisions campan-
yes (Copy Advice®) se sumen les més de 7.500 consultes le-
gals i deontològiques ateses en matèria publicitària. En conjunt, 
l’activitat d’assessorament previ publicitari va créixer un 4,3% el 
2020, passant de 48.342-51.434.

En un 65% de les sol·licituds de revisió d’anuncis es va emetre 
un informe positiu; en un 34% es va recomanar que es realitzés 
alguna modificació abans de la difusió de l’anunci; i en menys 
d’un 1% dels informes (0,71%) va ser necessari desaconse-
llar la difusió de el projecte d’anunci remès per no ajustar-se el 
mateix a la normativa aplicable. Per sectors, el que registra un 
major creixement en la sol·licitud de revisió de projectes anun-
cis davant Autocontrol és el sector bancari, que suma el 63,89% 
del total de sol·licituds. (Veure requadre adjunt)
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Per la seva banda, el major creixement de l’activitat 
d’assessorament previ per mitjans correspon als mitjans digi-
tals, on el nombre de sol·licituds creix un 26% respecte a l’any 
anterior, fins a arribar 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).

El creixement de l’activitat digital no només s’ha notat en la 
sol·licitud de la revisió de continguts sinó també en l’increment 
d’un 195% en el nombre de consultes i sol·licituds d’informes 
relacionats amb la protecció de dades i privacitat vinculada a 
l’activitat publicitària, 869 en total el 2020, incloent les Cookie 
Advice®, Data Advice® i Web Advice®. /Font: El Publicista)
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Com protegir les vostres dades a les 
xarxes socials
Per Yannick Demoustier / Journal du Net

La pròpia naturalesa de les xarxes socials promou l’ús com-
partit, inclòs el de dades privades o potencialment sensibles. 
Aquests són alguns consells per estar alerta.

Les xarxes socials poden servir com a porta d’entrada a la vos-
tra privadesa. Hi ha qui pensa que la porta d’entrada és una 
oportunitat d’infiltració per als ciber pirates informàtics, però 
també per a qualsevol persona malintencionada que practiqui, 
per exemple, l’assetjament cibernètic. També és potencialment 
una porta d’entrada addicional per al vostre negoci.

Creeu comptes separats.- Per tant, tingueu precaució quan 
accepteu desconeguts com a “amics” o “seguidors”. L’ús de les 
xarxes socials convida a acumular seguidors, en funció de l’ús 
que se’n faci. L’ideal és separar els vostres comptes, és a dir, 
proporcionar un compte més o menys privat i un altre públic. El 
compte privat inclourà amics i familiars, mentre que el compte 
públic serà per a seguidors que trobin interès en la vostra indús-
tria, afició o passió.

Trieu el vostre públic.- A la seva configuració, Facebook us 
permet filtrar qui pot veure exactament les vostres publicacions. 
El mateix passa amb Instagram, on podeu triar quin dels vos-
tres seguidors té accés a una història. A Twitter és possible con-
figurar les persones que us poden enviar un missatge privat.

Controla les teves publicacions.- Quan els “amics” o segui-
dors estan formats per molts desconeguts, és essencial estar 
atent a les publicacions enviades, no divulgar informació so-
bre la seva vida privada, per trivials que sembli. Per tant, una 
simple menció d’anar de vacances la setmana següent indica 
una casa o un apartament buits, cosa que propicia un possible 
robatori. “Si algunes dades com la vostra data de naixement 
o la vostra adreça estan disponibles a la xarxa social, també 
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proporcioneu els mitjans perquè algú pugui fingir que sou vosal-
tres”, explica Marion Videau, enginyera científica especialitzada 
en criptografia a Quarkslab, un actor de protecció d’aplicacions 
que va establir un rànquing de les aplicacions més segures fa 
dos anys. “Normalment es tracta de la informació que els bancs 
sol·liciten per identificar-vos”.

Eviteu permetre l’accés al vostre telèfon.- Les càmeres, els 
micròfons o fins i tot els llibres de contacte són punts d’entrada 
a la vostra vida privada o professional si hi ha una violació de 
la seguretat d’una aplicació que s’utilitza a la xarxa social. Per 
tant, cal evitar autoritzar l’accés a aquestes funcions. El mateix 
passa amb la geolocalització. A més, només haureu d’emplenar 
els camps necessaris quan us registreu a una xarxa, adverteix 
Ercom, desenvolupador de solucions segures per a comunica-
cions mòbils, al seu lloc web. 

Varia els teus inicis de sessió i contrasenyes.- “Hi ha un 
nombre important de persones que utilitzen la mateixa contra-
senya per a diversos llocs, a Facebook o al seu compte ban-
cari”, adverteix Marie Videau, que per tant recomana variar les 
seves contrasenyes. Ercom també suggereix utilitzar un sobre-
nom en registrar-se, així com una adreça de correu electrònic 

no nominativa. Perquè una xarxa social, sigui quina sigui, no 
és immune a la pirateria de dades (inclosa la vostra), explica 
Marie Videau. D’aquí la necessitat d’estar ben informat sobre 
la política de protecció de dades personals de la xarxa social 
en qüestió. 

Què passa amb la missatgeria com WhatsApp?.- En sentit 
estricte, no es tracta de xarxes socials. Tot i això, de vegades hi 
estan vinculats. “Hi ha hagut un canvi recent en els termes d’ús 
de la política de privadesa de dades personals de WhatsApp, 
propietat de Facebook”, explica Marie Videau. “El canvi estipu-
lava que ara es compartiria una certa quantitat de dades que 
abans no es compartien amb Facebook. Com a resultat, molts 
van deixar WhatsApp. Però estudis recents han demostrat que 
a Europa això no va canviar res perquè les dades ja estan pro-
tegides segons el Reglament general de protecció de dades 
(GDPR).” (Infografia: Cepymenews)
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Google descarta l’ús d’identificadors, 
substituts de la galeta, en els seus 
productes

La companyia confirma la seva aposta per les etiquetes Floc i 
explica que, per caminar cap a un ecosistema publicitari segur 
i respectuós amb la privacitat, han de desaparèixer les galetes 
de tercers i qualsevol tecnologia alternativa. Segons ha publicat 
la companyia al seu bloc, “mantenir una xarxa oberta i acces-
sible per a tothom requereix que tots fem més per protegir la 
privacitat, i això vol dir acabar no només amb les galetes de 
tercers, sinó també amb qualsevol tecnologia que s’utilitzi per 
rastrejar a les persones quan naveguen per la xarxa”, escriuen.
L’aposta del cercador es basa en l’agregació, anonimització 
i processament en el dispositiu que la companyia està pro-

vant en Privacy Sandbox. Els recents resultats obtinguts en 
l’aprenentatge federat de cohorts (floc) han animat la compan-
yia a descartar definitivament de l’equació publicitària les gale-
tes de tercers a Chrome. I ha recordat que, amb l’actualització 
del seu navegador datada per aquest mes, començarà a realit-
zar proves amb aquestes etiquetes amb anunciants a Google 
Ads. 

