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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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Què suposa el canvi de mesurador 
d’audiències digitals a Espanya?
Per Marketing Digital

  
Amb l’objectiu d’establir per al mercat espanyol una mesura-
ment d’audiències digitals i d’impactes publicitaris consensua-
da, que incorpori novetats tecnològiques d’avantguarda sense 
perdre el rigor i la transparència del mesurament, la Comissió 
de Seguiment per a la Mesura Digital va posar en marxa el pas-
sat mes de juliol un nou concurs.

Al febrer vam conèixer que comScore -juntament amb Kantar i 
Telefónica-, GfK, Ipsos i Nielsen competirien en el concurs de 
mesurament d’audiències digitals. I un mes després, la Comis-

sió de Seguiment, formada per la AEA, IAB Spain i AIMC, va 
revelar la seva decisió: la proposta presentada per GfK és la 
que millor s’ajusta a les necessitats requerides. Per tant, serà la 
companyia alemanya la que prengui el testimoni a Comscore, i 
la posada en marxa del servei del nou mesurador està prevista 
per l’1 de gener de 2022.

Arran d’aquesta notícia tan crucial per a la indústria, que 
s’enfronta a nombrosos reptes en matèria de mesurament di-
gital, bo serà conèixer l’opinió de la Comissió de Seguiment, 
amb experts del sector i amb les empreses que han participat 
en el concurs.

GfK nou mesurador d’audiències digitals.- Ser el nou me-
surador d’audiències digitals a Espanya “suposa un repte molt 
il·lusionant, ja que hem dipositat tot el nostre coneixement i 
experiència en mesurament digital single-source per desenvo-
lupar una solució que doni resposta a les necessitats d’una in-
dústria tan viva, canviant i innovadora com és la indústria digital 
a Espanya”, explica David Sánchez, digital Solutions Director 
a GfK. “És, a més, la continuació d’una història que GfK porta 
‘escrivint’ anys mitjançant el seu posicionament tecnològic i en 
mesurament digital”, continua.
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Quan se li pregunta per la proposta de la companyia, explica 
que “GfK DAM és innovació, experiència i dedicació  És inno-
vació, perquè som propietaris i pioners a Espanya i a la res-
ta del món en mesurament digital single-source (mesurament 
multidispositiu). És experiència, perquè portem anys treballant 
conjuntament amb la indústria digital espanyola, coneixem les 
seves peculiaritats, necessitats i mancances. I també les opor-
tunitats i bones expectatives que esperen. I dedicació, o potser 
millor dit il·lusió, perquè entenem el mesurament i quantificació 
del consum digital com la millor base per fer créixer una indús-
tria , especialment la digital”.

Entre els reptes a què s’enfronten destaca “ser capaços 
d’esbossar una radiografia precisa del consum digital a Es-
panya, independentment de com es realitzi aquest”. “Posar a 
l’usuari/consumidor/client en el centre del mesurament, no al 
dispositiu. Les tendències de consum avancen a un ritme ver-
tiginós i cal i urgeix proveir la indústria d’un mesurament inte-
gral que tingui en compte tots els tipus de consum i de dispo-
sitius, el perfil dels usuaris, el seu comportament pel que fa a 
l’e-commerce i la seva relació amb la publicitat digital. Entendre 
a l’usuari i el seu consum de continguts, integrant tots els con-
sums de mitjans, impactes publicitaris, compres i hàbits serà 

una realitat a Espanya amb el nostre enfocament”, afegeix Da-
vid Sánchez.

Reptes mesurament audiències digitals.- Per la seva banda, 
la Comissió de Seguiment incideix que la proposta de GfK és 
la que dóna resposta al major nombre de requeriments recollits 
en la petició d’ofertes de Serveis (RFP). Aquest canvi de mesu-
rador per al sector publicitari suposa “actualitzar el sistema de 
mesurament a les necessitats del mercat actual, incorporant les 
novetats metodològiques d’avantguarda sense perdre el rigor 
del mesurament i amb el consens de mercat”, afegeixen.

Els reptes i propers passos seran “perfilar amb GfK, com mesu-
rador més ben valorat que, a més, presenta una molt bona pre-
disposició, algunes qüestions que encara queden per abordar”.

Per Eduardo Madinaveitia, exdirector general tècnic de Zenith, 
autor del bloc El Vigía i referent de la investigació publicitària 
a Espanya, el canvi de mesurador, de moment, suposa un risc 
(s’espera que controlat). “Se substitueix un panell en funcio-
nament i que ve donant resultats al mercat durant més de deu 
anys per una promesa i un sistema que cal muntar gairebé des 
de zero per veure com funciona. Viurem temps interessants: 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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s’ha fet un pas cap endavant, però de moment el que tenim al 
davant és el desconegut”, explica.

El repte que afronta el guanyador és “construir, dins dels termi-
nis compromesos, el panell multidispositiu i començar a donar 
resultats en els propers deu mesos. No és fàcil; els problemes 
que està tenint Ipsos al Regne Unit ja ens posen sobre avís. 
El mercat ha de preparar-se per afrontar unes dades diferents, 
que podrien revolucionar les condicions que s’han viscut fins 
ara”, afegeix Madinaveitia.

L’expert recorda que el mesurament digital és complexa i que 
es necessiten acords amb les grans plataformes digitals per 
oferir dades completes. “Ara venen per Gfk moments de nego-
ciacions complicades per arribar al gener en condicions d’oferir 
resultats de qualitat”, apunta. “L’altra cara de la moneda és veu-
re quina és la posició de Comscore, que té contractes vigents 
amb la major part de les empreses de mercat”.

Mesurador d’audiències digitals.- Per Maira Barcellos, líder 
per a Media Measurement a Nielsen Espanya i Portugal, “el 
mercat del mesurament digital és un desafiament en un entorn 
cada vegada més complex”. Participar en el concurs, ens ex-

plica, “és sempre una experiència gratificant per tractar amb 
els millors professionals de sector publicitari i que formen la 
Comissió de Seguiment. Sempre que Nielsen té l’oportunitat 
de compartir la passió i l’experiència per mesurar els mitjans és 
una cosa que apreciem molt”.

Així mateix, assegura que el concurs de Mesura Digital destaca 
per la importància de trobar una solució que doni resposta a 
les necessitats més immediates de tots els que participen en 
la indústria publicitària (compra i venda de mitjans). “A Niel-
sen sempre hem apostat per la innovació i, en aquest sentit, 
creiem que és important avançar en la mateixa direcció en què 
està evolucionant el mercat. El rellevant és seguir treballant en 
noves solucions que aportin valor, com les que ha estat presen-
tant Nielsen en aquests últims anys”, afegeix Barcellos.

La decisió del concurs no canvia res els plans de Nielsen en 
el mercat espanyol, assegura. “En un entorn de mitjans més 
complex que mai, que es troba travessant importants impac-
tes econòmics i presenta comportaments en constant evolució, 
Nielsen treballa en solucions que permeten simplificar aquest 
panorama complex per ajudar els clients a millorar l’eficiència 
de les seves inversions publicitàries”, continua.
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L’empresa continuarà invertint a Espanya, amb un equip local 
en continu creixement, en un mercat “molt important” en el seu 
negoci. El seu major repte, a partir d’ara, és continuar innovant 
i liderar la indústria. “Seguirem treballant amb transparència, 
resiliència i honestedat en la comparabilitat de les dades que 
són clau en el panorama publicitar”, afirma.

El treball de Nielsen, explica, es basa en tres pilars. planificació 
dels mitjans: oferir solucions als anunciants i les seves agèn-
cies per tenir una visió de la despesa publicitària i l’estratègia 
creativa de la competència i optimitzar la planificació de mitjans 
per generar millors resultats; mesurament i optimització de 
campanyes publicitàries: ajudar els clients a entendre i millo-
rar el rendiment de la inversió publicitària multiplataforma en 
termes de cobertura, reputació de la marca i vendes, fins i tot 
RRSS, programàtica, i canals offline; i investigació i anàlisi per-
sonalitzats: sota demanda i especialitzat per a les necessitats 
dels clients en l’entorn de mitjans per ajudar-los a mantenir-se 
a l’avantguarda del mercat en ràpida evolució.

“A partir d’aquesta estructura i oportunitats, estem innovant 
constantment i esperem impulsar una forta evolució del mercat 
espanyol en col·laboració amb els nostres clients en els pro-

pers anys. Som aquí per quedar-nos”, conclou Barcellos.
Per fer el treball també s’ha contactat amb Comscore, el mesu-
rador actual que cedirà el testimoni a GfK. “Comscore ha pre-
sentat al mercat una proposta de mesura ja en funcionament a 
Espanya, recolzada en una sòlida experiència local, ajustada 
en els seus costos a la realitat actual de mercat i amb un pla de 
desenvolupament que incorpora tant socis locals, com Kantar 
Media i Telefónica, com el suport internacional de Comscore i 
els seus socis globals. Amb tot això, els plans de Comscore Es-
panya continuen sent executar aquesta proposta, donant servei 
als seus clients”, han opinat des de la companyia. (Fotografia: 
Extradigital)
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Cap a la creació de  valor sobre el 
producte periodístic
Per World Association of Newspapers

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

El director de l’Institut Reuters per a l’Estudi del Periodisme de 
la Universitat d’Oxford, Rasmus Kleis Nielsen, EXPLICA els 
possibles errors que s’han comès per part dels diaris a l’hora 
de fer el seu màrqueting de subscripció. Sota el seu punt de 
vista, l’error més comú durant aquest temps d’implementació 

dels murs de pagament ha estat centrar l’estratègia de negoci 
en el propi mitjà en lloc de fer-ho en l’usuari.

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

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

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

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

L’Anuari Mèdia.cat 2020 posa el focus 
en l’extrema dreta i en la retallada de 
drets durant la pandèmia

La desena edició de 
l’Anuari Mèdia.cat - una 
iniciativa del Grup de Pe-
riodistes Ramon Barnils, 
en coedició amb Pol·len 
edicions- inclou un dos-
sier sobre el paper del 

periodisme davant l’extrema dreta: ofereix claus per informar-
ne, explica el rol de mitjans crítics dels Estats Units davant el 
‘trumpisme’ i analitza com s’està combatent el discurs extremis-
ta a internet. 

La publicació, que enguany arriba a la 10a edició, fa una mirada 
crítica als temes que han passat per alt als mitjans de comuni-
cació i també a les qüestions que han monopolitzat l’agenda 
informativa durant l’any 2020. L’Anuari obre amb una investiga-
ció sobre el Pla Tremall dels Mossos d’Esquadra, a càrrec de 
la periodista Sandra Vicente, que s’ha publicat aquest dimecres 
al web de Mèdia.cat. Aquest pla per lluitar contra els delictes 
reiteratius, que es va posar en marxa l’1 de juny de 2020 a 
Barcelona, ha posat el focus en barris amb alta concentració 
de població migrant. Els Mossos declaren que ha estat un èxit i 
pretenen replicar-lo a la resta de Catalunya. Però sense conèi-
xer els criteris que es fan servir per detectar les persones mul-
tireicidents, entitats com SOS Racisme apunta a una possible 
recerca encoberta de persones en situació irregular. Entre el 
gener i l’octubre de 2020, més del 77% de les persones identi-
ficades no tenien la nacionalitat espanyola i el 96% dels detin-
guts en controls de multireincidència eren estrangers.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La retallada de drets durant la crisi del coronavirus i el seu 
impacte en col·lectius ja vulnerabilitzats són un eix central en 
l’Anuari aquest any. La repressió al dret a la protesta al carrer, 
la retallada de drets a les dones embarassades, les barreres i 
l’aïllament del col·lectiu LGTBI i de les persones dependents 
durant el confinament i la desescalada o l’estocada al ja fràgil 
sector cultural són alguns dels temes de reportatges d’aquesta 
edició.

L’Anuari inclou un dossier temàtic dedicat a analitzar el paper del 
periodisme davant del creixement de l’extrema dreta. “L’entrada 
de l’extrema dreta a les institucions arreu dels Països Catalans 
i la propagació del seu discurs d’odi hauria de fer saltar moltes 
alarmes. El periodisme també ha d’exercir de dic de contenció 
i per això a l’Anuari reflexionem sobre com hem d’informar de 
l’extrema dreta sense amplificar-ne el discurs ni fer-ne propa-
ganda”, expliquen els coordinadors del projecte, Elisenda Rovi-
ra i Víctor Yustres. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotogra-
fia: Grup Barnils)

Reporters Sense Fronteres 
presenta una demanda a Facebook 
per “proliferació a gran escala” 
d’informació falsa i discursos d’odi
El grup de la campanya de Llibertat 
d’expressió Reporters sense fron-
teres (RSF) ha presentat una de-
manda contra Facebook a França 
al·legant que no proporciona l’entorn 
en línia “segur” que promet, tant per 
als periodistes com per al públic en 
general. La demanda de RSF acusa 
Facebook de “pràctiques comercials enganyoses” i afirma que les 
seves promeses als usuaris són “en gran mesura falses” a causa 
de la desinformació i el discurs d’odi que permet circular.

El cas s’ha arxivat a França, on Facebook té 38 milions 
d’usuaris, inclosos 24 milions d’usuaris diaris, però RSF va dir 
que una sentència “té un potencial per a un impacte global” 
perquè els termes de servei de la plataforma són els mateixos 
a tot el món. La demanda també es refereix a Facebook Irlan-
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da, i RSF va dir que podria presentar més demandes en altres 
països, com Espanya. 

The Guardian va revelar dimarts que la política d’assetjament 
i fustigament de Facebook permet als usuaris demanar la mort 
de personatges públics, la definició de la qual inclou periodis-
tes empleats per “escriure/parlar públicament”. Press Gazet-
te va revelar l’estiu passat, en un moment en què Facebook 
s’enfrontava a un boicot publicitari per discursos d’odi i des-
informació, que la plataforma era la font més gran de falses 
afirmacions sobre coronavirus. I un informe recent de First Draft 
sense ànim de lucre contra la desinformació va descriure Face-
book com el “centre de les teories de la conspiració de les va-
cunes” per a les comunitats de parla francesa. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: pressgazette.co)

Vocento posa sobre la taula una nova 
reducció salarial per a tots els seus 
treballadors
Els efectes de la pandèmia segueixen arrasant a les editores 
que afronten importants pèrdues i es veuen obligades a efec-

tuar retallades en les seves despeses. Vocento no només no és 
una excepció, sinó que ha estat l’última a anunciar noves reta-
llades salarials sobre la seva plantilla. De moment no hi ha una 
xifra aproximada. Tot dependrà de l’avenç en les negociacions 
entre l’empresa i els representants dels treballadors. Vocento 
ha confirmat que les retallades no seran equitatives, sinó que 
es realitzaran en funció de la situació econòmica de cadascuna 
de les empreses que conformen la companyia.

