
Construïm grans audiències

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

30/05/2021

n
ú

m
e

ro 389

Subscriu-te aquí a
El Butlletí

Llegeix aquí els 
números anteriors

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

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


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Brussel·les prepara el camí per a una llei europea de llibertat de premsa
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Gairebé vuit de cada deu espanyols considera que les xarxes socials menteixen

COMUNICACIÓ DIGITAL
“Som digitals i ho som en català”: Política Lingüística proposa deu maneres d’incrementar l’ús del català a Internet

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària cau un 9,6% el primer trimestre de 2021, segons Infoadex

NOVES EINES
El first-party data, la principal alternativa dels editors espanyols al fi de les cookies

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Com destacar en l’economia de la subscripció: una nova guia electrònica de Zephr i recolzada per FIPP

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: L’any passat, el 43% dels editors de premsa van patir una caiguda dels seus ingressos superior al 20% 
TRIBUNA: La qualitat com a clau per a la recuperació dels mitjans locals el 2021
PETIT REPORTATGE: Què cal per abandonar les xarxes socials?
ANÀLISI: Les expectatives del sector de la comunicació cap als nous canals no coincideixen amb la realitat del consumidor
DOSSIER: Entrevistar des de Zoom demana professionalitat
OPINIÓ: El fenomen ClubHouse o com connectar conversant

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



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Brussel·les prepara el camí per a una 
llei europea de llibertat de premsa
Per Esther Herrera, projecte ‘Europa davant la Covid’ de La 
Vanguardia / La Vanguardia

El comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, va confirmar a la 
comissió de Cultura de Parlament Europeu el passat dilluns, dia 
21, que l’executiu comunitari està estudiant la creació d’una llei 
de llibertat de premsa perquè protegeixi a tots els treballadors 
del sector. Un anunci que sorgeix gairebé dues setmanes des-
prés que morís assassinat el periodista grec Yorgos Karaivaz. 

Breton va avançar la preparació d’aquesta nova llei en la dis-
cussió amb els eurodiputats sobre la situació dels mitjans des-

prés de la pandèmia de Covid-19, en què el sector s’ha vist 
fortament impactat.

“La llibertat de premsa és sens dubte una de les nostres lliber-
tats més sagrades. Hem de defensar-la”, ha subratllat el comis-
sari, que ha recordat que des del desembre s’han dut a terme 
plans per defensar la llibertat dels periodistes, vigilar les viola-
cions de la llibertat de premsa i donar suport amb mecanismes 
legals als periodistes amenaçats. 

En concret, Breton també va mostrar la seva preocupació en 
alguns països en què els mitjans de comunicació han patit pres-
sions dels governs, com a Polònia, República Txeca, Hongria, i 
també recentment Eslovènia. Tots ells, països amb qüestionats 
líders populistes. 

Pel que fa a Hongria, Breton va admetre que “estan vigilant de 
prop” la situació i que “hi haurà notícies” al respecte, especial-
ment després del tancament de Club Ràdio, l’última emissora 
independent que existia al país, i que ha estat obligada a tancar 
sota el pretext que havia incomplert el registre obligatori, enca-
ra que és un tràmit que només comporta una multa. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El comissari francès va admetre que les eines que té actualment 
la Comissió per a “intervenir en l’àrea de la llibertat de premsa 
és limitada, especialment al veure a diversos països on hi ha 
un augment preocupant de la politització dels mitjans”. Davant 
la situació, va reconèixer que “indubtablement es necessita una 
eina complementària”. “Estic preparat per fer la meva part per 
aconseguir-ho”. 

I tot i que les competències siguin limitades, Breton va anunciar 
que s’estan estudiant mesures més ambicioses. “Realment crec 
que hem de preparar una llei europea de llibertat de premsa, que 
complementi el nostre arsenal legislatiu i assegurar que la lliber-
tat i el pluralisme siguin els pilars de les nostres democràcies”. 

A la Unió Europea s’han comptabilitzat tres assassinats de pe-
riodistes des 2017, i l’OSCE fa una setmana dels perills del 
discurs populista en l’atac als mitjans de comunicació. En els 
últims tres anys, s’ha assassinat la periodista d’investigació Da-
phne Caruana-Galizia amb un cotxe bomba a Malta en 2017. 
L’eslovac Jan Kuciak, que escrivia sobre contactes entre po-
lítics i la màfia, va ser tirotejat amb la seva nòvia al febrer de 
2018. I el passat 9 d’abril, Yorgos Karaivaz, especialitzat en 
successos, assassinat a Atenes. 

Per això, el comissari considera que, davant els canvis pels 
quals està travessant el sector dels mitjans i les seves possi-
bles “conseqüències en la seva independència i pluralisme”, fan 
necessari vigilar més de prop “la transparència, independència i 
la rendició de comptes davant accions que tracten de controlar 
la llibertat de premsa “. A més ha avançat que la mesura podria 
servir per “enfortir la governança dels mitjans públics”, per evi-
tar “riscos de politització i assegurar la diversitat i el pluralisme”. 

Per la seva banda, la Comissió Europea també admet que la pan-
dèmia ha “accentuat les vulnerabilitats del sector dels mitjans”. Se-
gons dades de l’Executiu comunitari, els mitjans de comunicació 
representen un 3% del PIB de la Unió Europea, però el confina-
ment generalitzat durant la primera onada de covid va provocar 
“una caiguda dels ingressos per publicitat entre un 30% i un 80%, 
un percentatge que s’ha situat en el 20% en el cas de la televisió”. 

Tot això ha portat a “greus problemes de liquiditat, la desocupa-
ció ha augmentat i molts periodistes i professionals d’aquests 
mitjans -en particular aquells que treballen per compte propi o 
en condicions laborals precàries- s’han trobat sense ingressos”, 
explica l’Executiu en el seu pla d’acció per als mitjans, presen-
tat el passat desembre. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“Les empreses de mitjans informatius són tant un sector econò-
mic com un bé públic. Es requereix temps, estabilitat i recursos 
perquè els mitjans periodístics produeixin continguts indepen-
dents i fiables. Això inclou la necessitat de desenvolupar la ca-
pacitat dels mitjans per analitzar i reflectir informació científica 
sobre els grans problemes socials, com la salut i el canvi cli-
màtic”, analitza en el seu Pla la Comissió Europea. 

No obstant això, en els últims anys, el sector dels mitjans infor-
matius s’ha enfrontat també a la transformació digital, que ha 
afectat especialment a mitjans locals i regionals. Molts d’ells 
s’han vist obligats a tancar. A més, s’ha produït un descens de 
mitjans que envien corresponsals a l’estranger, “el que pot tenir 
un efecte perjudicial sobre les anàlisis en profunditat i els repor-
tatges professionals”, alerta Brussel·les. 