A Google són conscients de l’impacte que tindrà aquesta políti-
ca en els seus resultats, però consideren que aquest és el millor 
camí que cal prendre, ja que “la indústria necessita evolucionar 
cap a un ecosistema en el que no es rastregi als usuaris”. I 
assenyalen que la multinacional ha compartit aquesta postura 
amb altres empreses del sector, presents en el Consorci de la 
World Wide Web (W3C). (Font i infografia: Ipmark)

Què són els resums de ressenyes de 
Google

El resum de ressenyes de Google és un tipus de «rich snip-
pet» o dada estructurat que serveix per mostrar tres ressenyes 
d’usuaris sobre la marca. Aquests fragments de les ressenyes 

NOVES EINES
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dels usuaris es mostren a la part dreta de la pàgina de resultats 
de Google (SERP) quan un usuari realitza una recerca sobre 
la marca.

Les ressenyes mostrades en el resultat de cerca s’escullen 
mitjançant un algoritme, de manera que són aleatòries i no hi 
ha manera d’influir sobre elles, ni de saber si es mostrarà una 
ressenya positiva, negativa o neutra. En aquest sentit, es diuen 
“resum” perquè no es mostren completes, sinó que només apa-
reix un parell de línies a manera d’extracte, per llegir la res-
senya completa s’ha d’accedir al perfil de Google Maps o de 
Google My Business de la marca.

D’altra banda, Google selecciona algunes paraules clau i les 
ressalta en negreta. És el propi algoritme de Google el qual se-
lecciona aquests termes, en base al que s’han repetit aquestes 
paraules a la resta de ressenyes dels usuaris i la seva rellevàn-
cia en els comentaris, per la qual cosa és possible configurar o 
gestionar aquest punt. Us aconsellem aprofundir en aquestes 
eines de Google des d’aquest enllaç. (Font: Trecebits)

Facebook està considerant el 
reconeixement facial per les seves 
properes ulleres intel·ligents

Facebook està discutint 
la possibilitat de reconèi-
xer el facial en el seu 
pròxim producte d’ulleres 
intel·ligents i ha estat es-
tudiant les implicacions 
legals de la controvertida 
tecnologia, van dir dijous 
executius en una reunió 
interna.  “El reconeixe-
ment facial... podria ser el tema més espinós, on els beneficis 
són tan clars i els riscos són tan clars i no sabem com equilibrar 
aquestes coses”, va dir Bosworth en resposta a una pregunta dels 
empleats sobre si les persones serien capaces de “marcar-se les 
cares com a inexplorables” quan les ulleres intel·ligents es conver-
teixin en una tecnologia predominant. El treballador sense nom va 
destacar específicament els temors sobre el potencial de “danys 
del món real”, inclosos els “assetjadors”.

NOVES EINES
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Després de publicar aquesta història, Bosworth va escriure a 
Twitter que “hem estat oberts sobre els nostres esforços per 
construir ulleres [de realitat augmentada] i encara estem en les 
primeres etapes”. “El reconeixement facial és un tema molt con-
trovertit i, per una bona raó, del què parlava era com haurem 
de tenir un debat molt públic sobre els pros i els contres”, va dir.

Facebook promociona un producte d’ulleres intel·ligents des 
de l’any passat, dient que arribarà “com a més tard ” el 2021. 
Construït en col·laboració amb Ray-Ban i la seva empresa ma-
triu, el Grup Luxottica, s’espera que els dispositius portàtils riva-
litzin amb els productes de la competència Snapchat i Amazon, 
que ofereixen una experiència de realitat augmentada que su-
perposarà funcions digitals a les perspectives del món real de 
les persones. (Font i infografia: Buzzfeed News)

NOVES EINES
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Coneixeu la nova tendència “The 
donut problema”?
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Carat ha donat a conèixer Carat Trends 2021, l’informe de ten-
dències socials i de mitjans que dóna forma a una dècada que 
neix marcada per la gran commoció que la pandèmia ha gene-
rat en tots els aspectes de les nostres vides.

L’entrada en una nova dècada implica sempre una certa trans-
formació en la percepció de el món, però en aquesta ocasió 
l’impacte és molt més gran. Per a les marques, aquests temps 

d’incertesa i de canvis profunds impliquen una major necessitat 
d’intel·ligència emocional. Han d’escoltar i comprendre com se 
senten els seus consumidors i ajudar-los a navegar en el nou 
món a través dels seus productes, serveis i accions.

L’informe Carat Trends: L’any de la Intel·ligència Emocional de 
les Marques analitza en la seva primera part les grans tendèn-
cies socials que ja estan canviant les nostres vides, però que a 
més van a modificar-les a mig i llarg termini. En un segon bloc, 
recull les principals innovacions en el terreny dels mitjans. I en 
l’última part connecta les confluències entre les diferents ten-
dències i patrons, el que permet obtenir un punt de partida per 
crear experiències emocionalment intel·ligents per connectar a 
consumidors i marques.

Entre les principals tendències socials detectades està “The 
donut problem”, que reflecteix com les nostres vides giren cada 
vegada més al voltant de l’àmbit local, disminueix l’activitat en 
el centre de les ciutats i les nostres vides s’organitzen entorn 
al que tenim al nostre abast en un radi de 15 minuts. També, 
i relacionada amb l’anterior, hi ha el canvi del FOMO (la por a 
perdre alguna cosa, per les sigles en anglès) al FOGO o por a 
sortir de casa. Viurem també vides cada vegada més connec-
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tades, una tendència que s’ha accelerat exponencialment amb 
la pandèmia. I a causa d’aquesta hiperconnectivitat, sorgeix la 
tendència cap a la privacitat i la recuperació del control de les 
nostres dades. Finalment, l’informe detecta també una tendèn-
cia a una societat cada vegada més dividida i polaritzada.

Entre les principals innovacions que estan sorgint en el món 
dels mitjans, Carat Trends analitza les noves utilitats que li do-
narem a les nostres càmeres, l’auge dels mitjans sense panta-
lla, la consolidació del pagament per contingut , la necessitat 
creixent de mitjans de comunicació responsables, el desenvolu-
pament del metavers, aquest nou món en línia per jugar, reunir-
se i compartir moments d’oci, la pantalla social per celebrar fes-
tes i reunions virtuals i com els grans gegants tecnològics van 
creant ecosistemes cada vegada més amplis i tancats .

L’informe Carat Trends té com a punt de partida una enquesta 
realitzada a més de 10.000 consumidors dels 10 mercats més 
rellevants del món inclòs l’estat espanyol. S’hi van realitzar pre-
guntes sobre 48 de les marques més importants i es va dema-
nar als usuaris que valoressin en quina mesura les experiències 
que ofereixen compleixen o no amb els criteris que permeten 
determinar el seu nivell d’intel·ligència emocional (saber com 

ets, autoregulació, motivació, empatia i capacitat de comuni-
cació). Hi ha una clara correlació entre el nivell d’intel·ligència 
emocional i les vendes. Una de les conclusions a Espanya i a 
la resta del món és la importància de la variable empatia en el 
grau d’intel·ligència emocional. També el nivell d’innovació i de 
desenvolupament tecnològic són fonamentals. I el segment de 
població més jove és el que millor ho percep. 

Les marques han d’utilitzar el seu coneixement de les noves 
tendències socials i de mitjans per combinar-les i crear expe-
riències d’usuari que afegeixin valor a la vida diària de les per-
sones. Aquesta capacitat serà fonamental a l’hora de connectar 
amb els consumidors i ser cada vegada més rellevants.