Fa escasses setmanes, la companyia va posar sobre la tau-
la una reducció del 10% en els sous dels treballadors del seu 
vaixell insígnia, aquests van rebutjar. Ho van fer al·legant que 
l’empresa havia exigit en els últims mesos una major intensitat 
laboral que no ha estat recompensada.

A això cal afegir l’ERTO que part de la plantilla va patir en els 
mesos d’abril i maig de 2020 i que va reduir en un 40% la jor-
nada laboral, i per tant el salari, de part dels seus treballadors. 
Posteriorment es va ampliar l’ERTO a tota la plantilla de Vo-
cento, tot i que es va reduir el percentatge al 25%. Després 
d’aquest anunci, els comitès hauran de formar la seva taula ne-
gociadora en un termini màxim d’una setmana i negociar durant 
els quinze dies posteriors. (Font: Prnoticias)
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Unidad Editorial estudia nous ajustos 
per pal·liar la crisi

Des de començaments d’aquest any, Unidad Editorial sospe-
sa diferents àrees en què executar un sever pla de retallades 
que l’ajudin a sortejar la crisi econòmica que viu l’editora res-
ponsable d’El Mundo o Expansión. Amb l’arribada de l’any nou, 
aquestes retallades es van transformar en una important onada 
d’acomiadaments en diverses de les seves delegacions que es 
va saldar amb 18 acomiadaments.

Tal com publica Dircomfidencial, Unitat Editorial planeja un nou 
pla de retallades, que en aquesta ocasió evita a la seva plantilla 
de redacció però impacten de ple en el seu pla de logística i 
distribució. Segons aquesta informació, les retallades arribaran 
a Logintegral, la distribuïdora de premsa que compta amb prop 
de trenta treballadors.

Mentrestant, Unidad Editorial ha apostat per impulsar els seus 
diaris digitals, especialment en El Mundo. Un dels grans projec-
tes, la consolidació del seu mur de pagament, sent el primer diari 
generalista en implantar al nostre país, no acaba de ser un éxit. 

Quan s’ha complert gairebé un any i mig des de la seva estrena, 
els subscriptors de la principal capçalera digital d’Unidad Edito-
rial ascendeixen a 60.000, una xifra que queda lluny dels 100.000 
que ja ha confirmat El País, que encara no ha complert el primer 
aniversari del seu debut. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

PRISA anuncia la creació de PRISA Media

El Consell d’Administració de PRISA ha aprovat un organigrama 
que assegura la separació operativa de les àrees d’Educació i 
Mèdia, accelera la posada en valor de Santillana i fixa les bases 
per a la creació de PRISA Media. Miguel Barroso,  director de 
nou negoci de WPP a Espanya, passarà al consell del Grup 
PRISA, després de l’aprovació aquest dimarts, del seu nome-
nament amb  Joseph Oughourlian com a president del consell 
d’administració  fa un mes.

El nou organigrama passa de tenir un únic CEO a disposar-ne 
de dos, un com a responsable d’Educació, que serà Manuel Mi-
rat, i un altre de PRISA Media, encara per designar, i el procés 
de selecció ja s’ha iniciat. El grup es centrarà en els models de 
subscripció per rendibilitzar el lideratge.
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PRISA Media serà el resultat de la integració dels negocis de 
PRISA Ràdio i PRISA Noticias. És evident que la digitalització 
dels mitjans és imparable i el Grup s’ha focalitzat en ella en 
els últims anys; així mateix, el Consell considera que ha arribat 
el moment de accelerar-la, aprofitar el potencial de creixement 
de les marques i apostar pels models de subscripció per ren-
dibilitzar el lideratge i la qualitat dels productes (El País, SER, 
As, Los 40, Caracol... ) i el desenvolupament de l’àudio digital 
(podcast). Per aconseguir-ho, el Consell estima que és neces-
sària la figura del nou CEO de PRISA Media, el seu procés 
d’elecció està en marxa i l’objectiu és designar-lo cap a finals 
d’abril, coincidint amb la convocatòria de la propera Junta Ge-
neral Ordinària de la companyia. (Font: Programa Publicidad)

OJD suma les subscripcions impreses 
i digitals de les revistes en els 
mesuraments
Des de l’1 de gener, l’Oficina de Justificació de la Difusió agru-
pa sota el mateix paràmetre les subscripcions de les edicions 
impreses i digitals de les revistes en els seus mesuraments. 
Aquest model –utilitzat en països com França, Itàlia, Aleman-

ya, Anglaterra o Estats Units– s’ha començat a implementar 
després d’arribar a un acord amb l’Associació de Revistes 
d’Informació.

Des d’OJD es considera “positiva” l’actualització, perquè per-
met un “increment directe” de la difusió que repercutirà en la 
publicitat de les capçaleres, assenyalen a El Mundo. “Té sentit 
que això es comenci a mesurar d’aquesta forma, perquè al fi-
nal el subscriptor de l’edició impresa i de la seva rèplica digital 
consumeixen el mateix producte”, defensa José Antonio Pérez 
Alaminos, director de publicacions d’OJD.

Tot i que OJD ha traslladat la mateixa proposta a l’Associació 
de Mitjans d’Informació, la premsa diària no fa el pas. “El rao-
nable seria que se seguís el model de les revistes”, diu Pé-
rez Alaminos, que reconeix que una part dels diaris l’AMI es 
mostren reticents a modificar els mesuradors de difusió. (Font: 
Comunicació21)
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El Suprem ratifica la sanció a l’ABC 
per entrevistar Arrimadas en jornada 
de reflexió

El Tribunal Suprem ha confirmat la multa a l’exdirector de l’ABC, 
Bieito Rubido, per la publicació d’una entrevista a Inés Arrima-
das en la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament del 
21 de desembre de 2017. D’aquesta manera, ratifica la resolu-
ció de la Junta Electoral Central, que fa tres anys va sancionar 
Rubido amb 1.000 euros, el màxim possible.

La sentència arriba després que el Tribunal Constitucional 
desestimés la inconstitucionalitat del sistema sancionador als 
mitjans de comunicació de la Llei orgànica del règim electo-
ral general, qüestió plantejada pel Tribunal Suprem abans de 
pronunciar-se sobre el cas de l’ABC. El Suprem considera que 
l’acord de la JEC, contra el qual es dirigeix el recurs de Rubi-
do, “ofereix raons per acreditar en mesura suficient que aquest 
afavoriment que va poder ser pretès per l’entrevistada, va ser 
produït efectivament per l’actuació del mitjà de comunicació, 
sense la qual no hauria tingut lloc”. El TS remarca que l’ABC 
“no podia ignorar” aquest “efecte d’afavoriment”, advertit pel Mi-

nisteri Fiscal, amb la publicació de l’entrevista a la candidata de 
Cs. (Font: Comunicació21)
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Els espanyols, els europeus que més 
s’informen de la pandèmia a través 
d’internet
Per Marketing News

Ipsos, a través del seu estudi continu Essentials, ha volgut ana-
litzar quines són les fonts d’informació preferides pels ciutadans 
per informar-se de l’evolució de la Covid i al seu torn, quin és 
l’impacte que tenen els mitjans de comunicació en la percepció 
de la pandèmia en aquests. L’informe reflecteix que els mitjans 

tradicionals i digitals es consumeixen en la mateixa proporció 
per estar informats de la pandèmia.

De mitjana global, el 77% dels ciutadans dels països enques-
tats, afirmen que s’informen tant a través dels mitjans tradicio-
nals com digitals. Dins dels tradicionals, la televisió (67% de 
mitjana global) és el mitjà líder, seguida de la ràdio (36%) i els 
diaris i revistes impreses (21%). Pel que fa als mitjans digitals, 
aquests es troben més fragmentats, encara que les xarxes so-
cials se situen com les líders amb un 44% de mitjana global. 
Font a la qual els segueixen els mitjans en línia (39%). 

En el cas d’Espanya, els seus ciutadans se situen com els 
europeus que més s’informen sobre la pandèmia a través de 
plataformes digitals (79%), però, tot i que només amb 4 punts 
d’avantatge, els mitjans tradicionals (83%) segueixen sent els 
preferits per mantenir-se informats. 

A l’hora de la procedència dels mitjans, els estatals es conver-
teixen en l’opció preferida per estar informats sobre aquesta 
pandèmia (37% mitjana global), seguits de les xarxes socials 
(20%), els mitjans locals i regionals (16%) i els mitjans interna-
cionals (13%). Per regions, Europa (38%) així com Àsia-Pacífic 
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(44%) trien els mitjans nacionals, Amèrica del Nord (29%) pre-
fereix els mitjans locals i Amèrica Llatina (30%) opta per les 
xarxes socials.

A nivell global, a l’hora d’analitzar les preferències per infor-
mar-se en funció de les diferents generacions, s’observa com 
a major edat el consum de mitjans tradicionals augmenta en 
detriment dels digitals. De fet, només hi ha una generació, els 
Z (19 a 23 anys), que la seva font principal d’informació són les 
xarxes socials. Aquesta elecció porta al fet que els joves siguin 
els més propensos a creure idees sobre la pandèmia que no 
estan confirmades. 

Visió de la pandèmia en funció de la font d’informació pre-
ferida.- L’estudi revela que, en general, aquells que trien les 
xarxes socials juntament amb el “boca a boca”, provinent de 
familiars i amics, per estar informats, són els que més creuen 
en informació no confirmada sobre la pandèmia. També és el 
col·lectiu que més creu que la Covid-19 va ser creada en un 
laboratori amb un objectiu militar i coincideix amb que són els 
menys predisposats a vacunar-se, només un 40% mostra pre-
disposició a fer-ho davant de l’62% d’aquells que consumeixen 
mitjans nacionals. 

Per la seva banda, els que consumeixen mitjans de caràcter 
nacional o local són els més optimistes, ja que no consideren 
que la situació al seu país estigui fora de control (49% enfront 
d’un 58% dels que el seu canal d’informació preferent són les 
xarxes socials i fins a un 60% els que s’informen a través de 
família i amics). A més, són els que menys nerviosos se senten 
per reprendre la seva vida normal (48% mitjans nacionals, el 
58% xarxes socials i el 61% família i amics). 

La importància de consumir mitjans de totes les ideolo-
gies.- Es recomana que per tenir una visió més neutral i menys 
esbiaixada de la realitat l’ideal és consumir mitjans de totes les 
ideologies, cosa que, de mitjana a nivell mundial, reconeixen 
fer només un 35%. No obstant això, a l’analitzar cada un dels 
països, s’observa com el consum de mitjans mixtes no és una 
pràctica estesa. A nivell europeu, Espanya (25%) és el país, 
després d’Alemanya (23%), que menys consumeix mitjans 
“mixtos”. A més, és el país en el qual més població consumeix 
mitjans d’ideologia d’esquerres (41%) i el que menys població 
consumeix mitjans de dretes (16%). 

El fet de consumir mitjans amb una marcada ideologia porta a 
la població a tenir un biaix de la realitat i percebre de manera 
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diferent l’evolució de la pandèmia. Mentre que, de mitjana a 
nivell global, els que consumeixen mitjans d’esquerres són els 
més predisposats a vacunar-se (61% de mitjana global) , els 
de dretes creuen que s’aconsegueix més immunitat contagiant 
que vacunant (29% de mitjana global). A més, també aquells 
que consumeixen mitjans de dretes són els que més d’acord 
estan amb que la Covid-19 va ser creada en un laboratori amb 
fins militars (31% de mitjana), els que més pensen que els nens 
no es contagien (19% de mitjana), i aquells que defensen que 
un cop que s’han vacunat ja no cal portar mascareta (17%). 
(Infografia: Ipsos)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi Ipsos Essentials “Els espan-
yols els ciutadans europeus que més s’informen de la pandè-
mia través de plataformes”. CLICAR AQUÍ   

La pandèmia impulsa les empreses a 
superar-se

L’impacte de la pandèmia mundial actual ha afectat els ciuta-
dans i les economies del món, obligant les empreses a adaptar-
se ràpidament. La darrera edició de l’index anual de subscripció 

(SEI), l’índex de referència de Zuora, que fa un seguiment del 
ràpid ascens de l’economia de subscripció, reflecteix les mè-
triques de creixement de centenars d’empreses de tot el món 
enmig del clima incert actual en indústries com ara SaaS, IoT, 
Manufacturing, Publicacions, Mitjans de comunicació, Teleco-
municacions, Sanitat, Serveis a empreses i Educació.

Aquesta edició del SEI in-
clou noves dades dels sis 
mesos que finalitzen el 
31 de desembre de 2020. 
Els aspectes més des-
tacats són: Creixement de 
l’empresa de subscripció 

actualitzat enfront de S&P 500 i altres índexs mundials; ten-
dències de creixement de l’economia de la subscripció específi-
ques per a la indústria i la regió al voltant dels clients, ingressos 
mitjans per compte (ARPA), baixada, etc. 

L’informe descobreix el creixement de vendes de l’índex 
d’economia de subscripció ™ vs S&P 500; les taxes de crei-
xement de la subscripció per indústria i regió; les mètriques 
d’economia de subscripció específiques de la indústria i la regió, 
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incloses la taxa de canvi, la taxa de creixement dels ingressos 
mitjans per compte (ARPA), la taxa de creixement del compte 
net i la facturació basada en l’ús, i el nou sector educatiu afegit 
al SEI. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:  Zuora)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la  darrera edició del 
Subscription Economy Index ™, de Zuora. CLICAR AQUÍ  

Onze mesos després de llançar la seva 
paret de pagament mesurat, El País té 
més de 100.000 subscriptors digitals 
Des del maig de l’any passat, els lectors d’El País poden ac-
cedir fins a 10 articles al mes de forma gratuïta, però després 
d’això, s’han de subscriure per obtenir un accés complet al con-
tingut (a excepció de la informació essencial sobre Covid-19). 
Durant les primeres setmanes, molts van optar per una subs-
cripció mensual, però a mesura que van avançant les renova-
cions i passant els mesos, cada vegada hi ha més persones 
que opten per un paquet anual, una mostra de la confiança que 
tenen els lectors en el projecte. 