Tendències que la crisi provocada per la Covid-19 “podria ac-
celerar”, malgrat que s’ha produït també una paradoxa: els ciu-
tadans europeus recorren als mitjans informatius més que mai, 
com ho reflecteixen les xifres de lectors i d’audiència. 

Davant d’aquesta situació, l’Executiu comunitari en el marc 
del seu pla per donar suport a la recuperació del sector ja ha 

començat a facilitar l’accés a préstecs a través del programa 
europeu d’inversions (conegut com InvestEU) per als mitjans 
que busquin liquiditat, així com els que requereixin inversions. 
(Fotografia: Nau.ch)
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Gairebé vuit de cada deu espanyols 
considera que les xarxes socials 
menteixen
Per Torres y Carrera

El 78,5% dels espanyols considera que les xarxes socials men-
teixen, tot i que un 52,3% considera que ho fan a un nivell alt i 
un 26,2% a un nivell mitjà... tot això en un context en el qual el 
60,6% afirma mantenir un alt nivell d’atenció informativa sobre 
el que passa al món.

Es tracta de la principal conclusió d’un estudi demoscòpic re-
alitzat per Alpha Research per a la Universitat Complutense 
de Madrid i la consultora de comunicació Torres i Carrera que 
analitza el fenomen de les notícies falses, i que aporta la dada 

que els més interessats per l’actualitat són els més grans de 55 
anys (72,7%) mentre que en els més joves aquesta preocupa-
ció baixa fins al 51,3%.

Segons ha explicat el coordinador de l’estudi, Xurxo Torres, di-
rector general de Torres i Carrera, aquesta primera aproximació 
sembla adaptar-se a una realitat històrica atemporal que con-
clou que “a la joventut mai li ha interessat la informació meteo-
rològica, a mesura que compleixes anys multipliques les con-
sultes en els portals de predicció”.

Amb tot, el que trenca els motlles històrics tradicionals és el 
tipus de mitjà que es consulta per mantenir-se informat. Encara 
que la televisió segueix sent el mitjà preferit pel 77,3% dels 
enquestats per informar-se, la situació canvia radicalment entre 
els més joves, de manera que el 82,4% dels enquestats que 
tenen entre 16 i 24 anys s’informen a primer lloc a través de les 
xarxes socials, “un canvi de tendència és doblement significa-
tiu: d’una banda, evidencia que la finestra a través de la qual 
els joves veuen el món està associat a un model comunicatiu 
poc jeràrquic i menys corporatiu. De l’altra, mostra una gradual 
pèrdua d’interès per la veritat”, ha opinat Xurxo Torres.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’estudi mostra com la generació a la que menys li preocupa 
que una notícia sigui falsa és als més joves, de manera que al 
36,4% dels enquestats de la Generació Z no els preocupa molt 
que una informació que els interessa sigui falsa; mentre que la 
major preocupació se situa a la franja d’edat de 55 o més anys 
(78,7%), concloent que, com més gran és el rang d’edat, més 
gran és la preocupació per ser enganyat amb notícies falses.

Una tendència similar s’observa en la credibilitat que ens me-
reixen els diferents canals informatius. Els mitjans tradicionals 
mantenen un alt nivell de credibilitat entre els majors de 40 anys 
en endavant, però per sota dels 39 anys estan molt més qües-
tionats.

En aquest sentit, Cristóbal Fernández, vicedegà de Estudiants i 
Comunicació de la Facultat de Ciències de la Informació i porta-
veu de la UCM en el projecte Culebras, ha aclarit que “una part 
significativa dels més joves és com si ens estiguessin dient: 
sabem que les xarxes generen més notícies falses, però ens és 
igual. Sent un canal tan rellevant a través del qual construeixen 
la seva realitat no deixa de ser preocupant i revela la necessi-
tat d’apostar per la formació específica en aquest àmbit per fer 
front a aquesta situació des de les etapes més primerenques”.

Els canals a través dels quals la societat espanyola contrasta 
les notícies que els interessen són les webs oficials (65,1%), la 
premsa digital (50%) i la televisió (32,7%), mentre que les xar-
xes socials apareixen en quart lloc (29,9%), excepte en el cas 
dels joves (16-24 anys) que les pugen fins al tercer lloc (43%), 
per sobre de la televisió i a cinc punts de la premsa digital.

Els enquestats (66,8%) assenyalen a Facebook com la xarxa 
social en la qual es troben més rumors, a la qual li segueixen 
WhatsApp (55,1%), Twitter (49,2%) i Instagram (35,3% ). En 
canvi, la que resulta més fiable és LinkedIn, de la qual només 
un 7% dels enquestats considera que mou notícies falses.”

L’estudi demoscòpic revela que només la televisió i la prem-
sa digital mantenen uns bons ràtios entre l’audiència. La ràdio 
(35,8%) i la premsa en paper (17,5%) es mouen en un terreny 
molt menys sòlid, una tendència que resulta més cridanera 
entre l’anomenada Generació Z, que amb prou feines escolta 
la ràdio (15,8% ) i molt menys llegeixen la premsa en paper 
(10,7%).  (Infografia: El Periódico)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’AMIC dona suport dels processats 
per l’1-O

Per la Diada de Sant Jordi, el 23 d’abril, des de l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) -formada per 475 
mitjans impresos i digitals-, varen manifestar el seu rebuig al 
processament de 29 empresaris i càrrecs del Govern pel re-
ferèndum de l’1-O, que  es va confirmar la setmana passada 
des de l’Audiència de Barcelona.

En el seu comunicat, l’entitat afirma: “Des de l’AMIC, per res-
pecte als drets humans, civils i polítics, defensem que els pro-
blemes polítics s’han de resoldre exclusivament des de l’àmbit 

de la política i rebutgem la contínua repressió judicial per 
l’organització del referèndum. Perquè en societats amb ferms 
valors democràtics, el diàleg i la negociació han de ser l’únic 
camí per a resoldre els conflictes polítics i és per això que re-
clamem que la resolució del conflicte torni a l’àmbit exclusiu de 
la política”. (Font: MAE – fotografia: APB)

El 73% de les periodistes rep 
assetjament en línia, segons Unesco

El 73% de les dones periodistes ha patit alguna vegada asse-
tjament en línia relacionat amb el seu treball, segons un estu-
di pioner divulgat per la Unesco amb motiu de la Conferència 
Mundial de la Llibertat de Premsa, que tindrà lloc aquestes dies 
a Namíbia. “La violència en línia, sovint en forma d’atacs misò-
gins coordinats, va des del llenguatge d’odi fins a les amena-
ces de violència sexual o física”, denuncia l’organització en un 
comunicat en què ha anunciat l’esdeveniment i la publicació de 
l’estudi complet , que serà avui, divendres, dia 30 d’abril. 