Carat Trends 2021: L’any de la Intel·ligència Emocional de les 
Marques està basat en l’informe homòleg de la xarxa global de 
Carat, adaptat al mercat espanyol i amb dades particulars que 
apliquen només a Espanya en concret. (Infografia: Marca)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Carat Trends: 
L’any de la Intel·ligència Emocional de les L’informe Carat 
Trends: L’any de la Intel·ligència Emocional de les Marques. 
CLICAR AQUÍ  
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La Comissió Europea destina 50 
milions d’euros per a la gestió de la 
seva comunicació

La Direcció General de Comunicació de la Comissió Europea 
ha triat a l’aliança GOPAcom x .becoming per ajudar a Europa 
amb la seva comunicació, mitjançant un contracte de quatre 
anys renovables amb un pressupost de 50 milions d’euros. El 
contracte cobreix totes les disciplines de la comunicació, des 
de la consultoria estratègica fins a l’execució operativa, i està 
estructurat sobre tres camps d’activitat: publicitat i compra 
d’espais, campanyes de comunicació temàtiques i campanyes 
de comunicació digital temàtiques.

La Comissió Europa consolida així la centralització i coordina-
ció de les seves comunicacions temàtiques, optimitzant la dis-
seminació de missatges i debats proposats per les 40 direc-
cions generals, agències europees i organitzacions associades 
a la Unió Europea. Amb això respon a la necessitat creixent 
d’informar els ciutadans de la Unió Europea sobre els principals 
temes relatius a Europa.

A l’aliança GOPAcom x .becoming se li ha confiat el disseny i 
l’execució de campanyes de comunicació temàtiques adreça-
des a 446 milions de ciutadans en 24 idiomes a llarg dels 27 
estats membres de la Unió Europea i més enllà. L’objectiu és 
involucrar activament a cada ciutadà a Europa i en els temes 
de debat amb un impacte en els seus països. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Els periodistes de Castella i Lleó 
creen un Registre Oficial de Mitjans 
Digitals
 

El Col·legi de Periodistes de Castella i Lleó ha presentat la 
creació d’un Registre Oficial de Mitjans Digitals a la comuni-
tat autònoma (ROMDCYL). Aquest projecte té com a principals 
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objectius la posada en valor del periodisme digital i l’oferiment 
d’una eina a institucions públiques, entitats privades, professio-
nals i ciutadania per identificar els que desenvolupen la seva 
activitat sota criteris periodístics.

En la presentació, el degà del Col·legi Professional de Perio-
distes de Castella i Lleó, Pedro Lechuga, ha ressaltat la im-
portància de tenir identificats als mitjans professionals que es 
dediquen a informar, per enfortir aquest sector i lluitar contra la 
desinformació. Gràcies al ROMDCYL les institucions, empreses 
i ciutadania en general podran conèixer quins mitjans complei-
xen, de manera provada, amb els requisits per ser considerats 
mitjans de comunicació. “En les actualitat hi ha 17 mitjans ins-
crits i esperem que està xifra creixi per això l’entrada és gratuïta 
perquè no volem que cap mitjà en quedi exclòs”, apunta Pedro 
Lechuga.

A la presentació també ha participat el catedràtic de la Univer-
sitat de Navarra i expert en recerca sobre periodisme i mitjans 
digitals, Ramón Salaverría qui ha realitzat una radiografia del 
sector. “L’any 2020 s’ha produït una certa aturada per la pan-
dèmia ha afectat i també al model empresarial dels mitjans di-
gitals”, apunta aquest catedràtic que afegeix que “el consum 

de contingut digitals s’ha vist augmentat”. A Castella i Lleó, se-
gons dades ofertes pel Col·legi de Periodistes hi ha 5,8 mitjans 
per cada 100.000 habitants una xifra molt similar a la mitjana 
d’Espanya amb sis mitjans per 100.000 habitants. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

Quant cobra un Community Manager 
segons Randstad

Els Community Managers cobren una mitjana de 25.000 eu-
ros anuals, segons la informació que es desprèn de l’Informe 
de Tendències Salarials  2021 que ha fet públic Randstad 
Research. En aquest estudi s’analitza la situació de diferents 
sectors d’activitat a Espanya i els salaris de les professions en 
cada un d’ells. Un d’aquests àmbits és el de Digital & de co-
merç electrònic, un sector encara petit, segons la companyia 
d’investigació, “però que està creixent de manera ràpida en els 
últims anys, tant com a sector independent com amb caràcter 
més transversal”.

Segons es detalla en l’informe, el sector de l’Digital & Ecommer-
ce dona ocupació a Espanya a unes 110.000 persones, segons 
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l’EPA de el quart trimestre del 2020. En total, al sector treballa 
el 0,6% de treballadors d’Espanya i, durant l’últim any, es va 
registrar un augment de 3.100 llocs de treball, fet que suposa 
un creixement de l’3,1%.

Durant l’any 2020 en el sector de Digital & Ecommerce es van 
signar 101.172 contractes (dels quals 12.848 van ser de caràc-
ter indefinit i 88.324 de naturalesa temporal). En l’informe de 
Randstad s’analitzen les bandes salarials per 13 posicions 
clau de sector, entre elles la de Community Manager. A més, 
s’analitzen en sis ciutats espanyoles.

Segons l’informe, un Community Manager comença cobrant 
entre 17.000 i 30.000 euros a l’any , depenent de la ciutat en 
la qual exerceixi la seva tasca. A Màlaga, per exemple, és on 
més baix pot resultar el salari, que se situa en una forquilla 
d’entre 17.000 i 26.000 euros durant els quatre primers anys de 
professió. A València se situa entre els 18.000 i 27.000 euros 
anuals, mentre que en altres ciutats com Madrid i Barcelona 
el que cobra un Community Manager amb fins a quatre anys 
d’experiència se situa entre els 20.000 i els 30.000 euros. (Font: 
Trecebits)

Formació al Col·legi de Periodistes

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 
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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.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les noves 
funcionalitats.- On line. Sessió en directe. Dilluns i dimecres 29 i 
31 de març (de 10.00h a 13.00h) - Marta Aguiló mostrarà com de-
finir el disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recur-
sos fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions 
a Instagram. També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per 
estar al dia de totes les eines i recursos que ens ofereix.

Whatsapp Business: descobreix a fons aquesta nova eina.- 
On line. Sessió en directe. Dimarts 30 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.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line. Sessió en directe. Dimecres i divendres 7 i 9 
d’abril (de 10.00h a 12.30h) - L’objectiu d’aquest curs, impartit 
per Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors fotografies amb el 
mòbil, descobrir què volen dir i per a què serveixen les seves 
opcions de configuració, gestionar millor l’espai disponible al 
nostre telèfon i aprendre a fer servir algunes de les millors apli-
cacions de retoc fotogràfic per anar un pas més enllà.

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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Un full de ruta per als editors que 
s’inicien en les subscripcions digitals
Per Brian Veseling / World Association for News Publishers

 
No hi ha dreceres per posar en marxa un negoci de subscrip-
cions digitals, va dir Gregor Waller als participants en la con-
ferència Digital Media de la setmana passada. Va animar als 
editors que encara no han fet el salt a posar-se en marxa i els 
va oferir un full de ruta per fer-ho.