Dels més de 100.000 subscriptors digitals que té ara el diari, 
una quarta part es troba fora d’Espanya, un reflex de la posició 
d’El País com a punt de referència mundial d’informació en cas-
tellà i un signe del seu potencial de creixement, especialment a 
l’Amèrica Llatina.  (Font: MAE)

Google tanca un acord amb l’editora 
d’El Mundo per llicenciar continguts a 
News Showcase

RCS Mediagroup, grup editorial que inclou El Mundo, Marca o 
Expansión a través d’Unidad Editorial, a més de Corriere de-
lla Sera i La Gazzetta dello Sport, ha anunciat que començarà 
a llicenciar continguts de totes aquestes capçaleres de cara a 
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la seva aparició a News Showcase. Aquest és el primer gran 
acord amb Google en relació amb aquest projecte que afectaria 
mitjans espanyols, que fins a la data han portat amb discreció 
converses amb el gegant tecnològic i han arribat a diferents 
preacords. Tot això a l’espera de veure què passa amb la trans-
posició de la directiva de Copyright de la UE i el seu impacte en 
el Cànon AEDE.

Això últim és rellevant en la mesura que  tradicionalment Uni-
dad Editorial s’ha mostrat favorable a mantenir la condició de 
“irrenunciable” aquest pagament, a l’igual que Vocento, mentre 
un altre sector de la indústria ha vingut advocant per obrir ne-
gociacions individuals amb els grans actors de internet. Aquest 
desacord ha quedat explicitat en les últimes setmanes  en una 
cruïlla de indirectes en forma de publicacions en mitjans, princi-
palment protagonitzat per Vocento i Henneo. De fet, amb l’actual 
marc legal tampoc està del tot clar que els mitjans espanyols 
d’Unidad Editorial puguin operar segons el pactat amb Google. 
De moment, la matriu italiana, RCS Mediagroup, ha arribat a un 
acord amb Google que contradiu la posició tradicional dels seus 
mitjans a Espanya. (Font: MAE – fotografia: Diario Hoy)

Murs de pagament: Quina ha tingut 
més acceptació?

Els murs de pagament s’han convertit en una de les esperan-
ces i fonts d’ingressos per a la premsa en un dels seus mo-
ments més difícils, particularment el servei Premium. No obs-
tant això, no tots els murs de pagament estan tenint el mateix 
volum d’usuaris. Quines són les capçaleres amb major nombre 
d’adeptes al nostre país?

Al tancament del 2020, El País ha estat el mur de pagament 
més recolzat a Espanya. Tal com Prisa ha confirmat després de 
presentar els seus comptes corresponents a l’últim any, fins a 
85.000 usuaris s’han abonat al mur de pagament del principal 
diari de la companyia. Encara que no ha complert el seu primer 
any de vida -ho farà el proper 1 de maig-, és el paywall amb mi-
llor acceptació, sent l’únic que s’aproxima als 100.000 usuaris.

El segueix l’estela el diari El Mundo, que aquest mes de març 
ha confirmat que ha sobrepassat la barrera dels 60.000 usuaris. 
El digital d’Unidad Editorial va ser una de les primeres capçale-
res que es va decidir a apostar per aquest tipus de continguts, 
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llançant el mur de pagament a l’octubre de 2019. En contraposi-
ció trobem a Vocento, que, amb ABC ha estat un de les últimes 
capçaleres digitals, juntament amb La Vanguardia, en llançar 
els seus continguts premium. Des que llancés aquest projecte 
a finals de el passat mes d’octubre i a tancament de desembre 
de 2020, el diari ha aconseguit el suport de 10.000 usuaris. No 
hi ha més dades. (Font: Prprensa)

Acord d’ABC amb Podimo per 
potenciar les subscripcions

L’editora del diari ABC, de el grup Vocento, i la companyia espe-
cialitzada en podcast Podimo han arribat a un acord que inclou 
l’accés a part de l’contingut d’aquesta última per als subscrip-
tors d’ABC Premium, segons han informat en un comunicat. 
De forma trimestral, el diari ABC posarà a disposició dels seus 
subscriptors tres podcast originals i exclusius a través de la 
seva plataforma pròpia, ABC Premium. A més, la col·laboració 
inclou 45 dies de prova gratuïta per als subscriptors d’ABC.

El diari ABC va llançar fa tres mesos la subscripció de paga-
ment ABC Premium, que transforma l’edició digital del diari a 

través del model freemium. A la fi de 2020, ABC comptava amb 
10.000 subscriptors digitals, segons la informació facilitada per 
la companyia en els seus resultats anuals. Podimo, per cert,  
és una plataforma de podcast danesa que opera en diversos 
mercats, entre ells, a Espanya des d’octubre de 2020. (Font: 
Digimedios)

El Congrés reclama més protecció 
per als menors davant la publicitat 
encoberta d’influencers
El Congrés va aprovar el passat 17 de març una proposició no 
de llei instant al Govern a vetllar pel compliment del Codi sobre 
l’ús dels influencers en la publicitat. L’objectiu no és altre que 
fer complir el que recull la regulació que va entrar en vigor l’1 
de gener en el marc del Protocol de foment de l’autoregulació 
en mitjans digitals, impulsat pel Ministeri d’Afers Econòmics i 
Transformació Digital i el de Consum.

Des de començaments d’aquest any, aquest codi estableix que 
els continguts digitals o mencions realitzades per influencers 
que tinguin naturalesa publicitària hauran de ser fàcilment iden-
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tificables com a tals per als seus seguidors. També estableix 
que en aquells casos en què la naturalesa publicitària del con-
tingut no sigui clara i manifesta, caldrà incloure una indicació al 
respecte que ha de ser explícita, immediata i adequada al mitjà 
i missatge sobre la naturalesa publicitària de tals mencions o 
continguts.

Els diputats asseguren que el codi no està sent respectat per 
alguns influencers que empren la publicitat de forma encoberta 
o il·lícita. En aquest sentit, els diputats han apel·lat a la respon-
sabilitat social dels influencers, assegurant que tot just un 10% 
d’ells compleixen amb el Codi i subratllant la necessitat de ofe-
rir protecció als menors enfront d’aquest tipus de comunicació. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

El consum d’internet al febrer va 
continuar a l’alça

El passat mes febrer de 
2021 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 l’any passat, 
un 2% més per a ser exactes. Els dominis amb més nombre de 
visitants únics al febrer de 2021 van ser youtube.com (33,4 mi-
lions), google.com (32,5 milions) i facebook.com (28,6 milions).

El promig diari per persona va ser de 130 minuts, dos minuts 
més que el febrer de l’any passat. Per edats, el grup de 25 a 44 
anys és el que més temps dedica a navegar per Internet  (Font: 
MAE – foto: Altaveu)

NOTA: Us oferim l’estudi de Barlovento sobre el consum 
d’internet del mes passat. CLICAR AQUÍ  

Google va bloquejar més de 99 
milions d’anuncis relacionats amb la 
Covid el 2020
 
Google va bloquejar durant l’any passat més de 99 milions 
d’anuncis relacionats amb el coronavirus que violaven les 
seves polítiques abans que es difonguessin, incloent supo-
sats tractaments miraculosos, mascaretes FPP2 en moments 
d’escassetat i dosis de vacunes falses. 
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La companyia nord-americana ha publicat aquest dimecres la 
seva última versió del seu informe anual sobre seguretat en la 
publicitat, que recull que Google va bloquejar o retirar aproxima-
dament 3.100 milions d’anuncis per violar les seves normes en 
2020, restringint la publicació d’altres 6.400 milions d’anuncis.

Segons ha informat l’empresa en un comunicat, Google ha 
ampliat l’ús de tecnologies automatitzades per retirar aquests. 
També es va aturar la publicació d’anuncis en més d’1,6 milions 
de webs d’editors per ser invasius o ofensius. Google ha invertit 
en desenvolupar eines per desmonetitzar l’odi i la violència, i 
la companyia assegura haver actuat en gairebé 168 milions de 
pàgines. (Font: MAE)
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La sobrecàrrega d’anuncis pot 
suposar un risc més elevat per a les 
marques que els missatges propers a 
contingut inadequat
Per Peter Adams / Marketing Dive

Les investigacions de GWI i WARC emfatitzen que la paciència 
dels consumidors per un gran volum de publicitat es desgasta, 
i moltes persones se senten bombardejades pels missatges de 
marca. Els canvis en els hàbits de consum de mitjans de co-
municació potencialment agreugen la situació, mentre que les 
solucions per als professionals del màrqueting podrien ser més 
difícils de realitzar, ja que les funcions d’orientació d’anuncis 
bàsics s’acaben en els pròxims mesos.

La investigació també parla de com algunes marques poden 
tenir prioritats desalineades. La seguretat de la marca s’ha 
convertit en un element important per a moltes empreses, ja 
que intenten evitar associacions amb contingut perjudicial, però 
això no és una preocupació tan important per als consumidors, 
que mostren una aversió a la sobrecàrrega d’anuncis en major 
nombre. Les marques s’enfronten a crítiques creixents que són 
massa estrictes amb els seus estàndards de seguretat de la 
marca, sovint renunciant a notícies legítimes que toquen temes 
divisors però importants com la política o la pandèmia.

Quatre de cada deu consumidors enquestats per a l’estudi afir-
men que ara comproven el seu telèfon intel·ligent un cop “cada 
pocs minuts” i el 32% dels enquestats considera que els anun-
cis a les xarxes socials són excessius. El compromís amb les 
xarxes socials i els dispositius mòbils ha augmentat en gran 
mesura enmig de la pandèmia, ja que la gent busca mantenir-
se connectada i informada, una tendència que obre oportuni-
tats per als professionals del màrqueting però també comporta 
desavantatges.

No obstant això, les xarxes socials van mostrar clars punts forts 
com a canal de màrqueting, amb un 21% dels enquestats que 
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van dir que els anuncis al canal són personalitzats en compara-
ció amb un 14% que va dir el mateix a la xarxa i només un 9% 
que va dir el mateix a la televisió. En canvi, els anuncis als llocs 
web es veien principalment com a excessius (32%), distractors 
(31%) i intrusius (27%), amb pocs (10%) informes que desta-
quen com a memorables. El nivell de disgust per la publicitat 
digital pot provocar accions que puguin perjudicar encara més 
la personalització del màrqueting.

Tres de cada deu dels enquestats van dir que van eliminar les 
cookies del dispositiu quan se’ls va preguntar quines activitats 
concretes fan després de veure anuncis. El 53% per cent va 
declarar haver saltat un anunci de vídeo la setmana passada, 
mentre que un 40% en va veure un fins a la seva finalització. En 
general, el 37% dels consumidors rep anuncis que simplement 
creuen que són irrellevants.

Pel que fa a les tàctiques benvingudes pels consumidors, la 
meitat volien veure anuncis que ofereixen informació sobre el 
producte, que parlen d’una recepció cap al màrqueting més 
utilitari. El 40% dels enquestats va desitjar ofertes i descomp-
tes, superant la demanda d’anuncis entretinguts expressada 
pel 39% dels enquestats. Només un terç volia veure anuncis 

que els ensenyessin alguna cosa nova; la difusió al voltant de 
la pandèmia va ser encara inferior, amb només un 12% que 
va manifestar interès pels anuncis relacionats amb la resposta 
COVID-19 d’una marca.

L’estudi fonamenta alguns dels reptes als quals hauran 
d’afrontar els professionals del màrqueting, ja que l’orientació 
publicitària en línia es fa més difícil amb la deprecació de les 
cookies de tercers i la decisió d’Apple de fer del seu identifica-
dor per a anunciants (IDFA) una característica d’adhesió per 
a usuaris de mòbils. Les plataformes que depenen d’anuncis 
específics, inclòs Facebook, s’estan preparant per als canvis de 
l’IDFA, que alguns analistes pronostiquen que afectaran molt 
els ingressos. (infografia: agilitypr)

NOTA: El lector port accedir a les conclusions d’aquest estudi 
des d’aquest link. 
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La inversió publicitària cau un -20,0% 
el febrer 

Durant el mes de febrer de 2021, la inversió publicitària a Es-
panya ha arribat als 331.700.000 d’euros, decreixent un -20,0% 
respecte a el període equivalent de l’any anterior quan el vo-
lum registrat va ser de 414.500.000 d’euros (s’inclouen en les 
dades aquells mitjans i suports no controlats directament per 
InfoAdex sobre la base de dades declaratives del mercat pu-

blicitari). Els mitjans més afectats per aquest mesurament són 
Ràdio, Exterior i Digital, aquest últim per la inclusió de dades 
de motor i Xarxes Socials. En aquest segon mes del 2021 la in-
versió publicitària en mitjans controlats hauria baixat un -16,0% 
respecte a febrer del 2019.

Sempre segons Infoadex, Digital, que ocupa la primera posi-
ció per volum d’inversió publicitària durant el mes de febrer de 
2021, ha experimentat un creixement del 2,6% enfront del mes 
de febrer de 2020, obtenint 154.100.000 d’euros. Dins de Digi-
tal el millor comportament aquest mes és per a Xarxes Socials, 
que incrementa la seva xifra d’inversió una vegada més amb un 
4,2%, arribant als 41,8 milions d’euros. Websites, creix un 3,5% 
amb una inversió de 53,6 milions d’euros davant els 51.800.000 
d’euros que va obtenir en el mateix període de 2020. Finalment, 
dins dels mitjans contemplats en digital, motor augmenta un 
0,7% passant dels 58,3 milions d’euros al mes de febrer de 
2020 als 58.700.000 del mes analitzat.

El segon mitjà per volum seria Televisió, que aglutina una inver-
sió publicitària de 115,6 milions d’euros, un -25,3% menys que 
els 154.800.000 d’euros de el mateix període del 2020. Ràdio, 
que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 25.800.000 i 
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un descens del -25,0%, per sobre del quart mitjà. En Diaris, 
la xifra puja al segon mes de l’exercici a 17,5 milions d’euros i 
registra una caiguda del -36,9% sobre la xifra corresponent a 
l’any anterior. 

El mitjà Exterior decreix un -67,2% el seu volum d’inversió pu-
blicitària amb 10,3 milions d’euros. Revistes, sisè mitjà per vo-
lum d’inversió, descendeix la seva xifra un -33,6% i 7,7 milions 
d’euros. Suplements i dominicals, registra 0,7 milions d’euros 
i un descens del -63,7% respecte al mateix període del l’any 
anterior. Finalment, Cinema, un dels mitjans més afectats per 
la crisi sanitària, reflecteix 0,1 milions d’euros i una caiguda del 
-94,0% enfront del mes de febrer de 2020. (Font: Meediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Infoadex)

L’Ajuntament de Barcelona discrimina 
els grans nadius digitals en el 
repartiment publicitari
L’Ajuntament de Barcelona és una de les poques institucions 
públiques que dóna a conèixer el repartiment en cada mitjà de 
la seva publicitat institucional. També és el que més inverteix en 

publicitat de tot Espanya cada any. El 2020 va destinar a això 
9,3 milions d’euros, xifra pràcticament idèntica a la de 2019.