D’altra banda, els periodistes professionals demanaran en la 
conferència que els governs prenguin mesures per contrares-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tar les més de 400 violacions contra la llibertat d’expressió que 
han patit en relació amb la crisi de la Covid-19, segons dades 
de l’Institut Internacional de la Premsa. (Font: Premsa Unesco)

Es vol enfortir la deontologia de 
periodistes i comunicadors

Quatre associacions amb seu a Madrid han unit forces per refor-
çar l’ètica i la deontologia de la professió i per això han elaborat 
un document que exposa la millors pràctiques i principis que 
han d’orientar la professió. Les responsables de la iniciativa, 
que porta per nom “Periodistes i directors de comunicació: un 
compromís ètic per al futur”, són l’Associació de la Premsa de 
Madrid, la FAPE, la Associación de Directivos de Comunicació 
(Dircom) i la Asociación de Periodistas de Información Econó-
mica (APIE)’Associació de Periodistes d’Informació Econòmica 
(APIE).

L’augment de les fake news, els esdeveniments i canvis que 
s’estan desenvolupant en el sector, han impulsat aquesta unió. 
Una pauta conjunta que, segons els seus promotors, “pretén fer 
un pas més en el reforç dels compromisos ètics i deontològics 

que regeixen les redaccions i els departaments de comunica-
ció”. (Font: MAE)

El 39% dels ingressos de Prisa 
provenen ja del seu negoci digital

El Grup Prisa anuncia un primer trimestre marcat per la conti-
nuació de l’impacte de la crisi de l’Covid-19 en el mercat publi-
citari, així com pel tancament dels col·legis en la major part dels 
països on es troba Santillana. En aquest entorn, el Grup Prisa 
ha seguit impulsant la seva aposta per la transformació digital 
amb una nova estructura societària dividint els seus negocis en 
Educació i Prisa Media (integració de negocis de Prisa Ràdio i 
Prisa Notícies), progressant així en el full de ruta marcat per la 
companyia.

El País aconsegueix 145.130 subscriptors, amb un increment 
del 19% dels exclusius digitals fins 101.046. El nombre de lec-
tors registrats arriba als 3.524.098, amb un creixement de l’45% 
respecte a el tancament de el mateix mes del 2020. La Ràdio 
acumula 65,2 milions de mitjana mensual de consum d’hores 
d’streaming i 30,8 milions de descàrregues de podcast, el que 
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suposa un 16,2% i un 32% de creixement, respectivament, i 
consolida el seu lideratge en el mercat de parla hispana.

L’Ebitda trimestral de Prisa ascendeix a 12,3 milions, enfront 
dels 64,1 milions del mateix període del 2020 per l’impacte de 
la crisi de la Covid-19 en el mercat publicitari i el tancament dels 
col·legis a Llatinoamèrica, i amb l’efecte de una comparativa 
desigual amb el primer trimestre del 2020 en què gener i febrer 
encara no havien registrat l’efecte de la pandèmia. (Font: Pro-
grama Publicidad)

El servei d’informatius d’IB3 manté la 
vaga d’aquest divendres

La vaga dels serveis informatius d’IB3 convocada per a aquest 
divendres es manté després que la reunió al TAMIB hagi acabat 
sense acord. Segons ha informat el comitè de vaga a través 
d’un comunicat, tant Dalton com IB3 no han acceptat les recla-
macions dels treballadors i el comitè ha decidit mantenir la vaga 
per tal de reivindicar els seus drets.

 

Els treballadors subcontractats dels informatius reclamen 
l’eliminació dels punts més conflictius del Manual d’Organització 
de Dalton que impedeixen el normal funcionament de la radiote-
levisió, l’aplicació de la pujada salarial del 10% a tot el personal 
i la internalització del servei. En aquest sentit, els treballadors 
subcontractats d’IB3 defensen que “només posant fi al sistema 
d’externalització a empreses privades podrem aconseguir millo-
res laborals substancials, evitar la fuita de talent i garantir uns 
serveis informatius públics i de qualitat, tal com mereixen els 
ciutadans de les Balears”. (Font: AraBalears – fotografia: IB3)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els acomiadaments arriben a les 
revistes de difusió estatal

El grup Condé Nast, editor de les publicacions Vanity Fair, Vo-
gue i Condé Nast Traveler, ha plantejat un expedient de regula-
ció d’ocupació (ERO) per a la seva plantilla a Espanya. Segons 
la informació avançada per El Independiente, el grup editor pla-
neja acomiadar 55 treballadors a Espanya, una xifra que afec-
taria a una quarta part de la plantilla, formada per 200 empleats. 
L’ajust podria afectar una quarta dpart e la plantilla espanyola 
del grup editor.

Les baixes formarien part de la reestructuració global iniciada 
en altres mercat on l’editora té una presència destacada, com el 
Regne Unit. Tot i que encara no s’ha constituït la taula negocia-
dora per concretar els detalls de l’ERO, l’empresa pretén cen-
trar els ajustos en les àrees de redacció, comercial i distribució. 
(Font: Dircomfidencial)

Atac a la redacció del diari El Mirall, 
de Santa Coloma de Gramenet

La façana i la vorera de l’edifici on hi ha la redacció d’El Mirall.
net, a Santa Coloma de Gramenet, han aparegut la matinada 
d’ahir, dijous, pintades i embrutides amb pintura plàstica, la qual 
ha afectat també alguns dels comerços veïns. La bretolada s’ha 
descobert quan el personal de l’establiment Horta Meya desca-
rregava els seus productes per a la venda del dia. 
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Els fets tenien l’objectiu clar d’atacar la redacció del diari. L’editora 
de El Mirall.net ha posat l’oportuna denúncia a la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra, que ja treballen en la investigació del cas. 
Les sospites apunten que aquesta acció estaria relacionada amb 
el conflicte urbanístic que hi ha al voltant de la reforma del casc 
antic de la ciutat colomenca. (Font i fotografia: elmirall.net)

L’editora Som compleix 20 anys

L’editora Som, abans Contrapunt, que gestiona set capçaleres 
d’informació en paper i deu diaris digitals al Vallès Oriental, 
compleix 20 anys. El 27 d’abril de 2021 va fer dues dècades 
del naixement del setmanari local Contrapunt, que va aparèixer 
com a diari de la ciutat de Mollet i que ha esdevingut mitjà de 
referència al Baix Vallès.

El 2016 l’editora es transforma en Som. El canvi de nomencla-
tura va fer replantejar les denominacions dels periòdics que van 
rebatejar-se convertint-se en la xarxa de publicacions Som, com 
a relleu i ampliació de les publicacions Contrapunt, AraVallès i 
AraGranollers. Com a resultat van néixer SomMollet, SomGra-
nollers, SomlesFranqueses, SomParets, SomMontornès, Som-

Martorelles, totes elles en paper i amb diferents periodicitats, i 
el diari digital comarcal SomVallès, amb altres edicions digitals 
com SomMontmeló, SomlaLlagosta i SomSantFost.