Si observem els editors de subscripcions digitals que han tingut 
èxit a tot el món, un punt clau que s’ha après és que hi ha un 
petit grup d’usuaris que genera la major part dels ingressos i 
beneficis, va dir Waller, consultor principal de WAN -IFRA Con-
sulting. Si bé és cert que la gent està cada vegada més dispo-
sada a pagar per les subscripcions digitals, aquesta disposició 
també està relacionada amb la freqüència amb què una perso-
na visita el lloc web d’un editor, va dir.

Freqüència de visites i grups objectiu.- La freqüència de les 
visites és també un indicador molt important de la rotació, és 
a dir, de la probabilitat de continuar sent subscriptor, va afegir. 
Per exemple, ha dit, un subscriptor que visita un lloc només un 
cop al mes té una taxa d’abandonament del voltant del 50% 
després de 20 setmanes. No obstant això, si una persona visita 
el lloc 25 vegades al mes, la taxa d’abandonament es redueix 
a l’entorn del 20%.

Per tant, el grup objectiu inicial d’un editor ha de ser el de les 
persones que visiten amb freqüència el seu lloc web, va dir Wa-
ller. A més, els editors haurien de començar a centrar-se en 
aquests visitants ara mateix, i aprendre com interactuen amb el 
contingut que ja tenen al seu lloc web. 

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Els usuaris fidels, els que visiten 100 o més vegades al mes, 
són al seu lloc web de mitjana tres vegades al dia o més, ha dit 
Waller. “Han comprès plenament el valor del seu lloc web”, va dir. 
“Aquest és el grup objectiu que es convertirà immediatament en 
subscriptor quan es posi un mur de pagament decent”, ha afegit.

La mida d’aquest grup objectiu serà relativament petit, al vol-
tant de l’1%, va dir. El segon grup objectiu d’un editor hauria 
de ser el dels usuaris que visiten el seu lloc web entre 33 i 100 
vegades al mes. Bàsicament, aquests lectors el visiten dues ve-
gades al dia en dies laborables, i també comprenen el valor de 
l’editor. El tercer grup són els “usuaris habituals”, els que visiten 
entre 21 i 33 vegades al mes. “A ells cal ensenyar per què han 
de subscriure”, diu Waller.

Per això, els editors han de tractar de animar-los a utilitzar més 
els seus continguts i a comprendre el valor dels mateixos, va 
dir. Els editors també han de ser conscients que el 70 per cent 
dels seus usuaris són “passatgers” que visiten el seu lloc no-
més de forma esporàdica. “No aporten cap valor afegit al seu 
negoci de subscripcions”, va dir. I el que és més important, els 
editors han de comprendre el recorregut de l’usuari i quant 
temps romandrà amb ells.

Waller recomana encaridament als editors que tinguin un mur 
de registre per poder identificar als seus usuaris. A continuació, 
els editors han de formar a aquests usuaris perquè naveguin 
registrats, de manera que obtinguin més beneficis.

Consideracions sobre els preus.- El següent aspecte impor-
tant que ha de tenir en compte un editor és el preu que utilitzarà. 
Waller recomana als editors començar amb un preu raonable 
que no sigui massa baix. Assenyala que és millor començar 
amb un preu més alt i després reduir-lo si és necessari, en lloc 
de començar amb un preu massa baix i després intentar que la 
gent pagui més.

Va dir que un bon model a tenir en compte pels editors és el de 
les tarifes aèries, en què ningú paga el mateix preu. Sempre hi 
ha un preu estàndard, però després hi ha molts components i cal 
comunicar-los amb claredat, va dir Waller. El preu estàndard, per 
exemple, pot ser el d’una subscripció bàsica anual, però després 
hi pot haver opcions amb preus diferents en les que algú pot tenir 
només accés a seccions específiques, com esports o menjar.

Els editors també poden utilitzar ofertes de període de prova o 
“vendes flash”, en les que ofereixen un preu molt baix durant 
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uns pocs dies. De la mateixa manera funcionen les vendes pro-
mocionals en què el lector obté un preu baix durant un període 
de temps i després paga una tarifa més alta. “Penseu en fixar 
un preu raonable que sigui prou alt com per permetre-li entrar 
en molts, molts segments”, diu Waller.

En el cas del print, un editor pot tenir dues campanyes de preus, 
mentre que en digital pot tenir 50 o 70 campanyes per permetre 
que s’incorporin segments més petits del seu mercat, va dir.

Per on començar amb els murs de pagament.- Waller també 
es va referir als diferents tipus de murs de pagament, com els 
murs de pagament rígids, en els quals es requereix una subs-
cripció per accedir a qualsevol contingut, o els murs de paga-
ment mesurats, que permeten accedir a un nombre fix d’articles 
de forma gratuïta abans d’exigir al lector que es registri o es 
subscrigui.

El model premium s’ha convertit en la forma més dominant de 
mur de pagament, va dir. Els murs de pagament premium solen 
permetre una gran quantitat de continguts gratuïts per atraure 
els lectors, però també tenen continguts exclusius que només 
estan disponibles per als subscriptors de pagament.

No obstant això, va aconsellar als editors que no han tingut 
un mur de pagament anteriorment que comencin amb el model 
mesurat perquè amb aquest “no has de tenir editors que creïn 
contingut premium”. Després, en la fase 2, quan que els editors 
hagin après de les dades creades per tenir el model mesurat, 
els editors poden passar a un model premium.

Més tard, a mesura que l’editor creix, pot passar a un model de 
propensió, que és un model híbrid d’alta tecnologia que analitza 
l’audiència i fa ofertes individualitzades basades en el seu com-
portament en el lloc. 

Fer de l’èxit de la subscripció digital una prioritat.- També és es-
sencial, segons Waller, que els membres clau de l’equip d’alta 
direcció d’una editorial, inclosos el CEO, el COO i els directors 
Editorials, de Producte, Tecnologia, Màrqueting i Vendes, esti-
guin alineats i facin de l’èxit de les subscripcions digitals la seva 
màxima prioritat. A més, aquests líders han de treballar junts 
per garantir que es creïn, promoguin i distribueixin diàriament 
grans continguts.

Així mateix, és crucial desenvolupar una cultura de proves i 
aprenentatge amb equips multifuncionals. “No s’ha de deixar 
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de provar i aprendre per crear continguts més atractius i re-
llevants, i incrustar aquests continguts en productes i funcions 
millorades”, va dir. (Infografia: WAN-IFRA)

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’agregador de notícies de Google 
posa en discussió la pluralitat
Per Francesc Bracero / La Vanguardia-Tecnologia

Han passat 15 anys des que Google va llançar oficialment el 
seu agregador de notícies Google News, un aparador a tra-
vés del qual va començar a enllaçar informació dels mitjans de 
comunicació de tot el món sense pagar per això. I fa 14 anys 
que existeixen sentències judicials a Europa que obliguen a el 
gegant de Silicon Valley a retribuir als propietaris dels drets o 
deixar de vulnerar-los. Al llarg de tot aquest temps mai va haver-
hi avenços en aquest sentit. Fa un mes, el Govern d’Austràlia, 
va anunciar que obligarà per llei que les tecnològiques negociïn 
un pagament just amb els editors i que, en cas de discrepància, 

designarà un arbitri vinculant. Google va amenaçar llavors amb 
abandonar aquest país. L’Executiu no va cedir. Aquesta setma-
na el cercador ha començat a arribar a alguns acords amb la 
premsa australiana.