D’aquesta quantitat dedicada a la compra de mitjans, gran part 
se’n va anar únicament a dos mitjans: La Vanguardia i El Pe-
riódico. El primer va rebre 2 milions d’euros, tant per la seva 
versió web (726.000 euros) com a paper (1,2 milions); mentre 
que el segon va obtenir 1,7 milions (618.000 euros per a la web 
i 1 milió per a la versió impresa). En total, les dues capçaleres 
van ingressar 3,7 milions d’euros de publicitat institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona. És a dir, el 40% del total invertit pel 
consistori català.

El tercer mitjà que més publicitat va rebre va ser RAC1 (també 
del grup Godó), amb 685.000 euros ; i després ja ve TV3, amb 
389.000 euros, als quals cal sumar altres 263.000 que es van 
lliurar a Catalunya Ràdio.  El primer mitjà amb seu central a 
Madrid va ser la SER , que va rebre 284.000 euros. Molt menys 
n’hi va haver per als seus rivals a nivell estatal: Onda Cero 
(75.000 euros) i per a la COPE (17.000 euros).

Suport als digitals.- Pel que fa als suports digitals, Colau va 
invertir un total de 3,6 milions d’euros en ells, de manera que se 
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situa com el tipus de mitjà preferit per l’Ajuntament, per sobre 
de la premsa diària impresa (2,8 milions d’euros ) i les ràdios 
(1,5 milions). La televisió ha estat dels mitjans menys utilitzats, 
amb tan sols 427.000 euros.

En l’àmbit online, el primer nadiu digital per ingressos publici-
taris de l’Ajuntament de Barcelona va ser l’any passat ElDiario.
es (que des 2018 manté una redacció local amb nou treballa-
dors en nòmina), al rebre 73.094 euros. El segon dels suports 
generalistes sense versió impresa va ser Publico.es, que va 
percebre 53.000 euros. Ambdós per sobre de nadius digitals 
catalans, com Nació Digital (48.000 euros) o ElNacional.cat 
(45.000 euros). Els digitals estatals El Pais i El Mundo, van 
rebre respectivament 61.000 i 3.000 euros. El País també va 
rebre 48.000 euros en publicitat per a la versió en paper. (Font: 
Dircomfidencial)

La majoria dels usuaris no confiem en 
els anuncis a les xarxes socials

Segons escriu Jordi Rueda a NoticiasClave.net, escollir el mitjà 
o els mitjans més adequats per donar publicitat a un producte 

és fonamental per guanyar la confiança de consumidor i per 
obtenir una acceptable rendibilitat de cada inversió. Al mitjans 
de tota la vida, premsa, ràdio o televisió, s’han anat sumant pà-
gines web de certa rellevància, algunes destinades a un públic 
específic que pot ser el més convenient per a l’anunciant, i les 
xarxes socials, on les xifres d’usuaris es multipliquen i ofereixen 
una àmplia visibilitat.

No obstant això, visibilitat no suposa necessàriament prestigi 
ni eficàcia , el que ha portat a petits anunciants que havien 
estat atrets pel caràcter aparentment econòmic dels anuncis a 
suspendre o a espaiar les seves petites inversions, imitant en 
ocasions a les  grans marques que han suspès la seva publici-
tat en les xarxes socials. 

Una de les claus de  tot això es troba en l’escassa confiança 
que generen els anuncis inserits en un mar d’informació que no 
ofereix garanties de veracitat. 

Una enquesta de YouGov duta a terme en 17 països revela que 
el grau de confiança en la publicitat a les xarxes socials és més 
aviat escàs, especialment a Europa i Estats Units. La infografia 
que il·lustra aquest text mostra una selecció d’aquests mercats 
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analitzats per YouGov, 
entre els quals desta-
quen l’Índia, els Emirats 
Àrabs Units i Mèxic, on 
la publicitat en xarxes 
socials compte amb els 
índexs de confiança més 
elevats. En aquests paï-
sos, al voltant del 40% 
dels enquestats confia en 
els anuncis que veuen en  
aquestes plataformes.

Per contra, la confiança 
en la publicitat en  xarxes 

socials  decreix en països com la Xina (28%), Espanya (22%) 
o Estats Units (19%), fins a arribar a nivells mínims en països 
europeus com Suècia i el Regne Unit, amb tot just el 11% i el 
10% de persones, respectivament, que asseguren confiar en 
la  publicitat  que reben d’aquestes plataformes. Per als anun-
ciants amb bons productes escollir un mitjà amb credibilitat és 
més important que aconseguir molta visibilitat en altres que ge-
neren desconfiança. 

A Espanya, segons l’informe de YouGov,  la ràdio és el mitjà 
en què la publicitat és més fiable d’acord amb el 55% dels en-
questats. Se situen a continuació premsa i revistes, que reben 
la confiança al 50%,  televisió (47%), cinema (43%), pòsters i 
cartellera (38%), cercadors web (37%) i  pàgines web (34%). 
(Font: NoticiasClave.net)

Amb la pandèmia, els catalans van 
passar enganxats a la televisió més 
de 3 hores i mitja diàries

La pandèmia va provocar que els catalans passessin asseguts 
davant el televisor una mitjana de 3,6 hores diàries l’any passat, 
segons l’estudi “Què van fer fora el 2020? La vida dels espan-
yols vista des de la televisió”, de Kantar. En total, parlem de 219 
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minuts a el dia de mitjana, per sota de la mitjana nacional, que 
va ser de 237 minuts.

Per regions, Astúries i Castella-la Manxa se situen al capdavant 
amb 259 minuts de mitjana a el dia cadascuna com les regions 
amb més ‘teleaddictes’, seguides de Castella i Lleó, amb 254 
minuts visionats de mitjana, i Andalusia, amb 252 minuts. Ca-
talunya és, per darrere de les Balears, la comunitat on menys 
televisió es va consumir el 2020. Es confirma així la ‘tele’ com el 
termòmetre social i econòmic dels espanyols, i, en aquest cas 
concret, dels andalusos, ja que amb les crisis, ja siguin econò-
miques o sanitàries, ens enganxem més a la petita pantalla. 

Un altre dels fenòmens que va portar la pandèmia va ser el ma-
jor protagonisme de la segona residència per a molts ciutadans, 
especialment de la gent gran, per als que per moments va ser 
la seva “primera” habitatge al passar-hi el confinament entre 
març i maig i fins i tot la major part de l’any. De fet, la televisió 
i el seu visionat van ser el senyal inequívoc que els espanyols 
van passar més temps en la segona altre llar, tant en vacances 
-com a alternativa a l’hotel- com fora de temporada d’estiueig, 
allargant la seva estada estival.

L’agost va ser el mes amb més consum televisiu a les segones 
residències, especialment en el segment d’edat dels majors de 
65 anys, ja que el 5% dels seus minuts davant la petita pantalla 
van ser en l’habitatge alternativa. A Catalunya, en aquest cas, 
el percentatge és del 3,4% dels minuts televisius totals. (Info-
grafia: FormulaTV)

Després d’una pandèmia: vuit 
lliçons clau per a professionals del 
màrqueting 
Sabíeu, per exemple, que 
el lideratge i els estudis de 
casos es consideren els 
tipus de contingut de màr-
queting més importants 
per generar clients poten-
cials? O que el 40% dels 
professionals del màrque-
ting no utilitza cap tecnologia a les campanyes? I la creativitat i 
el cost són els dos factors més importants a l’hora de seleccio-
nar un nou soci de màrqueting?
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El treball de New Statesman Media Group es basa una amplia 
enquesta en la qual van demanar als enquestats que expliques-
sin els problemes més importants que afronten, que els quals 
es van utilitzar per crear una imatge completa de la indústria del 
màrqueting digital.

Les principals conclusions de l’estudi reflecteixen que la pandèmia 
ha reduït els pressupostos de màrqueting, però està previst que 
creixin de nou el 2021. La transformació digital mai ha estat tan 
important. La generació de contactes continua sent l’aspecte més 
important del màrqueting digital, però la qualitat ha de venir abans 
que la quantitat. Les empreses arriben ràpidament a la tecnologia 
intel·ligent; no obstant això, poques s’estan adaptant actualment, 
deixant un gran forat al mercat, per la qual cosa la innovació i la 
creativitat són més importants que la reputació, el que deixa un es-
pai perquè els jugadors més petits puguin deixar marca, per quan 
les estratègies clares superen les restriccions pressupostàries: 
com més eficient sigui la campanya, menys diners filtrats. 

Com diu l’estudi, les històries de la vida real i dirigides per ex-
perts produeixen el contingut més eficaç i demostren, a més, 
que els consumidors i els clients volen inspirar-se. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració: JotForm)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi de New States-
man Media Group “Després d’una pandèmia: vuit lliçons clau 
per a professionals del màrqueting”. CLICAR AQUÍ  

Qui més anuncia més ven

El professor de la Universitat de Gi-
rona i col·laborador de l’AMIC, Lluís 
Costa, acaba de publicar un nou 
llibre sota el títol Qui més anuncia 
més ven-Història de la Publicitat a 
Girona, amb pròleg de J. M. Tresse-
rras i epíleg de Toni Iglésies. L’edita  
Atrium Artis. Precisament del pròleg 

del professor Tresserras, extraiem aquest fragment:

“Aquesta obra, fa un recorregut complet per la progressiva in-
cardinació de les pràctiques publicitàries en el desplegament 
de la Girona contemporània. Cal veure aquest llibre com una 
peça dins d’un conjunt que acaba contenint una aproximació 
històrica general a Girona i les seves comarques, des de la 
perspectiva de la comunicació, on es constata la contribució de 
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les iniciatives publicitàries a la modernització de la vida gironi-
na i el seu desvetllament econòmic. Estableix l’itinerari com-
plet des de la ciutat tradicional, que es perpetua a partir de les 
inèrcies, fins a la connexió amb tot els atributs de la moder-
nitat consumista, accelerats en el cas gironí per l’impacte del 
turisme. El passeig culmina documentant-nos sobre la presèn-
cia perceptible i homologada de la publicitat en tots els espais 
públics gironins (els paisatges sonors, les iconografies, els 
reclams de comportaments, l’orientació de necessitats, la pro-
posta d’identificacions). I amb el reconeixement de la influència 
dels llenguatges “publicitaris” en els de les noves xarxes i en les 
formes de lluita simbòlica dels moviments socials actuals. De 
vegades, i no només en relació amb la publicitat o el periodis-
me, les suposades aproximacions catalanes queden reduïdes 
a un relat local barceloní. Amb aquest llibre i en relació amb la 
publicitat, podem tenir ara el contrapunt del relat gironí, que no 
desmenteix el de Barcelona però que el complementa i el mati-
sa, perquè al capdavall s’assembla més al de l’evolució general 
del país que a l’excepcionalitat de la capital.” (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Atrium Artis)

Mindshare guanya concurs de mitjans 
d’AENA de 5.439.697 euros

Mindshare ha guanyat el concurs de mitjans de AENA de 
5.439.697 euros per a compra d’espais en mitjans per a la di-
fusió de campanyes publicitàries i informacions institucionals 
d’AENA. 

El nou concurs d’Aena per a la contractació d’espais publicitaris 
en mitjans per valor de 5,4 milions d’euros, va tornar a provo-
car la crítica de  La FEDE-Federació d’Empreses de Publicitat 
i Comunicació,  una de les associacions representatives de el 
sector publicitari. “S’estan adjudicant grans campanyes per pro-
cediment d’urgència, fora dels procediments que millor garan-
teixen el bon ús dels recursos públics”, van assenyalar fa dos 
mesos. (Font: Programa Publicidad)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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WhatsApp per treballar: Slack es 
converteix en una aplicació de 
missatgeria completa
Per David Pierce / Protocol.com
 

Oblida el correu electrònic. La frontera final de Slack, ja intenta 
reimaginar la manera en què milions de persones es comunica-
ran a la feina, serà amb el missatge de text.

El correu electrònic és una eina útil, però contundent. Combina 
la comunicació empresarial amb els rebuts i els números de 
confirmació; fa que sigui fàcil parlar amb qualsevol persona, 

però també pot ser que sigui massa fàcil parlar amb qualse-
vol persona. Però els missatges de text? No totes les relacions 
professionals obtenen nivells d’intimitat per missatges de text, 
sinó sí que són les que més importen. I és possible que tingueu 
un assistent que llegeixi i filtri el vostre correu electrònic, però 
gairebé tothom comprova els seus propis textos. És l’esglaó 
més alt i més esquiu de l’escala de comunicació empresarial i 
és exactament el que Slack vol substituir.

Des d’aquesta setmana, qualsevol usuari de Slack podrà enviar 
missatges directes a qualsevol altre usuari de Slack. El nou sis-
tema s’anomena Connect DMs i funciona de la mateixa manera 
que les aplicacions de missatgeria i les llistes d’amics antigues: 
els usuaris envien una invitació a qualsevol persona a través 
de la seva adreça de correu electrònic de treball i, si el desti-
natari accepta (tot està activat), el seu nou contacte s’afegeix 
a la barra lateral Slack. Les converses estan relacionades amb 
les organitzacions dels usuaris, però existeixen en una secció 
independent de la pròpia aplicació Slack.

Connect DMs converteix Slack d’una aplicació per xatejar amb 
companys de feina en una aplicació per xatejar amb qualsevol 
persona. Posa Slack al mateix nivell que les eines empresarials 
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com Microsoft Teams i els serveis gratuïts per al consumidor 
com WhatsApp i Facebook Messenger. “Quan algú obre el seu 
telèfon”, va dir Ilan Frank, vicepresident de producte d’Slack, “si 
es connecta amb els seus amics, fa clic a Facebook o Whats-
App. Si es connecta amb algú amb qui treballa, independen-
tment d’on sigui la persona treballa, hauria de fer clic a l’eina 
Slack.”

Això és complicat d’encertar, tant des de la perspectiva de la 
interfície d’usuari com de la informàtica. Però Slack s’ha com-
promès. Aquest ha estat el pla abans de que Salesforce com-
prés la companyia , i ara se sent encara més urgent. Slack 
necessita que això funcioni, d’alguna manera, ja que Microsoft 
Teams i Zoom amenacen amb deixar-lo enrere . En ampliar la 
seva competència, Slack dóna als usuaris més motius per pro-
var Slack, dóna a les empreses més raons per adoptar-lo i fa 
que Slack sigui una part encara més central de la jornada labo-
ral moderna.