La família ha tornat a créixer ara fa un any després que Som 
adquirís la publicació degana a Mollet, el Mollet a Mà, que des 
d’aquest mes d’abril s’ha rellançat amb un nou disseny i nous 
continguts, que arribaran cada mes a totes les bústies molleten-
ques. (Font: Redacció AMIC).

Surt El Nostre Xapolar, el sisè periòdic 
gratuït de Més Ciutat

L’editora Més Ciutat acaba de publicar El Nostre Xapolar, la 
seva sisena capçalera gratuïta que dona cobertura a la trentena 
de municipis que integren la Mancomunitat del Xarpolar, al nord 
de la província d’Alacant. El primer número, de 16 pàgines, ha 
sortit amb un tiratge de 3.700 exemplars.

Més Ciutat compta amb cinc capçaleres gratuïtes més: Banye-
res, Xixona, Muro, Bocairent i Oliva. Totes tenen una periodici-
tat mensual excepte Bocairent, que és bimestral.
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El Nostre Ciutat, la capçalera de les comarques de L’Alcoià, 
Comptat i Foia de Castalla, és la publicació de referència i de 
pagament de Més Ciutat. Té dues edicions digitals en valencià 
i castellà i un tiratge en paper de 2.500 exemplars. (Font: Co-
municació 21)

Metròpoli, revista d’Unidad Editorial, 
torna als quioscos

Un any després, Unidad Editorial retorna als quioscos la revista 
Metrópoli. Ho va fer ahir, dijous 29 d’abril, amb una edició es-
pecial sota el títol de Espanya Gastro. Un número monogràfic 
que recull totes les tendències i personatges clau en el sector 
en aquest 2021. Un exemplar que servirà per remarcar les 25 
fites que marcaran l’hostaleria i la restauració durant els últims 
mesos.

Al llarg de les seves 116 pàgines, aquest número analitza tam-
bé els diferents actors que intervenen en la cadena de produc-
ció i pilars clau en la gastronomia. Font: MAE)
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“Som digitals i ho som en català”: 
Política Lingüística proposa deu 
maneres d’incrementar l’ús del català 
a Internet
Per Llengua.cat

Amb l’eslògan “Som digitals i ho som en català”, la Direcció 
General de Política Lingüística ha publicat un decàleg d’accions 
per afavorir l’ús de la llengua catalana en l’entorn digital. El ví-
deo ‘Guia per fer créixer el català a Internet’  proposa deu bones 
pràctiques, senzilles i concretes, que la ciutadania pot adoptar 
per estendre l’ús d’aquesta llengua. L’objectiu és normalitzar la 
presència del català a la xarxa, que els seus parlants la consi-
derin també útil per fer-la servir en un entorn molt dominat per 
les llengües majoritàries i alhora contribuir a preservar la rique-
sa i el plurilingüisme lingüístic.

Els ciutadans que volen usar el català a Internet poden tenir en 
compte algunes bones pràctiques com, per exemple, navegar 
per les versions en català dels webs que consulten a Internet, 
encara que no sigui l’idioma predeterminat a la pàgina princi-
pal. En relació a aquest aspecte, també es demana que quan 
es configuri un web no s’assimili una sola llengua a un estat, 
perquè aquesta pràctica va en detriment del plurilingüisme de 
molts territoris.

Quant a trobar informació a la Viquipèdia, el vídeo justifica per 
què utilitzar-hi el català garanteix tenir accés a uns resultats 
amb l’indicador de qualitat més elevat. Per a les cerques en 
línia, per exemple a Google, utilitzar la llengua catalana contri-
bueix a fer-la més visible en els algoritmes dels cercadors.

Una altra de les opcions per fer créixer el català a les xarxes 
és consumir i/o crear continguts en català. Els influenciadors 
catalans tenen arguments per utilitzar aquesta llengua perquè 
poden tenir accés a nínxols de mercat que no tenen la ma-
teixa competència que els que empren llengües majoritàries. 
Des del punt de vista del màrqueting a les empreses, també 
resulta més rendible apostar per influenciadors que utilitzen el 
català perquè coincideixen en el mateix mercat local i, per tant, 
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n’optimitzen els resultats. En els perfils professionals, el vídeo 
esperona a utilitzar el català en plataformes socials com Linke-
dIn o Instagram, per criteris de proximitat amb el públic objectiu 
i també de menor competència.

El vídeo convida els usuaris que fan servir plataformes de com-
pravenda a utilitzar la llengua catalana per oferir els seus produc-
tes, tenint en compte que els clients potencials viuen majoritària-
ment en un entorn proper. Des del punt de vista del consumidor, 
s’esperona els ciutadans a fer les compres en llengua catalana i 
a reclamar que les empreses també s’adaptin als usos lingüístics 
dels seus usuaris, com ja determina el marc legal.

El català, llengua digital
El desenvolupament de polítiques per fomentar els usos de la 
llengua catalana en l’àmbit digital forma part de l’agenda de la 
Direcció General de Política Lingüística

“El català, llengua digital”. Internet suposa una oportunitat per 
promocionar llengües de dimensions mitjanes com la catalana i 
alhora planteja el repte de garantir que tant l’oferta com el con-
sum de productes digitals en català s’incrementi d’acord amb 
les dimensions demogràfiques de l’idioma.

En el marc d’aquesta agenda, Política Lingüística ha publicat 
l’informe ‘Català, youtubers i instagramers: Un punt de parti-
da per promoure l’ús de la llengua’. Elaborat pels investigadors 
Marina Massaguer Comes, Avel·lí Flors-Mas i F. Xavier Vila, 
del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de 
la Universitat de Barcelona (CUSC), analitza l’ús del català en 
els continguts adreçats a adolescents i joves dels principals in-
fluenciadors i formula propostes per a la promoció de la llengua. 
A partir d’aquest treball s’han desenvolupat accions comunica-
tives específicament adreçades a aquest públic com la cam-
panya “A la xarxa, peta-ho en català” difosa per canals digitals 
a final d’any.

L’apartat Món digital del web de Llengua catalana recull pro-
postes com la manera de configurar els dispositius mòbils en 
català, ofereix argumentaris i materials de sensibilització sobre 
els avantatges d’utilitzar-lo, tant per a la ciutadania com per a 
les empreses, i informa de l’impuls institucional per incorporar 
el català a les tecnologies de la veu, segons la demanda de la 
majoria de ciutadans perquè es respecti la diversitat lingüística 
en la relació amb els productes tecnològics. El català es troba 
entre el 5 % de llengües del món que tenen presència a Inter-
net. (Infografia: Llengua.cat)
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Draft Assistant, el programa 
d’intel·ligència artificial de l’WSJ

La intel·ligència artificial es va estenent a poc a poc a les redac-
cions i el seu ús va des de la publicació de dades de manera 
automatitzada, amb unes línies de context, com és el cas de 
resultats esportius, clima, terratrèmols, accions de borsa, etc.., 
fins a la seva utilització en la recerca intel·ligent d’anomalies en 
grans volums de dades per obtenir notícies.