Durant anys, l’argument de la tecnològica per evitar pagar als 
editors és que Google News és un servei gratuït a el públic que 
proporciona -també gratis- als mitjans de comunicació un tràfic 
de visitants que d’altra manera no tindrien. Però una constant 
d’internet és que res és gratis. Amb els continguts que elaboren 
les empreses periodístiques mitjançant estructures professio-
nals, el cercador obté trànsit directe, les dades dels usuaris i 
un benefici a través d’operacions en el mercat publicitari digital, 
que copa gairebé en un 80% juntament amb Facebook -aques-
ta última deixarà de permetre els enllaços a notícies a Austràlia 
perquè no està disposada a pagar per una informació que no 
generació.

El 16 de desembre de l’any 2014 Espanya es va convertir en el 
primer país del món en el qual Google tancava Google News. 
El motiu va ser l’entrada en vigor de la nova Llei de Propietat 
Intel·lectual, que contemplava en el seu article 32.2 el dret dels 
editors de notícies a rebre una compensació econòmica irre-
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nunciable per part dels agregadors de notícies que s’indexaran 
les seves informacions.

En aquell moment, Google va assegurar que pagar als editors 
no era sostenible perquè Google News no guanyava diners. 
Què ha canviat en tot aquest temps perquè hi hagi nous intents 
del gegant de les recerques d’afegir notícies de mitjans fiables? 
((Infografia: WWWhat’s new)
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Ètica de les dades i màrqueting: per 
què val la pena ser transparent amb 
els lectors
Per Per Phillip Othen / Press Gazette & Lead Monitor

 
Les dades són l’actiu més valuós pel que fa al màrqueting i 
l’ètica sobre com es recopila i utilitza aquesta informació és 
cada vegada més important.

Els clients digitals d’avui esperen —no, exigeixen- una perso-
nalització combinada amb contingut atractiu i atractiu, mentre 
que les empreses, organitzacions i responsables polítics glo-
bals han d’atraure clients potencials. Tots dos requereixen una 
transacció honesta de dades.

S’han acabat els dies de llançar aquesta àmplia xarxa i aconse-
guir que cent milions de persones arribessin al vostre lloc però 
desapareguessin a l’instant sense res guanyat. Els venedors 
intel·ligents s’adonen que un centenar de persones que par-
ticipen profundament en el contingut i l’aprenentatge són molt 
més valuosos.

Com a consumidor, voleu saber que les vostres dades no no-
més proporcionen aquest contingut personalitzat i útil, sinó que 
també esteu protegit contra el costat fosc del correu brossa i del 
ciberdelinqüència.

En adonar-se que la pandèmia ha provocat que més persones 
entrin en línia, Matt Brittin (president EMEA Business & Opera-
tions, Google) suggereix que l’ètica de les dades en màrqueting 
hauria de ser el centre de les converses comercials actuals.

“Tot l’ecosistema digital només funciona si la gent hi pot confiar. 
L’ètica de les dades és un procés d’elecció de fer el que és 
adequat per a les persones, en lloc d’un simple nivell de com-
pliment. Aquest és un tema complex, però a les empreses els 
interessa i volen encertar-ho”.
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Els professionals del màrqueting que estan per davant de la 
corba volen treballar en una mena d’organització que manté un 
debat honest amb el públic sobre com s’utilitzen les dades perso-
nals i, més concretament, estan orgullosos de com les utilitzen.

Com les dades fonamenten la tecnologia
El trio de GDPR, la fi de les cookies de tercers i Covid-19, sig-
nifica que obtenir dades efectives útils és més difícil que mai.

Tot i així, la seva importància és clara, sobretot si utilitzeu tec-
nologia a l’embut de màrqueting. I siguem clars: la majoria de 
comerciants i empreses ho fan.

“El primer pas és obtenir les dades adequades i el segon pas és 
aplicar la creativitat i la resolució de problemes exactament allà 
on es necessiti. Haureu de resoldre problemes amb disciplina, 
sense això, volareu a cegues”, diu Dan Sirk, vicepresident de 
màrqueting d’Anyline, un proveïdor de programari de captura de 
dades.

Ètica de les dades de màrqueting: quatre maneres 
d’encertar l’intercanvi de dades
1) Oferir contingut rellevant i útil: el contingut sempre ha de 

provenir, sempre que sigui possible, d’una posició d’expertesa, 
coneixement i/o dades.

Cal valorar els especialistes de la indústria, ja que creen el con-
tingut rellevant, contextual i actualitzat desitjat. Hi ha més valor 
que es pot obtenir en conèixer els vostres lectors que no pas 
comercialitzar en excés el contingut.

Podeu servir cada públic amb contingut compatible basat en 
dades de tercers i crear una relació saludable entre el consu-
midor i l’empresa.

Els anunciants i els clients també tenen més probabilitats de 
confiar en plataformes on la línia editorial es basa en una inves-
tigació i honestedat temàtiques en lloc d’opinions instantànies 
i clavades.

2) Proporcionar anuncis no invasius: l’experiència d’usuari 
és més important que mai als llocs web donat el nou algorisme 
de Google (la Page Experience classificarà els llocs utilitzables 
més amunt a partir del maig), ningú vol que el correu brossa o 
que la seva experiència estigui arruïnada per anuncis ineludi-
bles
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Mai no subestimeu quants anuncis es publiquen aquests dies: 
una persona troba de mitjana entre 6.000 i 10.000 anuncis cada 
dia, segons PPC Protect.

La publicitat només funciona si les persones que la veuen po-
drien beneficiar-se o aprendre del que s’ofereix. I és aquí on 
l’intercanvi de dades millorat (juntament amb decisions ètiques 
per associar-se amb les persones adequades) pot donar lloc a 
anuncis útils.

3) La personalització és fonamental: tot i la gran varietat 
d’empreses, inversors o clients potencials que hi ha, compar-
tiran, sens dubte, una gran faceta: són sobretot experts en tec-
nologia i entenen que les seves dades són valuoses.

“El 70% dels millennials estan disposats a deixar que els mino-
ristes facin un seguiment dels seus comportaments de nave-
gació i de compra a canvi d’una millor experiència de compra”, 
SmarterHQ, 2020

Els professionals del màrqueting han de ser les persones que 
ofereixen al públic el contingut que volen veure, quan ho volen 
veure.

4) Mai emmagatzemeu ni compartiu (tret que se us demani 
explícitament) dades personals: heu d’entendre i comunicar-
vos que la privadesa de les dades és important i que les dades 
personals pertanyen a l’usuari.

En utilitzar només dades firmogràfiques (basades en l’empresa), 
pròpies o consentides, us acosteu a una relació bidireccional.