Slack tindrà moltes coses en comú amb una xarxa social. Ara 
està treballant en perfils d’usuaris, utilitzant la tecnologia que 
va comprar quan va adquirir Rimeto el 2020, que donarà a tots 
els usuaris d’Slack un Rolodex a l’estil LinkedIn de la resta 

d’usuaris de Slack, independentment d’on treballin. (Tanmateix, 
les TI poden desactivar-les. Les empreses poden desactivar 
algunes o totes aquestes funcions.) En lloc de fer que cada 
instància d’Slack funcioni com una oficina corporativa que els 
usuaris hi puguin convidar, l’empresa vol que Slack s’assembli 
més a la força de treball en el seu conjunt: no milers de xarxes 
incòmodes, sinó un únic gràfic social.” Podeu ampliar la infor-
mació en aquest enllaç (Infografia: Slack)

Com gravar videotrucades a Meet i a 
Zoom

Hi ha molts motius pels quals necessites gravar una trucada de 
vídeo mentre s’està produint. Tenint en compte que Zoom i que 
Google Meet són dos dels serveis més populars que existeixen 
perquè les persones puguin comunicar-se, anem a aprendre 
aquí com gravar videotrucades i guardar-les en aquests dos 
serveis.

Sobretot en entorns empresarials o educatius, és molt neces-
sari gravar certes conferències online per fer presentacions per 
a altres membres de l’equip que no puguin assistir-hi, per a fu-
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tures incorporacions de personal o per a alumnes i alumnes en 
futurs anys o mesos, per posar alguns exemples. També quan 
es tracta d’una xerrada en línia, no està de més guardar-la i 
que no es perdin les aportacions ofertes pels ponents. Bàrbara 
Bequessis ho explica molt bé a Gembeta i hi podeu accedir des 
d’aquest enllaç. (Font: MAE) 

Videotrucades sense aplicacions ni 
instal·lacions, només amb un enllaç

També es poden activar videotrucades des d’un enllaç. Where-
by és segurament un dels serveis per videotrucades més des-
coneguts i, al mateix temps, més interessants de quants hi ha. 
Per què? Bàsicament perquè juga dos grans bases: no reque-
reix d’instal·lacions ni aplicacions i és gratuïta per a ús perso-
nal. Whereby aposta per reduir-ho tot a un enllaç: es basa en el 
navegador i per participar en les videotrucades no necessitem 
instal·lar ni descarregar-nos res.

Whereby aposta per basar-se en els navegadors i no requerir 
tampoc ni inicis de sessió ni registre de convidats. Tot el que ne-
cessitem és crear un enllaç per a la nostra sala virtual i aquest 

serà l’accés a la mateixa. Això sí, les sales estan tancades per 
defecte i els responsables de les mateixes són els que han 
d’autoritzar que algú es connecti. Whereby és gratuïta per a un 
ús limitat personal, però ens ofereix la possibilitat de tenir una 
sala per fins a quatre participants. (Font: The Verge)

Adobe Photoshop arriba als Mac amb 
els nous processadors Apple Silicon

Com a part d’una nova col·laboració entre Adobe i la companyia 
liderada per Tim Cook, el programa estrella d’edició i composi-
ció de fotografies, Photoshop, oferirà suport natiu als proces-
sadors Apple Silicon. A més, segons relata Adobe en un co-
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municat, s’han actualitzat Photoshop amb una àmplia gamma 
de funcions que s’executen a una mitjana de 1,5 vegades més 
ràpid que la versió actual.

Una altra de les novetats anunciades per Adobe ha estat el 
llançament de dos importants funcions en Photoshop per l’iPad: 
l’historial de versions de Cloud Documents i l’accés sense con-
nexió a Cloud Documents. A més, l’equip d’Adobe Camera Raw 
(ACR) ha creat “superresolució”, una nova funció per millorar la 
qualitat de les fotografies.

La nova actualització de Photoshop s’executarà de forma nativa 
en els Mac amb el xip M1 (Apple Silicon). Des de la companyia 
han comprovat que funcions com obrir i guardar arxius, exe-
cutar filtres i operacions de càlcul intensiu -com Farciment ba-
sat en el contingut i Seleccionar tema- seran molt més ràpides 
que en la versió anterior de Photoshop. “Imagina convertir una 
foto de 10 megapíxels en una de 40 megapíxels amb un sol 
clic i amb resultats de gran qualitat”, explica Eric Chan, un dels 
desenvolupadors de superresolució, el nou connector d’Adobe 
Camera Raw (ACR) en Photoshop, que aviat estarà també dis-
ponible a Lightroom i Lightroom Classic. (Font: Reason Why 
- infografia: FileHorse Mac)

Un truc de Google Drive aconsegueix 
extreure i copiar el text d’una imatge 
de forma ràpida i senzilla

Google Drive i Google 
Docs, o Documents 
de Google, tenen una 
funció que reconeix tot 
el text d’una imatge de 
forma molt senzilla , 
efectiva i ràpida. A més, 

la plataforma ofimàtica ho lliura a punt per copiar-lo i enganxar-
lo a qualsevol lloc i diferenciant el text segons zones. El primer 
que hem de fer per reconèixer el text d’una imatge i poder tre-
ballar amb ell és pujar la imatge a Google Drive. Un cop l’arxiu 
estigui pujat i el tinguem localitzat, l’únic que haurem de fer és 
fer clic dret i triar “Obre amb” -> “Documents de Google”.

Això obrirà un nou document que es dirà com la nostra imat-
ge i que contindrà la foto que hàgim pujat sense modificar i 
el text que Drive/Docs hagin aconseguit reconèixer de la imat-
ge. El més interessant és que segons el format del text original 
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de la imatge, Google ho editarà d’una forma o una altra. Si el 
que t’interessa és reconèixer text escrit a mà, la recomanació 
ràpida és utilitzar Google Lens. El nou document es guardarà 
automàticament en la mateixa carpeta de Drive on estigués la 
imatge. (Font: Manu Contreras/Genbeta – infografia: Tetnolo-
gia)
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Sobreviure a la Covid
Per Juan Pablo Torrents-Faura / Report.cat

Dotze mesos després de l’inici de l’estat de l’alarma a causa 
de la pandèmia de la Covid-19, molts àmbits professionals han 
quedat seriosament afectats. Però, quina ha estat l’afectació 
real en les diferents agrupacions de premsa que hi ha al terri-
tori? Una aproximació a tres d’aquestes entitats permet copsar 
l’abast existent de la situació actual.

Quotes sense cobrar.- En primer terme, parlem amb Marta 
Corcoy, presidenta de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-
talunya (ADPC), fundada el 1992 i que va ser la primera entitat 
de l’Estat espanyol en representar a les dones periodistes. Ac-
tualment, l’ADPC compta amb un centenar d’associades. Com 

a gest cap a les diferents membres de l’entitat, no se’ls ha co-
brat la quota d’afiliades durant el 2020. 

El mateix han fet des d’una associació local com l’Associació 
de Periodistes del Garraf(APG), creada fa nou anys amb la in-
tenció de ser un espai de trobada dels professionals del perio-
disme i la comunicació en aquesta comarca. “No hem pogut 
organitzar activitats i no ens semblava adient cobrar als asso-
ciats en aquests moments”, assegura Ramon Farré, president 
de l’entitat.

Activitats aturades.- Farré admet, doncs, que la vida de 
l’entitat ha quedat molt afectada durant aquests primers dotze 
mesos de pandèmia fins al punt que han hagut d’aturar totes les 
activitats que tenien programades, seguint les recomanacions 
de les administracions. “Aquest ha estat el principal canvi”, afir-
ma el president de l’APG. Tot i això, hi ha algunes xifres que 
conviden a l’optimisme. “Contra tot pronòstic hem tingut un pa-
rell de sol·licituds per donar-se d’alta”, explica.

De cara al futur, el president dels periodistes del Garraf creu 
que el principal objectiu immediat és poder tornar a trobar-se 
per parlar de periodisme, organitzar alguna sessió de formació 
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i celebrar activitats per al públic en general, així com complir 
amb les cites anuals amb els premis de La Nit Canallesca, que 
des de l’APG organitzen per reconèixer la tasca de persones i 
entitats de la comarca en diferents àmbits, així com el guardó 
Eugeni Molero i Albert Virella de periodisme i investigació co-
marcal que el consell comarcal del Garraf organitza anualment.

Assessorament professional.- Per la seva part, el president 
de l’Associació de la Premsa Comarcal (ACPC), Francesc Fà-
bregas,  explica com al darrer any des d’aquesta agrupació han 
intentat ser el màxim d’útils pels seus associats. “A l’inici de la 
pandèmia, vam començar a assessorar en tot moment els nos-
tres associats en diverses problemàtiques que sorgiren arran de 
la crisi sanitària, vàrem gestionar la problemàtica amb correus 
respecte al retard de l’enviament de les publicacions”, afirma.

(...) 

Grans pèrdues en publicitat.- Sense cap mena de dubte, el 
principal problema dels mitjans associats a l’ACPC ha estat la 
caiguda en picat de la publicitat en les seves respectives publi-
cacions. Calculen que, en total, en aquests dotze mesos s’han 
perdut més d’un milió d’euros.

“Des de l’associació -prossegueix Fàbregas- també vam inse-
rir alguns espais publicitaris de l’associació en les publicacions 
dels nostres socis per ajudar-los a pal·liar, en part, la caiguda 
en picat de la publicitat”. En aquest sentit, Marta Corcoy també 
admet en aquest últim any s’ha reduït dràsticament la inversió 
en publicitat en les seves publicacions de l’ADPC, tant en la 
web corporativa com la revista Dones que editen en paper.

Queda palès, doncs, que la caiguda dels ingressos en publi-
citat ha estat una conseqüència esperada de la nova situació 
que portem vivint des de fa un any, però també queda clar que 
aquestes entitats han pensat en les necessitats dels seus asso-
ciats, fent mans i mànigues perquè puguin remuntar la situació 
i, d’aquesta manera, puguin encarar el millor possible el futur 
que s’acosta. (Foto: Prnoticias)
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Apostar pel periodisme de qualitat i 
les sinèrgies entre mitjans, propostes 
de la Trobada Territorial de l’AMIC de 
Lleida

  
Dimarts es va realitzar telemàticament la Trobada Territorial 
de mitjans de proximitat de les comarques de Lleida i Andorra 
associats a l’AMIC. Durant la reunió, on hi van participar cator-
ze editors, es va fer un repàs de l’associació, destacant el seu 
creixement continuat en nombre d’associats, així com els ser-
veis i les últimes campanyes de continguts culturals que s’estan 
duent a terme.

D’altra banda, com ja s’ha anat fent en les darreres trobades, 
el president de l’entitat, Ramon Grau, va demanar als editors 
que expliquessin la situació en la que es troben els mitjans de 
proximitat de la demarcació de Lleida. Molts d’ells van desta-
car la caiguda en ingressos procedents de la publicitat privada 
motivada pel confinament, i agreujada perquè Lleida va patir 
un nou tancament durant l’estiu. Tot i així, alguns mitjans van 
destacar que els lectors s’ha anat fidelitzant i, fins i tot han aug-
mentat, posant èmfasi en un aposta pel periodisme de qualitat 
com element diferenciador. També van assenyalar la necessitat 
de crear sinergies entre mitjans com ja ho estan duent a terme 
editors de la zona, i l’aposta per l’streaming i el contingut au-
diovisual. Finalment, es va destacar el paper de l’associació 
durant la quarantena que va servir com un incentiu moral per 
els mitjans. (Font i fotografia: Redacció AMIC)

Els escriptors de Substack estan 
enfadats. El problema són els diners i 
qui els guanya
Al principi, Substack semblava un somni per a escriptors i pe-
riodistes que volien alliberar-se d’empreses de mitjans voluble i 
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parlar directament amb el seu públic a través d’un butlletí infor-
matiu i un lloc web senzill. El fet que poguessin aconseguir que 
aquests lectors els paguessin directament també va suposar un 
gran benefici. Un escriptor amb 10.000 subscriptors, que cada 
un d’ells paga 5 dòlars al mes, suma molt més que fins i tot els 
salaris més alts del personal. Qui podria discutir amb aquesta 
possibilitat?

En els cercles mediàtics, els estats d’ànim sobre Substack han 
canviat les darreres setmanes a mesura que van sorgir més 
detalls sobre la pràctica semisecreta de la companyia de pa-
gar a alguns periodistes grans quantitats anticipades anticipats 
per unir-se a la plataforma. No és tant que els escriptors rebin 
xecs importants, sinó qui els aconsegueix. Mentre que alguns 
dels primers escriptors de Substack van defensar els ideals 
progressistes, alguns dels que aconsegueixen avenços són de-
cididament a la dreta i han estat criticats per haver utilitzat la 
plataforma per difondre missatges odiosos i transfòbics. Com 
a resultat, la gent comença a deixar Substack i insisteix que 
l’empresa no és la plataforma neutral que prometia ser. (Font: 
Recode)

Recomanacions sobre el tractament 
informatiu d’infants i adolescents per 
garantir els seus drets

Incloure la perspectiva de la infància i l’adolescència en els con-
tinguts, utilitzar un llenguatge respectuós i inclusiu o contribuir 
a l’educació mediàtica dels infants i els adolescents són alguns 
dels punts que mitjans, periodistes i plataformes d’intercanvi de 
vídeos i xarxes socials han de tenir en compte. 

El Col·legi de Periodistes de Catalunya participa en l’elaboració 
d’unes recomanacions sobre el tractament informatiu d’infants 
i adolescents per garantir els seus drets. El document proposa 
utilitzar un llenguatge inclusiu, evitar les etiquetes relacionades 
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amb la procedència, la filiació o la tutela, impulsar la seva parti-
cipació activa en mitjans i en les xarxes socials, i establir condi-
cions adients per entrevistar-los.

Les recomanacions volen esdevenir una guia per fomentar un 
tractament mediàtic que respecti l’interès superior de la infància 
i l’adolescència, amb l’objectiu que cap acció comunicativa pu-
gui contravenir els seus drets universals. Així doncs els mitjans 
de comunicació poden actuar com a altaveu dels seus drets, 
col·laborar a mostrar-los com a persones que gradualment pre-
nen decisions sobre les seves vides i facilitar que les seves 
opinions siguin escoltades en la presa de decisions i en els pro-
cessos que els afecten. A més, n’han de garantir la dignitat, la 
privadesa i la intimitat, respectar-ne els drets a la pròpia imatge 
i a l’honor, i vetllar per protegir-ne les dades personals. (Font: 
CPC – fotografia: Aucal Business Schoo)

NOTA El Butlletí de l’AMIC us ofereix “Recomanacions sobre 
el tractament informatiu d’infants i adolescents per garantir els 
seus drets”. CLICAR AQUÍ  

Formació al Col·legi de Periodistes

Masterclass: El dret de rectificació. Eines legals contra les 
notícies falses.- Instagram, reforça el disseny del teu perfil i 
coneix les noves funcionalitats - On line. Sessions en directe. 
Dilluns i dimecres 29 i 31 de març (de 10.00h a 13.00h) - Marta 
Aguiló mostrarà com definir el disseny dels continguts, què tenir 
en compte i quins recursos 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. Sessions en directe. Dimecres i divendres 7 i 
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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.