Wall Street Journal està anant una mica més enllà i ha dissen-
yat un programari que, pel que fa a periodisme financer, crea 
fins i tot un esborrany d’article perquè el redactor tingui un punt 
de partida i pugui dedicar-se al més rellevant. El diari econò-
mic es preguntava, atès que els traders financers han utilitzat 
durant molt de temps algoritmes i models estadístics sofisticats 
en els mercats, si hi havia possibilitats similars perquè els re-
porters aprofitessin la intel·ligència artificial per millorar el pe-
riodisme financer

Amb aquesta pregunta en ment, l’equip de R + D aplicat a la 
sala de redacció es va associar amb l’equip d’Estratègia i els 

editors de Mercats per dissenyar un prototip que aprofundís en 
aquesta possibilitat. El resultat ha estat Draft Assistant, un ge-
nerador d’articles en temps real que utilitza el processament del 
llenguatge natural (NLP) per crear esborranys basats en els ar-
ticles del mateix WSJ i de connexions API amb dades existents, 
així com d’un ampli corpus. En aquest enllaç a Laboratorio de 
Periodismo s’explica a bastament aquesta novetat tecnològica. 
(Font: Laboratorio de Periodismo)

El 30% dels usuaris d’àudio en línia té 
una subscripció de pagament

L’àudio en línia està en 
auge a Espanya, com 
demostra la proliferació 
de noves plataformes 
que han desembarcat a 
l’estat durant els últims 
mesos, tendència a la 
qual s’estan sumant els grans mitjans convencionals. Segons 
un estudi d’IAB Spain, l’àudio en línia ja arriba al 61% de la 
població espanyola, tot i que amb prou feines hi ha hagut crei-
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xement respecte a el mateix informe de 2020, que establia un 
abast del 60%.

L’Estudi d’àudio Digital 2021, d’IAB Spain, és un informe anual 
de referència per a la indústria. Aquesta edició, està elaborada 
en col·laboració amb GfK Espanya i patrocinada per IKI Mitja-
na i t2ó. L’objectiu principal del document és aprofundir en el 
coneixement del consumidor de continguts d’àudio Digital per 
esbrinar aspectes quantitatius que determinen els seus hàbits 
i preferències.

La informació recollida en el mateix ofereix una visió real del 
mercat d’àudio Digital a Espanya que permet entendre, quan-
tificar i analitzar l’abast d’aquesta disciplina, així com aportar 
informació sobre tendències dins el marc de mercat definit des 
de la Comissió d’àudio Digital de IAB Spain. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Spain). Podeu consultar 
l’estudi AQUÍ 

D’Alacant, nou diari digital
Divendres, 23 d’abril, El Español va fer un pas més en la seva 
expansió territorial  llançant el diari digital D’Alacant, convertint-
se en la única capçalera estatal amb edició pròpia en la cinque-
na província més poblada d’Espanya.

Segons l’editora, D’Alacant neix com una clara aposta pel 
periodisme de proximitat local i provincial, fonamentat en els 
mateixos principis fundacionals d’elcatalan.es: “afermat en la 
realitat digital d’un món en constant transformació; compromès 
amb la pluralitat i la llibertat com a eixos de la professió perio-
dística; i indomable en les seves funcions de fiscalització sobre 
les actuacions dels que ostenten el poder en cada àmbit per 
delegació de la ciutadania”.

Pel que fa a la posada en marxa del nou digital, Pedro J. Ramí-
rez ha indicat que aquest llançament és un pas molt important 
en el desenvolupament territorial d’El Español, ja que Alacant 
“és una província amb una tradició liberal i amb una gran poten-
cial empresarial”. (Font: MAE)
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La inversió publicitària cau un 9,6% 
el primer trimestre de 2021, segons 
Infoadex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El balanç del primer trimestre del 2021 que ens acaba d’oferir In-
foadex, mostra les contínues caigudes en el sector publicitari des 
de l’inici de la pandèmia. No obstant això, l’impuls a la vacunació 
ha omplert d’esperança als mercats i al sector de la publicitat. 
Prova d’això, són els resultats del mes de març de 2021, quan es 
compleix un any des de l’inici de la crisi sanitària per la Covid-19, 
la inversió hauria crescut un 9,8% passant dels 370.900.000 
d’euros de 2020 a 407,4 milions del mes de març de 2021.

Per la seva banda, Digital, que ocupa la primera posició per 
volum d’inversió publicitària, ha experimentat un increment del 
8,8%, obtenint 486,0 milions d’euros en els primers tres mesos 
de l’any. Dins de Digital el millor comportament el té Xarxes 
Socials, mitjà que creix un 12,1% el seu volum d’inversió publi-
citària passant de 111.200.000 d’euros a 124.700.000 durant el 
primer trimestre.

En la mateixa línies de pujades,  Search augmenta la seva 
xifra un 8,0% amb una inversió de 183.600.000 enfront dels 
170,0 milions d’euros que va obtenir en el mateix període de 
2020. Websites també incrementa la seva xifra d’inversió en un 
7,5%, i arriba a un volum en els tres primers mesos de l’any de 
177.700.000 d’euros. 

El segon mitjà per inversió seria Televisió, que aglutina una 
inversió publicitària de 379.600.000 d’euros, amb un -13,6% 
menys que els 439.600.000 d’euros de el mateix període del 

EVOLUCIÓN MARZO 2021 VS. MARZO 2020 
Medios Mar´19 Mar´20 Mar´21 % ev.21/20 % ev.21/19 
Cine 2,9 0,7 0,1 -80,0% -95,2% 

Diarios 36,4 18,9 17,7 -6,1% -51,4% 

Dominicales 2,4 1,3 0,8 -40,4% -66,6% 

Exterior 42,5 20,8 15,3 -26,6% -64,1% 

Radio 43,5 28,2 33,4 18,5% -23,3% 

Revistas 19,4 16,3 11,7 -28,5% -39,8% 

Televisión 181,9 139,6 147,7 5,8% -18,8% 

Total Digital 190,1 145,2 180,8 24,6% -4,9% 

  
  
  

Search  72,0 54,8 67,3 22,8% -6,5% 

Websites (Display + Video)  69,1 57,1 69,4 21,6% 0,4% 
Redes Sociales (Display + 
Video) 

49,0 33,3 44,1 32,5% -10,0% 

Total medios  519,1 370,9 407,4 9,8% -21,5% 
Fuente InfoAdex, S.A./ Millones de euros. 
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2020. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 
82,5 milions, per sobre del quart mitjà, Diaris, la xifra del qual 
puja el primer trimestre d’aquest any a 50.700.000 d’euros. En 
el cas d’Exterior, la seva xifra suposa una caiguda del -54,8% 
sobre la quantitat corresponent a l’any anterior, i el mitjà Revis-
tes decreix un 31,5% el seu volum d’inversió publicitària.