“Segons un estudi recent, el 83% dels consumidors volen veure 
un vincle clar entre les dades que comparteixen i els beneficis 
directes que això els proporciona”, Acxiom, 2020

NOTA: Per ampliar coneixements sobre el contingut del Petit 
Reportatge d’avio, El Butlletí us ofereix el llibre blanc “Com es 
defineixen, es descobreixen i es desenvolupen oportunitats 
d’acció en màrqueting B2B”. CLICAR AQUÍ  
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El futur de les webs: ni les xarxes 
socials ni les pàgines inactives 
posaran fi al seu regnat
Per Angela F. Casal / UOC News

Internet sense pàgines web era un espai d’ús reduït, per a 
acadèmics o investigadors, però no el lloc global que és ara. És 
per això que el naixement de les tres w gràcies a Tim Berners-
Lee el 12 març del 1989 és un moment històric. Per al professor 
dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) César Córcoles, el web 
és “el mitjà per compartir informació més usat en la història de 
la humanitat”, i per a Josep Navarro, docent col·laborador en 
aquests mateixos estudis, es tracta d’una “biblioteca universal” 

el descobriment de la qual es pot comparar, diu, al del foc. Es 
va crear, apunta, “el foc modern”.

D’aquell moment ençà han passat 32 anys i, segons Netcraft, el 
gener d’enguany hi havia constància de 1.200 milions de pàgi-
nes, mentre que, per a Internet Live Stats, n’hi ha 1.800 milions, 
tot i que només 200 són actives, és a dir, l’11 %. Què passa amb 
tots aquests llocs sense actualitzar? Els experts asseguren que 
tenen «poc interès o poca qualitat». Navarro assenyala que els 
cercadors ja estan «eliminant» moltes pàgines, atès que no les 
tenen en compte a l’hora d’indexar-les i per això és molt difícil 
trobar-les. Quan no es genera informació nova o els creadors 
perden interès en el tema, aquestes pàgines es converteixen 
en «brossa», però algunes, adverteix Córcoles, “continuen es-
sent informatives i útils”. “Que hi hagi una gran quantitat de 
pàgines abandonades però que continuïn essent accessibles 
és, de fet, un gran patrimoni”, remarca, encara que el docent 
col·laborador també alerta que tant l’electricitat que consumei-
xen com els ordinadors on s’allotgen generen una “empremta 
mediambiental important”.

Tenint en compte tot això, quin futur els espera a les tres w? A la 
inactivitat de moltes de les pàgines, s’hi suma que actualment no 
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són les úniques eines que s’utilitzen per connectar-se amb altres o 
consultar documents a internet. Les xarxes socials, per exemple, 
tenen un ús semblant. No obstant això, els experts no consideren 
que representin una amenaça per al web. “Continuarà essent el 
mitjà més important per a la comunicació de les persones durant 
dècades”, aposta Córcoles, mentre que Navarro afirma que sobre-
viurà “molt de temps” perquè, diu, “la informació que s’hi busca va 
molt més enllà del que ofereixen les xarxes socials”. 

Accés a internet: un dret universal?

Quan Berners-Lee va crear el primer web, que, en veure’s a 
les pantalles de fòsfor verd d’aleshores, apareixien les lletres 
en aquell color sobre fons negre, va promulgar que el seu ob-
jectiu era la “recuperació d’informació” per “donar accés global 
a un gran univers de documents”. I és ell mateix qui es mostra 

preocupat amb aquesta previsió, perquè tres dècades després 
d’aquell moment, i sense menysprear el seu propi invent, les 
pàgines web només arriben a la meitat de la població mundial, 
segons les dades de l’International Telecommunications Union.

El professor de la UOC César Córcoles considera que l’accés al 
web està “força mal distribuït”: a Europa és del 88 % i a l’Àfrica, 
del 28 %, segons l’últim informe d’aquesta entitat. “Tot i que 
no és universal, sí que podem dir que el web ha donat accés a 
aquest univers de documents a pràcticament quatre mil milions 
de persones; un èxit colossal”, remarca, sense perdre de vista 
que ara el que cal és “donar accés a l’altra meitat”.

En aquesta tasca està embarcat Berners-Lee per mitjà de la 
Web Foundation, de la qual és cofundador. El creador de les 
tres w pensa que poder entrar en una pàgina web ha de ser 
un dels “drets humans”. I és que arribar-hi pot donar-nos, as-
segura Navarro, “immediatesa” i “llibertat”. El docent posa com 
a exemple la reserva d’un viatge presencialment a una oficina, 
amb l’horari d’obertura corresponent i el temps que es triga a 
fer la gestió, o, des de casa, “amb moltes més fonts” a les quals 
es pot acudir al web per informar-se o contractar serveis. “Més 
ràpid, més amè i al nostre ritme”, resumeix.
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Avenços i reptes
Per arribar a les pàgines que es van anar creant des dels anys 
noranta, els navegadors van ser clau, expliquen els experts. 
“Han estat la pedra angular de l’explosió de l’ús de WWW, so-
bretot a partir de l’any 2000”, assegura Navarro. Netscape Na-
vigator, Internet Explorer, Firefox i, més recentment, Chrome, 
i la competència entre ells, assenyala Córcoles, han estat els 
responsables que hagi estat més fàcil trobar la informació que 
els usuaris busquem a internet.

En 32 anys també han canviat altres coses, com la velocitat, la 
capacitat i els dispositius que utilitzem. Els mòbils, les tauletes 
o els ordinadors actuals són, adverteix Córcoles, “milions de ve-
gades més potents que els que teníem el 1989”. I també l’agilitat 
amb la qual naveguem, ja que, a les nostres mans, mitjançant 
els telèfons, afegeix, “tenim més amplada de banda que la que 
tenia Berners-Lee en un centre de recerca tan avançat com el 
CERN”, on es va gestar el primer web. Els dispositius mòbils 
han augmentat el consum de webs, perquè “en permeten l’ús 
en qualsevol moment i en qualsevol lloc”, afegeix Navarro.

També han sorgit noves preocupacions sobre l’ús dels webs, 
com la seguretat. “Quan cada vegada més parts de la nostra 

vida circulen pel web, hem de protegir aquestes dades”, propo-
sa Córcoles, apostant perquè les nostres comunicacions siguin 
“segures” i “privades”. Navarro afegeix que la informació que 
consultem a les pàgines hauria de ser “veraç” i “de qualitat” per 
evitar que alguns puguin “manipular i esbiaixar l’opinió dels ciu-
tadans”. Per als experts és clar que les tres w tenen molt futur, 
tant que Córcoles recorda que fa tres dècades el seu creador 
no s’imaginava quin ús en faríem avui. Així, els canvis que hi 
haurà el 2053, 32 anys des d’avui, diu, “són igual d’impossibles 
d’anticipar”. (Infografies: WM Aracı i Profoundry)
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Un estudi conclou que Google ajuda 
més als mitjans tradicionals que als 
nadius
Per Laboratorio de Periodismo

Un estudi dut a terme per la Fundació Otto Brenner i finançat 
per la German Trade Union Confederation (DGB) conclou que 
les ajudes que Google està donant des de 2013 als mitjans de 
comunicació europeus se centren més en les empreses infor-

matives tradicionals i establertes ja fa temps i menys en les 
noves i les natives. 
 
L’estudi Google, el mecenes dels mitjans. Com el gegant digital 
festeja el periodisme, en el qual s’analitzen les relacions que 
s’han establert entre mitjans de comunicació i Google, xifra en 
més de 200 milions d’euros els diners lliurats per Google als 
mitjans “en regals en efectiu des de 2013, mentre que, al mateix 
temps, l’empresa s’ha resistit als esforços polítics a Europa per 
obligar-la a compartir els ingressos publicitaris amb les publi-
cacions en crisi”, apunta. Espanya és el quart país pel que fa a 
destí de diners de Google, amb el 8,6% del total.