Tècniques d’escriptura creativa.- On line. Curs sense restric-
ció horària. Del dijous 8 d’abril al divendres 7 de maig (8 hores) 
- A través d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahuja, els 
assistents aprendran a desbloquejar la seva creativitat; detecta-
ran els punts de millora dels seus textos; i començaran a dotar 
l’escriptura d’intencionalitat i d’emocions, amb l’objectiu de que 
els seus continguts siguin atractius i diferenciats.

Com fer una campanya publicitària en les xarxes socials.- 
On line. Sessions en directe. Dimarts 13 i dijous 15 d’abril (de 
10.00h a 12.30h) - Les xarxes socials són un dels principals ca-
nals d’adquisició de tràfic dins del panorama de mitjans pagats 
o publicitaris del màrqueting digital. En aquest curs, dissenyat 
per Pilar Yépez, aprendrem a posar en marxa una campanya 
publicitària en social media.

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

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)

Formació amb Google
Google i el Ministeri de Treball i Economia Social han presentat 
les seves beques i certificats de formació en línia de caràcter 
professional orientades a l’ocupabilitat en professions en alça 
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com el Suport de tecnologies de la informació, i destinades a 
persones desocupades o en situació de vulnerabilitat i exclusió. 
Aquest és un programa nascut als Estats Units i Espanya és el 
primer país d’Europa en llançar aquesta iniciativa i entrar en els 
certificats de Google a Europa.

Cremades va transmetre el compromís de Google amb el futur 
de l’empresa i la societat espanyola i el seu suport tecnològic i 
digital. Estic convençuda que junts i amb la col·laboració publi-
coprivada  del ‘Ministeri de Treball i Economia Social, les ONG 
i empreses, aconseguirem que les empreses i les persones se 
sentin incloses per afrontar els incipients nous reptes laborals. 
“Amb el coneixement i competències creixen les oportunitats i 
apareixen moltes més. Anem a aprofitar-les” », va concloure.

“A més aquests certificats comptaran amb el suport dels prin-
cipals grups d’agències de publicitat Espanya -va assenyalar 
Fuencisla Cremades (Google)- que reconeix i avala i que es-
tan oberts a rebre currículums de les persones que completin 
aquestes formacions per poder integrar-les a les seves empre-
ses”. Es tracta d’ Accenture Interactive, Dentsu, Havas Media 
Group, IPG Mediabrands, Making Science, Labelium, Omnicom 
Media Group, Publicis Groupe, t2ó, y WPP.
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Segons el CEO del Financial Times, 
els editors no han de triar entre 
anuncis i subscripcions; poden tenir-
los tots dos
Per Charlotte Tobitt, editora de noticies / Press Gazette

El director executiu del Financial Times, John Ridding, ha dit 
que els editors de notícies “poden menjar-se el vostre pastís”, 
però només si tenen una “base sòlida d’ingressos per als lec-
tors”, afegint que la pandèmia del coronavirus havia “accelerat 
els elements essencials de les estratègies d’èxit dels mitjans 
informatius, també els ingressos digitals i lectors”.

Ridding va dir a la conferència de Deloitte i Enders Analysis 
Media and Telecoms 2021 & Beyond que els editors no han de 
triar entre publicitat i subscripcions, ja que encara hi ha un “fort 
creixement” en els dos fluxos d’ingressos.

Va dir que els ingressos per continguts digitals del FT són ara 
més grans que tots els altres fluxos d’ingressos combinats i que 
suposen més de tres vegades la publicitat impresa, que és la 
següent més gran.

També va revelar que els ingressos per publicitat digital al FT van 
augmentar un 30% el 2020 i va superar la impressió en l’últim 
trimestre de l’any. “Un moment i una fita, i no una casualitat”, va 
dir. “Més aviat és el resultat de dades d’audiència més profundes 
i, com a resultat, una proposta de màrqueting cada vegada més 
eficaç. Per tant, no es tracta d’anuncis enfront de subscripcions; 
hi ha un fort creixement en tots dos.

“No cito sovint a Boris [Johnson], però podeu menjar-vos el vos-
tre pastís. Però, de manera crucial, només si teniu una base sòli-
da d’ingressos per als lectors”.
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“Què significa això per a aquells que, com nosaltres, van remar 
aviat cap a la onada del canvi?” Va preguntar Ridding. El FT va 
llançar per primera vegada un mur de pagament en línia el 2002 
i ara té una base combinada de subscriptors impresos i digitals 
d’uns 1,1 milions.

“Significa que els mitjans de comunicació poden ser una his-
tòria de creixement”, va dir. “Per a d’altres que ho van deixar 
tard i van optar per centrar-se en l’escala, l’abast i la publicitat, 
comporta baixes i consolidació. Vam veure-ho l’any passat amb 
la reducció d’alguns dels principals reptes dels nous mitjans de 
comunicació i en veurem més enguany”.

Ridding parlava abans que Buzzfeed anunciés plans per fer 
retallades al seu recentment adquirit rival de mitjans digitals 
Huffpost als Estats Units (47 llocs de treball afectats), Regne 
Unit (16 llocs de treball en risc), Canadà (23 llocs de treball) i 
Austràlia (un nombre desconegut).

L’any passat Buzzfeed va tancar les seves pròpies operacions 
de notícies nacionals dedicades al Regne Unit i Austràlia, amb 
alguns membres del personal retinguts per cobrir notícies glo-
bals per al públic nord-americà, mentre que el lloc web de no-

tícies empresarials Quartz es va veure obligat a fer retallades 
importants a causa de la davallada de la publicitat digital.

Ridding va dir que dos avantatges principals de ser una marca 
de notícies antiga en un moment de crisi com la pandèmia són 
la confiança, tant dins de l’organització com entre els lectors, i 
la cultura.

“Però es necessita temps, d’aquí la dimensió de l’heretat”, va 
dir. “S’ha escrit molt sobre cultura a les organitzacions de prem-
sa i bona part són gofres.

Ridding va definir la cultura organitzativa com “el comportament 
de la gent quan ningú no mira”. Va explicar: “Bé, en aquest sen-
tit, aquesta pandèmia ha estat una prova de laboratori gegant 
de cultura. Ningú no ho mirava perquè no hi havia ningú, tret 
que tinguéssiu algun programa espia espeluznant”.

Ridding va dir també que la creació de confiança amb el perso-
nal era la raó per la qual FT va poder establir retallades tempo-
rals de salaris durant la pandèmia. Al desembre, la capçalera 
va anunciar plans per reduir fins a 64 empleats, inclosos fins a 
20 en la redaccció, a causa del cop als ingressos publicitaris i 
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d’esdeveniments durant el 2020. FT Group, propietat de la com-
panyia de mitjans de comunicació japonesa Nikkei, preveu una 
petita pèrdua el 2020 en comparació amb un benefici operatiu 
de 28 milions de lliures esterlines el 2019.

Ridding va dir que ser propietat privada havia demostrat ser 
útil durant la pandèmia. “L’any passat no ha estat amable amb 
els editors que volen donar suport o maximitzar els resultats 
trimestrals”, va dir.

“La propietat privada que permet una perspectiva a llarg termini 
i travessar la crisi és un avantatge competitiu clau. Nikkei, els 
nostres propietaris, es troben a l’altra banda del món, però van 
estar darrere de nosaltres durant la crisi, mantenint la inversió 
en els motors de creixement de les subscripcions digitals, tot i 
això significa un èxit a curt termini en els guanys”. (Infografia: 
Cambridge Union)
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Construir per a una crisi: idees per al 
futur de les notícies locals
Per Sarah Álvarez / Nieman/Lab

 Quan una terrible tempesta hivernal i fallides generalitzades 
de serveis públics van afectar  Texas el mes passat, vam es-
tar contents de veure redaccions locals de l’estat treballar per 
aconseguir que la gent trobés el necessari per sobreviure du-
rant les interrupcions. Les notícies locals poden ser un servei 
essencial d’aquesta manera cada dia, proporcionant informació 
que ajudi les persones a afrontar els seus reptes i assolir els 
seus objectius. 

És essencial que el ciutadà tingui a l’abast notícies locals. 
Perquè les notícies locals tinguin futur creiem que s’han de 
redactar per a les persones que realment necessiten informa-
ció no pas per a les persones quan només tinguin curiositat. 
Així s’entén la informació local, com un servei essencial treba-
llant-la primer per satisfer les necessitats dels ciutadans més 
pròxims. 

Aquí comentem un primer informe sobre com les notícies locals 
poden ser un servei essencial treballant primer per satisfer les 
necessitats d’informació local. L’informe recopila experiències 
dels darrers cinc anys sobre les noticies locals.

Les comunitats locals mereixen un model diferent de notícies 
locals. Els que treballem en aquest ecosistema hem de decidir 
si volem servir la curiositat del públic d’elit o les necessitats 
d’informació del gran públic. Els mitjans de comunicació locals 
heretats, juntament amb moltes capçaleres més recents, no 
han qüestionat prou si la gent necessita més el seu periodis-
me que la informació essencial per a la seva vida quotidiana. 
La desigualtat d’ingressos es basa perfectament en els patrons 
de consum d’informació. Les persones amb menys diners te-
nen menys temps per navegar per desafiaments més elevats. 
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L’accés a la informació no altera tant aquest patró com el deri-
vat de l’anomenada “fractura digital de tercer nivell”.

El grup de persones per a qui el periodisme és més important 
que la informació és relativament reduït. A mesura que creixi 
la desigualtat d’ingressos, aquest grup es reduirà. El grup de 
persones que necessiten una millor informació per afrontar els 
seus reptes i assolir els seus objectius és relativament gran i 
continuarà creixent a la baixa amb l’empitjorament de la des-
igualtat. Tot i això, els esforços per donar suport o reconstruir 
les notícies locals sovint continuen ignorant o marginant perso-
nes i comunitats que tampoc mai van ser realment contempla-
des per les institucions. 

La vida ciutadana sana depèn de l’adaptació del periodisme per 
atendre les necessitats d’informació. Quan una gran tempesta 
hivernal castiga un estat, Texas, en aquest cas, com ho va fer 
el mes passat, i la xarxa elèctrica estatal va caure, les interrup-
cions de gas i altres serveis van provocar una crisi. Milions de 
persones, moltes de les quals no estaven acostumades a fer-
ho, de sobte van haver de navegar satisfent les seves necessi-
tats més bàsiques; refugi càlid, aigua neta i menjar.

L’emergència va ser de sobte escassetat empitjorada per la 
manca d’informació. Però hi havia mitjans locals es va improvi-
sar i d’una manera o altre es va treballar la informació de proxi-
mitat. Els redactors d’aquests mitjans locals ho van deixar tot 
per a fer el seguiment més exhaustiu de la tragèdia, donar el 
màxim d’informació i tranquil·litzar la ciutadania. Eren mitjans 
del mateix poble o ciutat, amb periodistes que tenen un conei-
xement total del seu territori i de la població que hi viu. Es va de-
mostrar un cop més que les notícies locals tenen futur perquè 
s’han creat per informar les persones del poble quan realment 
necessiten informació, no només per als veïns que només te-
nen curiositat. 

Un altre exemple és la pandèmia de la Covid-19. Cal crear no-
tícies locals per a la crisi actual en gairebé totes les comunitats 
locals: que una comunitat petita pugui tenir la informació que 
necessita i senti que pot confiar en el seu mitjà de proximitat. 
Cal crear notícies locals per a la crisi actual en gairebé totes les 
comunitats locals: que les poblacions petites tinguin la informa-
ció que necessiten o sentin que hi poden confiar.

Les notícies locals estan marginades per altres actors de 
l’ecosistema de la informació, especialment els mitjans nacio-
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nals i les xarxes socials. Les xarxes socials i les xarxes nacio-
nals són millors empreses, però això es deu en part perquè 
no estan dissenyades per ser serveis essencials. Com pot ser 
que la informació sigui tan abundant mentre un nombre tan sig-
nificatiu de ciutadans diuen que no tenen la informació ni els 
recursos que necessiten?

Les notícies locals poden ser un servei essencial, fins i tot no 
essent tan rendibles per a una empresa. Un editor que vulgui 
proporcionar informació valuosa, verificada i accessible, ha de 
ser conscient que la gent necessita afrontar els seus reptes i 
assolir els seus objectius. Així, les notícies locals poden trobar 
el seu camí en un paisatge molt més dur.

Les nostres comunitats mereixen informació valuosa, verificada 
i rellevant que poden utilitzar per afrontar els seus reptes i as-
solir els seus objectius. També creiem que les comunitats valo-
raran més el periodisme local si primer demostrem el seu valor. 
Demostrar valor és molt més fàcil de fer quan es construeixen 
notícies locals per crear valor al llarg del camí.

El nostre treball és iteratiu i es basa en les idees, els models i 
les experiències a les quals tenim accés. Cada dia, els editors 

locals ens inspirem i motivem els periodistes per treballar de 
manera creativa per estar al servei del lector en temps difícils i 
canviants. (Fotografia: Voice of America)
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La inversió publicitària de les telcos 
comença la seva recuperació
Per Control Publicidad

La demanda de nous smartphones i el 5G impulsaran un crei-
xement anual del 4,5% en la inversió publicitària de les teleco-
municacions fins a 2023.

Zenith preveu que la inversió publicitària de les telecomu-
nicacions augmenti una mitjana del 4,5% anual fins 2023, 
recuperant-se així de la caiguda del 8,7% el 2020, segons 
l’informe “Business Intelligence - Telecommunications”, de Ze-
nith. La inversió publicitària de les telcos en els dotze mercats 
clau inclosos en l’informe augmentarà dels 17.800 milions de 
dòlars, el 2020, als 18.700 milions de dòlars, el 2021, i, poste-
riorment, tornarà al nivell anterior a la pandèmia, és a dir , als 
19.500 milions de dòlars en 2022.