Suplements i dominicals obté una xifra d’inversió de 1,9 milions 
d’euros, en el període gener-març d’enguany, que es tradueix 
en un decrement del -52,6%; i Cinema, últim mitjà per volum 
d’inversió, sempre segons Infoadex, mostra una baixada del 
-86,7% sobre el període corresponent de l’any anterior, el que 
el situa en 0,6 milions d’euros. (Infografia: Infoadex)

Desmitificació dels mercats sotmesos 
a curació

IAB Europe, en col·laboració amb Xandr, l’empresa de publi-
citat avançada d’AT & T, ha publicat un informe de la indústria 
anomenat “Desmitificació dels mercats curats: una guia perquè 
els compradors impulsin estratègies d’oferta eficients” i els re-
sultats d’una enquesta a tota la regió sobre els mercats curats a 

Europa. A l’informe, l’equip d’experts de Xandr explora les prin-
cipals oportunitats i reptes dels mercats curats i el seu futur dins 
del panorama de la identitat i la televisió connectada. L’informe 
ofereix una mirada en profunditat sobre els mercats seleccio-
nats i comparteix com els compradors poden aprofitar-los per 
superar reptes complexos del panorama programàtic actual.

Els titulars principals de l’enquesta inclouen:

• L’objectiu bàsic de la compra del 2021 és “millorar l’orientació 
per públic” (36%). Els altres objectius clau destacats pels en-
questats van ser “Diferenciar-se de la competència (32%) i Mi-
llorar la transparència” (30%).

• Més de dos terços dels anunciants van destinar la seva des-
pesa als mitjans a compres programàtiques. Això es fa princi-
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palment mitjançant subhastes obertes, amb la despesa princi-
palment per mostrar formats.

• La majoria dels anunciants tenen una estratègia de subminis-
trament establerta; només un 14% va dir que no en podia exe-
cutar cap. Els principals motius esmentats per a les estratègies 
d’èxit van ser “assegurar-se que la seva marca apareixia en 
contingut de confiança i de qualitat” i “dirigir la despesa cap a 
aquest inventari amb un millor rendiment”.

L’estudi destaca que escollint operar per compte propi curats al 
mercat, els curadors poden prendre el control de quins vene-
dors i camins de subministrament volen per treballar i restablir 
relacions. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Mo-
neycontrol)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Desmitificació 
dels mercats curats: una guia perquè els compradors impulsin 
estratègies d’oferta eficients. CLICAR AQUÍ  

Només un 6% de les dones se sent 
identificada amb la publicitat actual

En aquest context, neix el projecte Meaningful Women 2030, 
d’Havas Media Group, per ajudar les empreses a realitzar una 
comunicació i connexió més igualitària entre marques i dones. 
El projecte pretén lluitar contra la desigualtat de gènere en la 
comunicació en general, com a plataforma de suport.

Actualment, la dona té el poder de decisió del 88% de les com-
pres, inclòs el sector de l’automoció, tradicionalment vinculat a 
l’home, com recolza més del 80% de les respostes de l’estudi de 
l’agència de mitjans, presentat al costat de Arena Media. En altres 
indústries, aquesta fotografia es repeteix, com en la electrodomès-
tics (89%), tecnologia (94%), bellesa/cura (98%) i dietètica (79%).
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Malgrat aquest context i aquest poder de decisió, les dones no 
se senten identificades amb les accions o campanyes publi-
citàries llançades per les marques. De fet, només un 6% de 
les dones se senten identificades amb la publicitat. Així mateix, 
segons dades oficials del Ministeri, el 40% dels anuncis actuals 
són sexistes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Havas Media Group)
  
NOTA: El Butlletí us acosta el treball d’Havas Media Group. 
CLICAR AQUÍ  

Wavemaker guanya concurs de 
1.998.920 euros de la Secretaria 
d’Estat de Sanitat
Es tracta del concurs de 1.998.920 euros de la Secretaria 
d’Estat de Sanitat per al Servei de compra d’espais en mitjans 
i altres suports publicitaris per a la difusió d’una campanya 
del Ministeri de Sanitat, dirigida a la sensibilització i promoció 
de la vacunació front a la Covid-19. Import: (sense impostos) 
1.652.000 euros, guanyat per  Wavemaker. (Font: Programa 
Publicidad)

Les Jornades de màrqueting i 
comunicació a la UVIC constaten el 
valor creixent per a les marques de 
tenir un propòsit social

 
Les primeres Jornades de Màrqueting i Comunicació, que es 
desenvolupen organitzades per la Facultat d’Empresa i Comu-
nicació (FEC) de la UVic-UCC, són un punt de trobada entre 
empreses i professionals. L’objectiu d’aquesta iniciativa és pro-
moure, difondre i transmetre els coneixements d’avantguarda 
en l’àmbit del màrqueting i la comunicació empresarial.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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En aquestes jornades S’aporta coneixement i solucions al teixit 
empresarial mitjançant un cicle de conferències amb ponents 
líders en temàtiques com les noves tendències en màrqueting i 
comunicació a les organitzacions, la innovació, l’omnicanalitat o 
l’anàlisi dels consumidors. També està essent l’espai de troba-
da entre diferents sectors empresarials i es generen espais on 
compartir coneixements i experiències.

Aquestes jornades aprofundeixen en l’espai de creació de co-
neixement que és una universitat, en aquest cas per part de la 
UVic-UCC, i estan permetent visualitzar un dels àmbits princi-
pals d’expertesa, el binomi entre els àmbits de l’Empresa i de 
la Comunicació. 

Les Jornades de Màrqueting i Comunicació de la UVIC han 
estat pensades com a punt de trobada entre el món acadè-
mic i el professional, aportant a tots dos talent i coneixement 
d’avantguarda y el seu desenvolupament ha constatat el valor 
creixent per a les marques de tenir un propòsit social. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: UVIC)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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El first-party data, la principal 
alternativa dels editors espanyols al fi 
de les cookies
Per Noticias PR

Teads dóna a conèixer dades de la seva última anàlisi sobre 
com la desaparició de les cookies està afectant els editors i 
mitjans de comunicació. Aquesta companyia ha realitzat una 
enquesta a una mostra de 451 responsables de l’àrea digital 
a 419 empreses editores al llarg de tot el món, entre el 23 de 
març i el 14 d’abril de 2021, sobre el panorama relacionat amb 
la desaparició de les galetes de tercers.

Entre les principals conclusions destaca que el 65% dels en-
questats a nivell global i el 56% en el cas espanyol no segueix 
una estratègia per incrementar l’ús de logins en l’inici de sessió, 
per combatre específicament la desaprovació de les galetes de 
tercers. La principal raó és la preocupació per la interrupció de 
l’experiència d’usuari i la seva possible impacte en el trànsit.

Entre les principals alternatives a les galetes de tercers que 
els editors espanyols estan pensant adoptar destaquen la seva 
first-party data (76%), el targeting contextual (36%), l’adopció 
d’Universal ID (28%) o Google Privacy Sandbox (24 %), entre 
d’altres.