El treball de recerca, dirigit per Alexander Fanta i Ingo Da-
chwitz, en el qual s’han analitzat les dades de 645 projectes 
finançats per la Iniciativa de Notícies Digitals de Google (DNI) a 
Europa entre 2015 i 2019, i s’han dut a terme entrevistes amb 
periodistes i enquestes sobre l’ús de les eines de Google en-
tre els mitjans de comunicació alemanys, arriba a les següents 
conclusions:
 
De les donacions de Google als mitjans entre 2015 i 2019, la 
major part de els diners es va dirigir a editors d’Europa occi-
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dental establerts des de fa molt de temps. La data mitjana de 
fundació de les organitzacions finançades és 1996, “el que 
mostra que el finançament de Google afavoreix a les empreses 
establertes”, indiquen els autors, que apunten que Google, en 
descàrrec, “al·lega que les decisions de finançament les prenen 
els experts i els líders de la indústria.
 

Espanya és el quart país pel que fa a destí de diners de Google. 

• En la junta de la seva News Initiative, però -insisteixen els 
autors- tria a mà qui forma part d’aquesta junta”.
 
• Les empreses amb un model de negoci comercial representen 
el 70 per cent del finançament de Google dins de la Iniciativa de 
Notícies Digitals (DNI).
 
• Només el 9 per cent dels fons es va destinar a empreses de 
mitjans de comunicació sense ànim de lucre i de servei públic , 
mentre que altres fons es van destinar a institucions de recerca, 
individus i noves empreses de mitjans no periodístics. 

• Les entrevistes amb executius editorials recollides en la in-
vestigació mostren que, si bé la majoria d’ells es mostraven 
escèptics sobre els motius de Google per donar aquests diners 
als mitjans i diversos entrevistats van descriure el finançament 
que atorga Google com “un exercici de relacions públiques”, els 
diners sovint s’han gastat en projectes clau d’innovació dins de 
les editorials. “Bé, no ho hauríem fet d’una altra manera, perquè 
simplement no podem pagar-ho”, va dir un gerent als autors.
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• Si bé la major part dels diners de Google es destina a projec-
tes per a editorials, l’empresa californiana també finança esde-
veniments com el Global Investigative Journalism i organitza 
les seves pròpies conferències com a part de la Iniciativa de 
Google News
 
• Google també finança beques i capacitacions per a periodis-
tes. Els entrevistats van dir que el finançament d’esdeveniments 
i beques és una forma de construcció comunitària de Google. 
Si bé han indicat que ha ajudat a crear un espai per al debat, 
alguns emfatitzen que ha “portat a Google a la taula” en els 
debats, al pagar els esdeveniments i assegurar-se un lloc pre-
ferent en les ponències.
 
Google, més fiable que Facebook, però sense arribar a cri-
dar-ho “soci” dels mitjans

• Diversos gerents i periodistes descriuen a la companyia com 
un interlocutor més fiable i constructiu que Facebook, però di-
versos entrevistats van mostrar una notable reticència a tru-
car a Google un “soci”, un terme que la Google si s’utilitza per 
referir-se als editors.
 

• Una enquesta no representativa entre 22 editors alemanys 
com a part de l’estudi mostra una creixent dependència de les 
eines de Google per a la distribució i creació de contingut, així 
com per a la monetització. Per exemple, 18 de cada 22 editors 
van dir que usen serveis de Google com Analytics, Tag Mana-
ger i motor de Console per mesurar i controlar la distribució de 
l’contingut, mentre que 15 diuen que fan servir Google AdSense 
o AdX per generar ingressos publicitaris.
 
• No obstant això, en les entrevistes diversos gerents van mos-
trar cert grau d’escepticisme al voltant de nous productes com 
Subscribe with Google. “Intentem no fer res on convertir-se en 
producte d’una altra persona”, va dir un entrevistat. Diversos 
interlocutors van descriure la relació amb Google com la d’un 
“amienemigo” (Friendenemy)
 
• Tant els gerents com els periodistes entrevistats per a l’estudi 
van emfatitzar que Google o els seus intermediaris no han in-
tentat influir en les decisions editorials, però diversos periodis-
tes van parlar de la por a l’autocensura enmig de la creixent 
cooperació amb Google.

 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

• L’estudi conclou també que Google ha utilitzat el seu finança-
ment per als mitjans de comunicació com “ eina de lobby” da-
vant els editors en el debat sobre la reforma dels drets d’autor 
de la UE i la protecció de dades.  (Infografies: Diario Co Latino 
i Fundació Otto Brenner). (Infografies: Diario Co Latino i Gogle)
NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi  Google, el me-
cenes dels mitjans. Com el gegant digital festeja el periodisme. 
CLICAR AQUÍ  (i posar aquí el PDF)

La difusió dels diaris impresos 
continua reculant
Per Comunicació 21

La pèrdua de difusió dels diaris impresos no s’atura. De juliol 
de 2019 a juny de 2020, totes les capçaleres de Catalunya, Illes 

Balears i País Valencià van perdre lectors respecte als mateixos 
mesos de 2018-2019, segons les dades certificades d’OJD.

Abans de procedir als números, convé fer algunes apreciacions. 
La gran majoria de capçaleres van suspendre el mesurament 
amb l’estat d’alarma (una possibilitat prevista en les normes 
d’OJD per causes de força major), de manera que no s’inclou la 
difusió d’abril a juny i el resultat es limita a la mitjana de la resta 
del període (de juliol de 2019 a març de 2020). L’excepció van 
ser l’Ara, El Punt Avui i La Mañana, que sí es van continuar au-
ditant. Per altra banda, en aquesta ocasió hem exclòs La Razón 
del rànquing per no tenir dades certificades de 2020.

Així doncs, de juliol de 2019 a ‘juny de 2020’, la difusió global de 
les capçaleres analitzades als tres territoris va ser de 295.101 
exemplars de mitjana diària, un 8,70% menys que els 323.211 
del període 2018-2019. Per zones, a Catalunya el conjunt de 
diaris va registrar una difusió de 196.884 exemplars, una re-
culada del 8,39% respecte del curs anterior; al País Valencià, 
amb 59.148 exemplars, la davallada va ser del 10,36%, i a les 
Illes Balears, amb 39.069 exemplars, la reducció es va quedar 
en un 7,64%.
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Les capçaleres editades a Catalunya, Illes Balears i País Va-
lencià van assolir una difusió global de 259.568 exemplars de 
mitjana diària en el període de referència, el que representa un 
retrocés del 8,77% respecte del 2018-2019. Per la seva part, els 
tres diaris editats a Madrid analitzats van registrar en aquests te-
rritoris una difusió de 35.533 exemplars, una caiguda del 8,13%.

Per altra banda, a Cata-
lunya els diaris que s’hi 
editen van sumar una 
difusió de 182.110 exem-
plars de mitjana diària 
durant el 2019-2020, un 
8,39% menys que en la 
temporada anterior. Per 
la seva part, la difusió 
dels diaris editats a Ma-
drid va ser de 14.707 
exemplars, una disminu-
ció del 8,53%.
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Al País Valencià els diaris del territori van obtenir 42.042 exem-
plars de difusió mitjana, una reculada de l’11,58%, mentre que 
les capçaleres de Madrid, amb 16.194 exemplars, van patir una 
davallada del 7,01%.