Les vendes d’smartphones començaran a recuperar-se 
aquest any, un cop que els consumidors se sentin més segurs 
sobre el seu futur. Els consumidors estan cada vegada més 
disposats a finançar i comprar terminals, independentment dels 
seus proveïdors de xarxa, el que brinda als fabricants i mino-
ristes un major incentiu per anunciar terminals ells mateixos. 
Mentrestant, les telcos buscaran recuperar la seva inversió 
amb llicències 5G i infraestructura a través de nous serveis i pa-
quets de dades de cost més elevats. Totes aquestes tendències 
ajudaran a impulsar un creixement saludable en l’activitat publi-
citària de les telecomunicacions durant els propers tres anys. 
Zenith preveu que la inversió publicitària en telecomunicacions 
creixi un 4,7% el 2021, un 4,4% el 2022 i un 4,3% en 2023.

Les plataformes digitals ajuden a les telcos a demostrar als 
consumidors més exigents seva rellevància. Els serveis de 
veu i dades estan estandarditzats i són, operativament parlant, 
gairebé idèntics per als consumidors que esperen que funcionin 
sense problemes i només els presten atenció quan fallen. La 
publicitat d’alt impacte en mitjans d’audiència massiva, com la 
televisió i la ràdio, permet a les empreses de telecomunicacions 
diferenciar d’altres a través del branding i les fa més rellevants 
per als consumidors promovent la seva identificació amb temes 
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d’interès com l’oci, l’esport i la música . Per tant, les telcos in-
vertiran substancialment més en publicitat en televisió i ràdio 
que la mitjana de mercat: el 2020 van invertir el 42% dels seus 
pressupostos en televisió i ràdio, mentre que la mitjana de mer-
cat va invertir el 30%.

No obstant això, a mesura que les audiències migren a línia, les 
empreses de telecomunicacions estan tornant a centrar-se en 
comunicar el seu propòsit de marca a audiències digitals mas-
sives. Els anunciants de el sector de les telecomunicacions in-
verteixen menys en mitjans digitals que la mitjana (el 49% dels 
seus pressupostos es van destinar a canals digitals el 2020, 
en comparació amb el 56% de mitjana dels anunciants en ge-
neral), però la publicitat digital és també l’únic mitjà en què les 
telcos estan incrementant la seva inversió publicitària. Zenith 
preveu que les empreses de telecomunicacions augmentin la 
seva inversió publicitària digital una mitjana del 5% anual entre 
2019 i 2023. Pel 2023, la publicitat digital representarà el 54% 
de tota l’activitat publicitària de el sector de les telecomunica-
cions.

 

Les telcos estan reduint la seva inversió publicitària en te-
levisió tradicional i ràdio , a mesura que el seu abast dismi-
nueix, però no tan ràpidament com els anunciants de la majoria 
de les altres categories. Zenith preveu que, entre 2019 i 2023, 
les empreses de telecomunicacions redueixin la seva inversió 
publicitària en televisió una mitjana del 2% anual, en compara-
ció de la caiguda del 3,5% anual de totes les categories. També 
disminuiran la seva inversió publicitària en ràdio al voltant del 
2,8% anual, en comparació amb el 4,1% anual de mercat en el 
seu conjunt.

Índia i Rússia lideraran el creixement de la inversió publici-
tària en les telecomunicacions
Zenith preveu que l’Índia sigui el mercat publicitari on més ràpi-
dament creixin les telcos entre 2020 i 2023 amb certa distància, 
amb un creixement anual de l’11%. Segons eMarketer, només 
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el 31% de la població té actualment un smartphone, però grà-
cies al llançament de telèfons de baix cost, com el JioPhone, 
per posar un exemple, aquest percentatge està creixent ràpida-
ment. Rússia és un altre mercat amb un percentatge relativa-
ment baix (57%) però l’adquisició d’smartphones està creixent 
ràpidament i es preveu que la inversió publicitària en el sector 
de les telecomunicacions creixi aquí també ràpidament, sobre 
el 8% anual.

Es preveu que la majoria dels altres mercats contemplats en 
aquest informe creixin entre un 3% i un 6% anual fins 2023. 
L’excepció serà França, no per una debilitat inherent en la de-
manda però, a diferència de la majoria dels mercats, les em-
preses de telecomunicacions franceses ja van augmentar la 
seva inversió en 2020 -en un 6%- en resposta a la demanda 
addicional de dades. Per tant, la comparativa amb 2023 serà 
considerablement més difícil.

A Espanya la recuperació serà una mica més lenta que a nivell 
global, ja que, tot i preveure increments de l’ordre de l’11% el 2021 
o del 6% el 2022, el descens en 2020 va ser significatiu. Serà el 
mitjà digital el que més empenyi les inversions, el seu pes dins del 
sector s’estimava en un 43% el 2019, i s’acostarà al 50% el 2022.

“El desplegament del 5G permetrà als operadors mòbils oferir 
serveis de veu, dades i oci combinats per a la llar i competir 
directament amb la banda ampla fixa”, ha dit Jonathan Barnard, 
head of forecast de Zenith. “Això generarà una major compe-
tència entre companyies per oferir els serveis més atractius als 
millors preus i ajudarà a estimular una recuperació sostingu-
da en la inversió publicitària en les telecomunicacions fins, al 
menys, 2023”. (Infografies: Marketing4Ecommerce i Zenith)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
“Business-Intelligence-Telecommunications”, de Zenith. CLI-
CAR AQUÍ  
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El valor del periodisme està 
completament divorciat del seu valor 
al mercat
Per Joshua Benton / NiemanLab

Aquest és un dels truis-
mes eterns del perio-
disme: el valor de les 
notícies com a producte 
rarament coincideix amb 
el que pagarà el mercat 
per això.

Sempre ha estat cert, 
però el pas del contingut físic a l’emissió als mitjans digitals ha 
fet que aquesta realitat sigui més evident a cada pas. “Si feu 
una bona feina, la gent ho pagarà”, sembla correcte, però els 
darrers 20 anys han deixat clar que, en el millor dels casos, la 
connexió entre qualitat i ingressos és tensa.

Per què és difícil valorar les notícies? Els economistes assen-
yalen algunes raons:

• Una notícia és el que l’economista Phillip Nelson va qua-
lificar de bona experiència. Això vol dir que és difícil saber 
fins a quin punt és bo fins que ja no s’ha consumit. Feu una 
comanda d’un Big Mac a McDonald’s i ja sabeu exactament el 
que obtindreu i, per tant, podeu fer un judici prèviament sobre si 
aquest valor us val 3,49 euros o no. Però és difícil assignar un 
valor definit a un article individual abans de llegir-lo (aquest és 
un dels 28.430 motius pels quals els micropagaments són difí-
cils d’obtenir per llegir notícies.) Sens dubte, hi ha maneres de 
suggerir-los el valor d’una història per endavant: la reputació de 
la marca de l’editor que la va crear, una recomanació d’un amic, 
un algorisme que crida l’atenció. Però no deixa de ser una xe-
rrada de manera que la majoria de béns de consum no ho són.

• Una notícia és, econòmicament parlant, un bé públic. Gai-
rebé tot el periodisme no és, en economia, rival: Si compro un 
terreny, això vol dir que no en podeu ser propietari, però si lle-
geixo una notícia, això no impedeix que també la llegiu. I la 
majoria de periodisme tampoc no es pot excloure, de manera 
que és difícil limitar els beneficis d’una notícia només als seus 
clients que paguen. Al cap i a la fi, qualsevol persona pot com-
partir, resumir, agregar o simplement parlar de la història d’una 
manera que permet als no clients conèixer el seu contingut. Els 
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béns públics proporcionats per entitats privades (com la majoria 
dels editors de notícies) són molt difícils de valorar. 

• Els costos d’una notícia es concentren, però els seus 
beneficis són difusos. Quan es produeix una història que 
descobreix la corrupció a l’alcaldia, un diari local assumeix per 
endavant tot el cost: pagar el salari del periodista, pagar als 
editors/dissenyadors/advocats/etc. que treballen la història, 
comprant el paper per imprimir-lo, comprant el gasoil per posar 
als camions de repartiment que transporten aquest paper, fins 
a l’infinit. Però si aquesta història provoca una investigació que 
expulsa l’alcalde corrupte del càrrec, els beneficis d’aquesta 
història es sentiran a tota la ciutat, incloses les persones que 
no tenen ni idea que la història hagi existit. (Aquest és el pro-
blema del free-rider). 

• Una notícia s’enfronta a una competència lliure quasi infi-
nita. És clar, qualsevol notícia específica pot ser exclusiva per a 
un únic editor de notícies. “Ningú més té la nostra història sobre 
aquest alcalde corrupte!”. Però la majoria dels consumidors no 
es desperten al matí i busquen històries específiques sobre el 
seu alcalde corrupte específic. En lloc d’això, la picor que in-
tenten rascar sol ser “llegeix-me, al dia amb algunes notícies, 

o “Vull llegir alguna cosa mentre menjo esmorzo” o “Necessi-
to alguna cosa per compartir a Facebook”, no una informació 
específica o la necessitat d’informació que només pot satisfer 
el vostre contingut exclusiu. I això és abans de pensar en el 
consum de notícies dins l’univers més ampli dels mitjans de 
comunicació consum: com Netflix, Fortnite, Real Housewives i 
gairebé qualsevol altra cosa del telèfon competeix per l’atenció 
i el temps amb les notícies.

Tots aquests problemes tornen, d’alguna manera, a la idea de 
l’escassetat. Com podeu augmentar el valor del mercat de les 
notícies quan la distribució digital vol que sigui a tot arreu? Na-
turalment, això ens porta a parlar sobre blockchain, la tecno-
logia de bases de dades subjacent a la criptomoneda, que ha 
estat difosa com a salvadora per a gairebé totes les indústries 
conegudes per l’home, i no només per al periodisme. 

Però si hi ha alguna cosa que en la cadena de blocs funciona 
legítimament bé, està creant escassetat artificial. Fins i tot quan 
es tracta d’una boja escassetat, com ha marcat l’auge recent 
de les NFT, les fitxes no fungibles, que poden identificar una 
còpia específica d’un fitxer digital com a única o diferent dels 
seus clons binaris.
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Dit d’una altra manera, pot haver-hi mil milions de còpies dife-
rents d’un gif a Internet, però un NFT us permet dir: “En realitat, 
aquest és un fitxer gif específic, aquest és el real”, o almenys 
un especial. És el Monet original “Le déjeuner sur l’herbe” que 
penja al Museu d’Orsay, no la seva impressió de pòsters a la 
paret del dormitori de la vostra universitat.

Blockchain, combinat amb alguns dels pitjors trets de la huma-
nitat –consum visible, profunda desigualtat d’ingressos, Nyan 
Cat–, ens ha portat a un món en què un JPEG d’escombraries 
es ven per 69 milions de dòlars i un tuit pot arribar a 2,5 milions. 
Els NFT són una decadència capitalista a escala de caiguda 
de Roma.

El valor de les notícies com a producte rarament s’ajusta al que 
pagarà el mercat per aquesta. La famosa línia Stewart Brand 
sosté que “la informació vol ser gratuïta”. Però aquesta no era 
la seva cita completa: D’una banda, la informació vol ser cara, 
perquè és molt valuosa. La informació adequada al lloc adequat 
només et canvia la vida. D’altra banda, la informació vol ser 
gratuïta, perquè el cost de treure-la és cada vegada més baix. 
Així que teniu aquests dos lluitant l’un contra l’altre.

Dilema: La informació vol ser gratuïta, la informació vol ser 
cara, La informació adequada al lloc adequat et pot canviar la 
vida, però no hi ha cap garantia que sigui bona per esbrinar qui 
és qui. (infografia: niemanlab.org)
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El periodisme a l’era de la 
desinformació digital: un servei 
essencial per a la democràcia
Per Carmina Crusafon, professora agregada de Periodisme de 
la UAB i col·laboradora de l’AMIC /  Pensem.cat

 
Quins són els efectes principals que ha tingut la pandèmia de la 
CoViD-19 en l’àmbit del periodisme? La pandèmia ha confirmat 
dues tendències que ja s’observaven des de fa un temps en 
l’àmbit periodístic. D’una banda, la digitalització ha afavorit que 
el fenomen de la desinformació i de notícies falses es convertís 
en el gran competidor del periodisme. De l’altra, el col·lapse 
de l’economia ha suposat una baixada espectacular en els in-
gressos publicitaris dels mitjans de comunicació i un impacte 

directe en la principal via d’ingressos. La qüestió del nou model 
de negoci ha pres encara més protagonisme.

La digitalització ha multiplicat les vies d’accés a la informació i 
al coneixement a través dels diferents dispositius tecnològics. 
Entre ells, el telèfon mòbil s’ha convertit en l’instrument central 
del consum mediàtic. La creació de continguts ha crescut de for-
ma exponencial i alhora ha afavorit la circulació d’informacions 
falses, especialment gràcies a estratègies com la del clickbait, 
que busca obtenir grans quantitats de clics sense importar la 
qualitat.

L’essència del periodisme ha estat sempre la d’oferir un ser-
vei d’informació a la comunitat, basat en verificar les fonts i 
en donar veu als diferents protagonistes de la notícia. Aquells 
valors clàssics que responen a la base de respondre a les 
cinc preguntes fonamentals (què, qui, com, on i perquè). Avui 
aquests principis no sempre se segueixen i apareixen moltes 
informacions enganyoses o rumors que circulen per les xarxes 
i confonen a la ciutadania. La tecnologia és presenta com una 
aliada en el procés de la verificació de la informació. De fet, ha 
aparegut una figura de suport per als mitjans de comunicació 
que són els verificadors o factcheckers. Són instruments que 
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permeten comprovar la veracitat dels fets i afirmacions i lluitar 
contra els perills de la desinformació, que afecten a qualsevol 
àmbit. Ara amb la pandèmia són molt necessaris no només per 
a la salut dels ciutadans, sinó també per a la nostra democrà-
cia. Es tracta d’empreses o institucions que exerceixen la seva 
tasca de forma independent, i en moltes ocasions, col·laboren 
estretament amb els mitjans d’informació.

El segon àmbit on la pandèmia està impactant de forma molt vi-
sible és en la necessitat de transformar el negoci periodístic. De 
fet, l’origen va ser anterior amb la necessitat d’una digitalització 
completa dels mitjans de comunicació. Alguns, encara pocs, ja 
han completat aquest procés de forma exitosa i han trobat la 
seva fórmula. La majoria es troben en un moment de redefinició 
dels seus models d’ingressos que garanteixin la seva viabilitat i 
els permetin fer front a tots els reptes que planteja la digitalitza-
ció de les empreses mediàtiques.