Quan es tracta de solucions com l’ús de Universal ID, els edi-
tors enquestats a Espanya declaren estar valorant treballar 
amb proveïdors com Zeotap (24%), TTD Unified ID 2.0 (16%), 
ID5 (12%) i altres com Liveramp ATS ( 8%) o Lotame Panora-
ma ID (4%). El 36% declara que implementarà Universal IDs, 
però que aquesta no serà l’única de les seves solucions. “En 
aquest sentit, la fragmentació roman en diverses solucions 
d’identificació, tot i que Liveramp ha anunciat el funcionament 
per a Unified ID 2.0., Un fet que reflecteix un consens inicial i 
una intenció d’unificació de la indústria al voltant de Unified ID 

NOVES EINES
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2.0.” en paraules de Alberto Garcia, Publisher Director d’Teads 
Espanya i Portugal.

Al final, la majoria dels editors espanyols (52%) veuen els 
canvis que s’acosten com una oportunitat per diferenciar-se a 
través de la seva first-party data, si bé el 40% opina que els 
canvis afectaran el negoci i estimen una possible disminució 
d’ingressos publicitaris en primer terme. Si bé és cert que el 
32% és conscient que aquests canvis protegeixen la privacitat 
dels usuaris i creuen que es trobaran alternatives que assegu-
rin la continuïtat dels seus serveis.

El 40% opina que els canvis afectaran el negoci i estimen una 
possible disminució d’ingressos publicitaris en primer terme.

El 36% dels publishers enquestats a Espanya declara mante-
nir-se informat i al dia sobre aquesta temàtica, el 28% està ja 
prenent mesures o ho farà al llarg del segon semestre del 2021 
i el 12% té ja recursos i equips específics enfocats en aquest 
assumpte.

Per Alberto García, “els editors viuen moments de canvi als 
quals fer front al seu torn atendre les actualitzacions sobtades 

dels gegants tecnològics. No obstant això, el periodisme de 
qualitat és ara més demandat que mai pels usuaris, i també 
cada vegada més valorat pels anunciants. Els propers mesos 
han de ser un esforç concertat de col·laboració i coherència de 
totes les parts involucrades per garantir que es respectin les de-
mandes de privacitat dels consumidors, l’accés a continguts de 
qualitat al web obert i la continuïtat del negoci a llarg termini”. 
((Infografia: Freepik)

NOTA: El Butlletí us ofereix el treball Les 5 regles d’or de Teads 
per a un món sense cookies. CLICAR AQUÍ  

Zoom llança la seva “Vista immersiva”

Zoom ha llançat una nova funció de vídeo immersiu que permet 
crear reunions virtuals en què, a la pantalla, sembla que tots 
els participants d’una trucada de vídeo estan en una mateixa 
sala. Zoom havia anunciat el passat mes d’octubre la funció 
Immersive Scenes, ara rebatejada com Immersive View, en el 
seu esdeveniment anual Zoomtopia. Ara el llançament a mercat 
ja és oficial.

NOVES EINES
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La nova Immersive View permet fins a 25 participants. Els 
espais comuns on poden “conviure” aquests participants vir-
tuals poden ser una sala de juntes, un auditori o una aula, que 
s’escull en funció de la trobada. També n’hi ha de més informals 
com una cuina o fins i tot sent cada un dels participants el pro-
tagonista d’un quadre en un museu. Els amfitrions poden moure 
manualment a les persones a la pantalla o deixar que Zoom ho 
faci automàticament. La periodista Bàrbara Bequessis ho expli-
ca clarament a Genbeta. (Font: Genbeta)

Una extensió per Chrome i Edge 
permet guardar imatges des de 
qualsevol web convertint-les 
automàticament a JPG, PNG o WebP

Toni Castillo explica des de Genbeta que desar una imatge que 
veiem a internet és una cosa summament senzilla: botó dret, 
guardar imatge com i ja està. El que passa cada vegada més és 
que les imatges estan en formats que, pel que sigui, no volem. 
Per exemple, en el JFIF que fa servir Twitter.

En aquests casos, i si volem la instantània en un format més 
usable, necessitem recórrer a convertidors. Tot i que no és 
l’única opció ni la més pràctica i ràpida. La que reuneix aques-
tes condicions és l’útil aplicació per a Google Chrome ( i, per 
tant, també per a Microsoft Edge ), Save image as Type, que 
Castillo presenta en el seu article i que podem llegir en aquest 
enllaç. (Font: MAE)

Comprimir vídeos per a WhatsApp o 
Discord
 
WhatsApp és actualment 
una de les aplicacions de 
missatgeria instantània 
més utilitzades a tot el 
món,  i això no es deu a 
una mera casualitat, sinó 
al fet de les possibilitats que ens brinda pel que fa a comunica-
ció. Una de les principals característiques de WhatsApp, i que 
la fan una aplicació realment útil,  és que a través d’aquesta pla-
taforma podem compartir amb els nostres contactes diferents 
tipus d’arxius, com fotos, àudios, enviar vídeos i altres.

NOVES EINES
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A WhatsApp el màxim és de 64 MB, mentre que a Discord és de 
tot just 8 MB si tenim un compte l’eina gratuïta , i només puja a 
100 MB si tenim Discord Nitro. Per a aquests casos o similars, 
hi ha una eina gratuïta i fàcil d’utilitzar que pot ajudar-nos a 
comprimir qualsevol vídeo per poder enviar-lo.

Tecnologia+Informàtica recomana TinyVid, una app gratuïta per 
comprimir els  vídeos fàcil i ràpid, ideal per poder compartir-los 
a WhatsApp o Discord, de fet, ve amb opcions específiques 
perquè seleccionem la plataforma que farem servir per com-
partir-lo per usar aquests límits a l’hora de comprimir el vídeo.

Funciona a Windows, Linux i macOS i encara que el seu focus 
primari són gamers que vulguin compartir ràpidament els seus 
enregistraments per compartir en Discord, òbviament també 
funciona per a qualsevol que vulgui compartir un vídeo a la pla-
taforma que sigui, però que tingui un límit petit en la grandària 
dels vídeos que pot pujar. (Font: Tecno+Informatica – infografia: 
Product Hunt)

Google introdueix una drecera de 
teclat per a les cerques
Google ha introduït una modificació en el panell del seu cer-
cador per a ordinadors d’escriptori, tant PC com Mac. A partir 
d’ara, a l’accedir a la web i fer una recerca el cursor podrà si-
tuar-se directament sobre la barra de recerca, el que suposarà 
escurçar les operacions en el teclat. Amb aquest nou funciona-
ment, serà molt més senzill i ràpid ajustar i afinar la consulta.