Finalment, a les Illes Balears els periòdics locals van registrar 
33.656 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 
7,26%, i la premsa de Madrid va assolir una difusió de 4.632 
exemplars, un 10,65% menys.

Rànquings
Els rànquings de mitjans de juliol de 2019 a ‘juny de 2020’ pre-
senten un únic canvi en el conjunt dels tres territoris: El Perió-
dico Mediterráneo supera l’ABC. La resta continua igual que en 
el període 2018-2019, per territoris.

Com és habitual, la classificació dels mitjans canvia bastant en-
tre Catalunya, Illes Balears i País Valencià tant pel paper que hi 
juguen les publicacions locals com per la diferent incidència que 
hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. Sí que coinci-
deixen en el fet que els primers llocs dels respectius rànquings 
els ocupen mitjans editats a la zona. (Fotografia: La Publicidad)
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Els diaris regionals són de 
proximitat?
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunica-
ció / Comunicació 21

En aquesta època d’enormes dificultats per als diaris, els mi-
tjans impresos es concentren cada vegada més en aquells àm-
bits en què estan (encara) un pas per davant de la competència 
d’internet i la ràdio. Els lectors de premsa ja fa temps que estan 
familiaritzats amb les notícies mundials o estatals-nacionals 
quan apareix el número següent. No obstant això, per als temes 
locals actuals, el diari de proximitat continua essent la primera 
font. Per tant, com vam comentar aquí mateix no fa pas molt, 
alguns editors de premsa generalista situen cada vegada més 

el local en primer pla i el converteixen en una prioritat. Fixem-
nos que, en poc temps, els grans editors de premsa regional i 
provincial de l’Estat –Vocento, Prensa Ibérica– van introduint 
cada vegada amb més força el mantra que aquests periòdics 
són de proximitat. És més, les grans agències, tant de publicitat 
com de notícies, estan fent seu aquest canvi sense que ningú 
aixequi la veu. Ideal, El Norte de Castilla, La Rioja, Levante-
EMV, Información, La Opinión, etc., no són diaris de proximitat 
malgrat que ho vulguin fer creure.

Els editors de capçaleres locals de Catalunya, Aragó, Balears, 
Euskadi… s’han d’adonar que l’estratègia de les grans editores 
de premsa està fent forat. Un forat pel qual es perdran ajuts, 
publicitat i suports. Estan obrint els aparadors dels mitjans de 
proximitat i d’aquesta barrija-barreja el peix acabarà al cove 
de qui té més difusió i qui està més a prop del poder (govern 
central, governs autonòmics, bancs, centrals de mitjans, grans 
agències). La jugada d’estratègia els està sortint bé per la sen-
zilla raó que no estan trobant oposició.

La gran tasca que ara és damunt la taula de les associacions 
de mitjans de proximitat i de la totalitat dels mitjans locals és im-
pulsar de forma agressiva i seriosa la transformació de les re-
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daccions per conviure plenament el contingut imprès i el digital, 
situar els equips editorials al centre d’una ofensiva relacionada 
amb el contingut, i convertir-se ja no només en els capdavan-
ters de la producció de notícies locals, sinó en els seus espe-
cialistes digitals. Les associacions han d’influir en el producte 
dels seus associats com a desenvolupadores i optimitzadores 
de SEO i invertir en analistes de dades per ajudar el periodis-
me local –de pagament o no– a arribar a tanta gent com sigui 
possible en la seva comarca, ciutat o poble, marcant territori 
als mitjans més grans que estan a l’aguait amb la pinça a punt.

He llegit que l’investigador de mitjans Horst Röper, de l’institut 
Formatt de Dortmund, a Alemanya, ha estat observant 
l’evolució del periodisme durant la darrera dècada. Considera 
que els majors reptes que afronta actualment la premsa local 
són la reducció de llocs de treball, els acoblaments funcionals, 
el treball multimèdia, l’estrès per exigències i demandes exces-
sives, i la inopinada competència dels grans mitjans territorials. 
A parer seu, els editors de proximitat només ho poden absorbir 
si “actuen de forma coral”. Això inclou que la troballa d’un tema 
informatiu no s’executa únicament mitjançant comunicats de 
premsa de la policia o qualsevol altra institució. Les informa-
cions de contingut local han de ser “independents i profundes” 

en lloc de basar-se només en fets informatius. Més encara, se-
guir la divisa Río 1992: “Pensar globalment, actuar localment”. 
Trets distintius per plantar cara a la gosadia dels grans mitjans 
territorials.

En el treball quotidià, diu Röper, això no sempre és fàcil 
d’implementar: “Això significa investigació i per tant més temps 
i mà d’obra, que pot ser compartida. Segur que és difícil per a 
moltes redaccions locals, perquè han de treballar amb personal 
reduït (tant si són diaris com setmanals), sense gaires possibili-
tats de créixer en el cas de portals en línia locals”. I diu també: 
“Aquells de fora que intenten conquerir una plaça local han de 
topar-se amb una fortalesa, perquè tindran davant veritables 
especialistes de les notícies de proximitat.”

El periòdic local ha de defensar el seu territori amb estratègies 
periodístiques. Al meu parer, el tema local tractat pel mitjà de 
proximitat com a més destacat en portada hauria de ser ela-
borat intensament com a tema de fons. Fa un parell de dèca-
des, algun periòdic local (cas de Revista de Badalona) produïa 
plantilles d’articles sobre temes que haurien de ser d’interès 
per a tots els redactors locals. Aquests “motlles” serien en el 
seu moment enriquits pels redactors amb informació i veus dels 
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protagonistes, idealment a cada número. Si la redacció és feble 
i en part altruista, facilitar la tasca dels redactors, i en conse-
qüència preveure la millora de contingut, és una feina afegida i 
necessària que resta en mans de l’editor i el director del mitjà. 
Aquesta actitud forçaria el competidor forà a abstenir-se de de-
terminades actituds i, com a mínim, es veuria obligat a citar la 
font que ha treballat la notícia.

A Comunicació 21 hem comentat alguna vegada estudis on es 
tracten els mitjans de proximitat com a actiu de confiança i de-
mostren que les notícies locals són extremadament importants 
per als lectors. La Covid-19, a més, ho ha refermat. “La ne-
cessitat humana de reduir la complexitat social es pot satisfer 
millor a l’espai de comunicació local”, segons Wiebke Möhring, 
professora de l’Institut de Periodisme de Dortmund. “Les ma-
teixes notícies també són importants per al desenvolupament 
d’una identitat local, per a la comunicació in situ i simplement 
per a l’entreteniment”.

Cert és que hi ha diferències significatives entre els informes 
dels grans mitjans de comunicació i els de la premsa local. Si 
els editors de la riquíssima premsa catalana de proximitat s’ho 
proposen i les associacions que les assessoren ajuden, no han 

de témer pel què faran “els grans”. Si les capçaleres de l’AMIC 
i l’ACPC ho fan bé i no s’arrossen, els diaris dels poderosos 
grups editorials espanyols no representarien una amenaça per 
als mitjans locals establerts. Però si les coses segueixen com 
ara, el clatellot serà fort. (Infografia: Alicante Press)
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