El model clàssic basat en un mercat amb dues vies d’ingressos, 
la del producte informatiu i la de la publicitat, ha deixat de fun-
cionar. El pas al digital ha fet disminuir de forma important els 
ingressos publicitaris perquè no s’ha produït la conversió espe-
rada. De fet, el mercat publicitari digital està en mans de Goo-

gle i Facebook, que tenen aproximadament el 80 per cent del 
pastís global dels anuncis digitals. La resta s’ha de compartir 
entre la resta de sectors, entre ells, els mitjans de comunicació.

 
La necessitat de trobar noves vies d’ingressos ha fet que el 
periodisme estigui buscant la millor fórmula per reforçar la seva 
proposta de valor. La importància de la informació de qualitat i 
la necessitat que siguin els periodistes qui ajudin la ciutadania 
a identificar allò que és veraç i important per entendre el com-
plex món en el que vivim. Estem assistint a múltiples maneres 
d’oferir aquest servei a través de diferents murs de pagament, 
o de fórmules freemium (una part de contingut gratuït i una part 
de pagament) o de la creació de clubs de socis. D’altres opten 
per fórmules de registre on s’intercanvien les dades personals 
a canvi d’accés al conjunt d’informacions.
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No existeix una fórmula única per aconseguir el millor model 
d’ingressos. De fet, s’han anat ampliant les diferents opcions. 
El professor britànic Damian Radcliffe (2020) ha realitzat una 
anàlisi dels mercats anglosaxons i ha arribat a identificar un to-
tal de 231 maneres de generar ingressos. La cerca d’aquestes 
noves vies és fonamental per assegurar la supervivència de 
molts mitjans de comunicació. Alguns ja no van poder sobre-
viure la crisi econòmica de principis dels anys 2000, d’altres 
van haver de reduir les seves plantilles i moltes redaccions van 
quedar molt minvades. De fet, això ha impactat especialment 
en l’àmbit local i regional. En alguns països, com els Estats 
Units, ja es parla d’un concepte que va prenent protagonisme: 
els deserts informatius. Són zones on ha desaparegut la prem-
sa de proximitat i la ciutadania no té accés a les informacions 
dels seu entorns locals. Aquest fet ha tingut impacte sobre els 
resultats electorals i ha resultat en la polarització de la població 
amb un accés limitat a informacions plurals i diverses. De fet, la 
preocupació per aquesta situació ha posat en marxa projectes 
acadèmics com el de The Expanding News Desert que perme-
ten fer el seguiment de la situació i analitzar les conseqüències.
 

Fins a quin punt tindrà efectes a llarg termini en aquest 
àmbit?
La situació actual posa de relleu la importància que la ciutada-
nia tingui accés a informacions veraces i plurals en qualsevol 
tipus d’àmbit. Ara són els temes vinculats a la salut, però en 
un futur es podria aplicar a qualsevol sector. Per tant, és fona-
mental garantir el dret a la informació de la ciutadania. Aquí hi 
jugarà un paper essencial l’alfabetització mediàtica digital que 
els permeti aprendre quins són els ingredients d’una dieta infor-
mativa saludable i quin paper juga el periodisme en garantir la 
qualitat democràtica de les nostres societats.

Els efectes de la pandèmia es veuran també si no aconsegueix 
que la ciutadania consideri el periodisme com un servei essen-
cial de societat digital. S’ha de convertir en l’eina que ha d’ajudar 
a entendre la complexitat de la realitat que ens envolta i diferen-
ciar la informació veraç de les mentides i falsedats que circulen 
sense restriccions pels diferents canals i xarxes. Un periodisme 
de qualitat i un ús adequat de la tecnologia són instruments per 
preservar la democràcia i els seus valors essencials.

Respecte a la viabilitat de les empreses periodístiques, els 
efectes de la pandèmia se seguiran notant mentre l’economia 
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estigui afectada. Si l’activitat econòmica es troba en recessió, la 
renda disponible de la ciutadania es redueix i això impacta tant 
en la despesa personal com en les subscripcions als mitjans de 
comunicació. Alhora, la inversió publicitària també queda afec-
tada. El gran repte dels mitjans es troba en saber diversificar 
les seves vies d’ingressos per garantir la seva supervivència. 

Com han afectat o afecten les polítiques adoptades en 
l’àmbit en qüestió?
La lluita contra la desinformació no és un tema que preocupi 
únicament als periodistes i als mitjans de comunicació, sinó que 
s’ha convertit en una prioritat per als governs per garantir que la 
ciutadania tingui al seu abast informació veraç i plural. Aques-
ta preocupació ha anat en augment des de principis dels anys 
2000 i s’ha intensificat amb l’ús creixent de les xarxes i mitjans 
digitals, que afavoreixen una distribució ràpida i indiscriminada 
de qualsevol tipus de contingut.

En el cas de la Unió Europea, hi ha una política per abordar la 
desinformació en línia. Al 2015 ja es van iniciar les primeres 
accions, i en l’actualitat segueix sent una de les prioritats de la 
política digital de la Comissió Europea, liderada per Ursula Van 
der Leyen. De fet s’ha posat en marxa un pla d’acció que té com 
a objectiu incrementar la detecció d’informacions falses, aug-
mentar la resposta i ampliar la conscienciació de la ciutadania.

El pla d’acció va respondre a les convocatòries del Consell Eu-
ropeu de juny i octubre de 2018 per desenvolupar una resposta 
coordinada als reptes en aquest camp, especialment a la vista 
de la celebració d’eleccions europees al mes de maig de 2019. 
Se centra en com afrontar la desinformació tant a la UE com 
al seu entorn. Els esforços per enfortir els grups de treball de 
comunicació estratègica del Servei Europeu d’Acció Exterior hi 
estan jugant un paper clau. Altres accions tenen com a objectiu 
enfortir respostes coordinades i conjuntes a la desinformació, 
mobilitzar el sector privat per assegurar-se que compleixi els 
seus compromisos en aquest camp i millorar la resiliència de la 
societat davant els reptes que crea la desinformació.

Els resultats d’aquesta resposta coordinada han estat un sistema 
d’alerta ràpida especialitzat entre les institucions de la UE i els Es-
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tats membres per facilitar l’intercanvi de dades i avaluacions de les 
campanyes de desinformació i proporcionar alertes sobre les ame-
naces de desinformació en temps real. Les institucions de la UE i 
els Estats membres també estan portant a terme una comunicació 
proactiva i objectiva sobre els valors i les polítiques de la Unió.

A l’octubre de 2018 es va crear el Codi de pràctica sobre la 
desinformació, que ha de garantir la transparència de la publi-
citat política, fomentar els esforços per tancar comptes falsos 
activus, etiquetar interaccions no humanes (missatges distri-
buïts automàticament per “robots”) i cooperar amb investiga-
dors acadèmics per detectar campanyes de desinformació i fer 
que el contingut comprovat sigui més visible i generalitzat. La 
Comissió, amb l’ajuda del grup europeu de reguladors enca-
rregats dels serveis de mitjans audiovisuals, està realitzant un 
seguiment continuat de l’execució d’aquests compromisos.

Aquest codi és una eina d’autoregulació per combatre la desin-
formació signat voluntàriament per plataformes, xarxes socials 
líders, anunciants i indústria publicitària. Els primers signata-
ris van ser Facebook, Twitter, Mozilla, Google i associacions i 
membres la indústria de la publicitat. Microsoft el va subscriure 
el maig de 2019 i TikTok s’hi va unir el juny de 2020.

Sobre l’objectiu de sensibilitzar i potenciar els ciutadans, 
s’estan realitzant campanyes de sensibilització. De fet durant 
la pandèmia de la CoViD-19 s’han coordinat diverses accions i 
a través del web EUvsDesinfo s’ofereixen totes les explicacions 
per combatre les informacions falses sobre el virus i els seus 
efectes.
 
Quines mesures o polítiques caldria aplicar a partir d’ara, 
tenint en compte la situació creada per la pandèmia?.- Els 
àmbits d’actuació en l’àmbit de lluita contra la desinformació i 
la necessitat de preservar el periodisme de qualitat estan ben 
definits. El més necessari seria reforçar les accions en el sec-
tor educatiu per ensenyar alfabetització mediàtica digital a les 
escoles. Aquesta seria la millor eina perquè la ciutadania apren-
gués com salvaguardar els valors essencials de la democràcia 
i tenir les eines necessàries per combatre les informacions fal-
ses i els rumors.
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Hi ha alguna dada rellevant que sigui convenient de conèi-
xer?.- La verificació d’informació és un fenomen global, que 
ha crescut en els darrers anys, sobretot degut a l’increment de 
la polarització política i a les xarxes socials que amplifiquen la 
circulació de falsedats, mentides o estafes. La pandèmia també 
ha agreujat aquest fenomen. Fins i tot es dedica un dia a l’any 
per assenyalar la seva rellevància: el dia 2 d’abril s’ha anome-
nat el “dia internacional de la verificació de dades”.

Segons el darrer informe de Duke Reporters’Lab, es comptabi-
litzen un total de 304 verificadors a 84 països a finals del 2020. 
El creixement respecte les dades del 2019 ha estat de 100 no-
ves institucions, tot i que en el cas dels Estats Units s’ha des-
accelerat. En l’àmbit català, destaca Verificat, que busca lluitar 
contra les notícies falses i l’engany en línia i al mateix temps 
promoure el consum crític d’informació i l’educació mediàtica. 
Un dels altres referents en aquest àmbit és la Xarxa Interna-
cional de Fact-Checking, impulsada per l’institut Poynter dels 
Estats Units, que ha establert un codi de principis que han de 
guiar la tasca de qualsevol institució que es vulgui dedicar al 
a verificació. A nivell de la Unió Europea, des del mes de juny, 
es compta amb l’Observatori Europeu de Mitjans Digitals que 
té com a objectiu crear i donar suport al treball d’una comu-

nitat multidisciplinària independent capaç de contribuir a una 
comprensió més profunda del fenomen de la desinformació i 
augmentar la resiliència de la societat.

De fet, en aquest compromís d’ajudar a la verificació, els ge-
gants tecnològics (Google, Twitter i Facebook) han respost a 
les demandes que rebien per fer una acció conjunta amb els 
verificadors i els mitjans de comunicació per col·laborar en 
aquest ingent tasca. Per exemple, Twitter han començat a re-
visar les reclamacions realitzades a les seves plataformes i a 
afegir etiquetes a publicacions dubtoses. Facebook i Google 
han fet aportacions per projectes de verificació de fets d’1 i 6,5 
milions de dòlars, respectivament. Tot i ser petits avanços, es 
troben en la bona direcció.

Aquesta tasca de verificació de dades i informacions es presen-
ta ara com un element complementari en l’oferta informativa de 
molts mitjans de comunicació; especialment visible en períodes 
electorals. L’exemple dels Estats Units és paradigmàtic durant 
la campanya electoral de Joe Biden i Donald Trump, tant durant 
els seus mítings com en els debats televisius. De fet, en alguns 
mitjans on l’ús d’eines tecnològiques per a la comprovació de 
fets ja ha estat àmpliament acceptada com una pràctica habi-
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tual de la redacció, ara la reflexió es troba en un estadi més 
avançat, cap a si la comprovació de fets està sent realment 
efectiva entre la ciutadania. (Infografies: El Periódico, 130ca-
racteres.com, cde.ugr.es, BW Businessworld)
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Quines són les principals diferències 
entre els articles patrocinats i la 
publicitat nativa?
Per Marc de Zordo, CEO de Getfluence / MarketingNews

Els responsables de màrqueting i comunicació de les empreses 
tenen actualment diferents opcions per promocionar les seves 
marques en l’entorn digital. Els formats més utilitzats són: els 
articles patrocinats i la publicitat nativa.

Els articles patrocinats i la publicitat nativa no són el mateix. 
La gran diferència entre un format i l’altre és que el primer és 
contingut redaccional i el segon, és format publicitari.

La segona gran diferència és l’objectiu d’un i de l’altre. Mentre 
que l’article patrocinat té com a finalitat construir una imatge i 
unes qualitats al voltant d’una marca a mig termini, a més de 
millorar el posicionament de la mateixa, la publicitat convencio-
nal té una fi més comercial i curt termini.

Article patrocinat.- Podem incloure l’article patrocinat dins el 
paraigua del Branded Content. Es tracta d’un contingut que té 
el mateix to i estil que la resta de continguts del site on es publi-
ca i que ofereix als lectors informació útil i valuosa. Pot versar 
sobre un tema d’actualitat o sobre alguna novetat de producte 
o servei que vulgui comunicar la marca.

És per això que resulta un format molt interessant per dur a 
terme estratègies de posicionament.

Ens trobem habitualment amb dos tipus de formats de Branded Con-
tent: l’article patrocinat (contingut redactat per l’editor d’un mitjà, i que 
per tant està integrat en el mitjà) i el publireportatge (contingut ofert 
pel propi anunciant, on la marca s’assegura el que vol comunicar). 

El contingut patrocinat sovint sembla ser una part natural del 
lloc web, però està clarament marcat com a contingut “patroci-
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nat” o “promocionat”. En general, inclou un enllaç que porta al 
producte o servei que es promociona.

Els anunciants poden gestionar aquest tipus d’acció de Bran-
ded Content de forma directa amb un mitjà o a través de plata-
formes que simplifiquen la gestió i contractació d’articles patro-
cinats amb mitjans influents.

Publicitat nativa
El terme “publicitat nativa” es refereix a un tipus de format pu-
blicitari integrat a la web en què apareix. Coincideix visualment 
amb el disseny del mitjà i cobreix un tema que interessa als 
seus lectors. Alguns anuncis nadius s’integren tan bé amb la 
resta del contingut web que un usuari pot pensar que formen 
part del contingut natural del site, i difícilment sabrà a primera 
vista que es tracta d’un anunci que enllaça amb una font ex-
terna.

L’anunci natiu generalment conté una breu quantitat de text i 
una imatge, dissenyat per cridar l’atenció, i es vincula a qualse-
vol contingut que l’anunciant vulgui ressaltar. Això podria ser un 
article patrocinat, un producte llistat per a la seva venda o un 
lloc web comercial, per exemple.

Els anuncis nadius més efectius brinden un valor real al lector, 
ja que es vinculen al contingut o un producte sobre el qual el 
lector està realment interessat en aprendre més.

La confusió que genera la identificació de tots dos formats es 
deu al fet que, en algunes ocasions, la publicitat nativa és uti-
litzada pel mitjà per promocionar articles patrocinats, i perquè 
en ambdues ocasions, els dos formats s’integren de forma molt 
natural en el mitjà. (Infografia: Semrush)
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