Una vegada que l’usuari hagi fet una primera recerca i estigui a 
la pàgina de resultats que li mostra Google Search, pot prémer 
la tecla “/” i, de forma automàtica, el cursor es posarà a la barra 
de cerca. Així, serà possible anar matisant o ampliant la recerca 
sense necessitat de conduir-se amb el ratolí fins a situar-lo en 
la barra i poder tornar a escriure de nou.

Aquesta actualització del funcionament de Google motor no 
està pensada per facilitar i accelerar la primera recerca, sinó 
per ajustar i corregir el terme original de la consulta. Per tant, 
no es tracta d’un canvi que afecti la web principal de Google, en 
la qual fa ja temps que el cursor es situa de forma automàtica a 
la barra de cerca. (Font: Trecebits)

NOVES EINES
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Com destacar en l’economia de 
la subscripció: una nova guia 
electrònica de Zephr i recolzada per 
FIPP
Per Sadie Hale / Connecting Global Media

Molts editors han adoptat murs de pagament i murs de dades 
en els darrers anys, amb els ingressos de les empreses de 
subscripció creixent, de mitjana, cinc vegades més ràpidament 
que els de les empreses S&P 500. A mesura que cada vegada 
hi ha més lectors que adquireixen el valor de les subscripcions 
digitals, el focus es centra en la manera de distingir la vostra 
oferta de la gent. Aquest és el tema d’una nova guia electrònica 
de Zephr. 

Aquesta nova guia electrònica defineix les eines essencials per 
a l’èxit a l’espai de subscripció digital el 2021, oferint orienta-
cions pràctiques sobre com utilitzar les dades i alinear el con-
tingut per atraure i mantenir subscriptors, establir relacions 
valuoses amb els subscriptors per anticipar-se a les seves ne-
cessitats i adaptar millor viatge del client per maximitzar la relle-
vància de cada subscriptor.

Per posar tot això en perspectiva, l’economia de la subscripció 
en el seu conjunt ha crescut més d’un 350% des del 2012, se-
gons Zuora. Això significa moltes més oportunitats per construir 
i mantenir una base de clients fidel, ja que un nombre cada 
vegada més gran de lectors de tot el món estan disposats a 
separar-se del seu efectiu a canvi de beneficis de subscripció 
i membresia.

Per fer que la vostra oferta de subscripció aparegui en una eco-
nomia de subscripció ocupada, cal seguir quatre passos clau: 

1. Utilitzeu les dades amb prudència- Les dades pròpies 
són el fonament de qualsevol empresa de subscripció i la for-
ma d’escollir-la és fonamental. L’objectiu és passar de clients 
desconeguts a altres coneguts: els estudis demostren que un 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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usuari registrat, amb dades explícites desbloquejades, té 10 ve-
gades més probabilitats de convertir-se en un subscriptor que 
paga que un anònim.

2. Construeix relacions de públic.- Un cop tingueu dades, us 
pot informar de les vostres eleccions. D’on provenen els vostres 
públics? Com utilitzen el vostre servei i en quines hores del dia? 
A partir d’aquí, podeu experimentar amb diferents segments 
d’usuaris, per exemple amb paràmetres de pagament i paquets 
de contingut en temes concrets.

3. Optimitzeu la vostra oferta.- Com que el pèndol ha tornat 
decididament a favor del contingut de qualitat, els lectors estan 
disposats a pagar, però la fidelització dels clients és molt difícil 
de guanyar i, per tant, no us oblideu dels vostres subscriptors 
un cop s’hagin inscrit. Centreu-vos en la retenció a llarg termini 
mantenint el públic feliç.

4. Es tracta de l’experiència.- Finalment, s’hauria de prioritzar 
l’experiència de l’usuari. Ningú no vol veure els mateixos anun-
cis una vegada i una altra, ni se li demana constantment que 
s’inscrigui en alguna cosa que no els interessi. Informar-se per 
les dades dels subscriptors, se centra a fer que el recorregut 

de l’usuari sigui rellevant per a les preferències individuals al 
màxim. Això manté la vostra oferta fresca i fa que els subscrip-
tors sentin que els seus interessos es publiquen. (Infografia: 
Fipp)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us convida a baixar-vos la guia 
electrònica completa “La caixa d’eines de subscripció digital 
de l’editor: quatre passos per crear viatges de subscripció amb 
èxit”, per obtenir moltes més idees sobre com millorar el viatge 
de subscripció dels vostres usuaris. CLICAR AQUÍ  

Sis gràfics que cal veure de l’Informe 
de tendències de la premsa mundial

La setmana passada, WAN-IFRA va publicar el seu darrer in-
forme de Tendències de la premsa mundial per al 2021, que és 
de pagament. En 97 pàgines d’informes i gràfics motivadors, 
l’informe explora una varietat de temes, inclosos el creixement 
d’ingressos, la versió impresa vs.

Hem seleccionat sis gràfics imprescindibles que no ens podem 
perdre. Els punts clau per fer nostres aquests gràfics són: 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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 • Els ingressos per circu-
lació digital registren un 
creixement del 23% inte-
ranual.
• El 28% dels editors 
esperen un creixement 
superior al 50% de subs-

criptors l’any vinent.
• La impressió digital i la impressió generen taxes de retenció 
similars, fins i tot a preus més elevats. 

Podeu accedir als sis gràfics seleccionats a Twipe Digital Pu-
blishing des d’aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Com decideix el públic en quines 
notícies confiar?

Un nou informe del Reuters Institute troba que els estàndards 
editorials i les pràctiques periodístiques poden ser menys im-
portants per a la confiança en les notícies que les impressions 
del públic sobre la reputació de la marca i l’aspecte de com es 
presenta la informació. L’informe ofereix respostes una mica di-

ferents de les que més sovint se centren en periodistes i altres 
investigadors

L’estudi s’ha elaborat després d’escoltar com la gent de dife-
rents entorns polítics entenia el concepte de confiança, pen-
sava en les notícies i prenia decisions sobre els seus propis 
hàbits mediàtics, inclòs el paper cada vegada més central que 
jugaven per plataformes digitals com Facebook i WhatsApp. En 
un esforç per copsar millor aquestes perspectives, durant els 
darrers mesos l’equip del Reuters Institute va mantenir una sè-
rie de converses en línia obertes amb 132 persones a quatre 
països: Brasil, Índia, Regne Unit i Estats Units.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Aquestes dades qualitatives van permetre comprendre millor no 
només el context al voltant de com les persones formen actituds 
envers els mitjans de comunicació, sinó també per què prenen 
les posicions que adopten i quins tipus de característiques són 
més destacades quan consideren el concepte de confiança. 
Aquí destaquem tres dels nostres principals descobriments. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Reuters)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix aquest nou informe del 
Reuters Institute. CLICAR AQUÍ  

Joves, informació i mitjans de 
comunicació al diari Ouest-France

Informació real o falsa? 
Com tenir les claus per 
estar ben informat... Les 
notícies són cada vegada 
més sacsejades per la in-
formació en temps real, la 
proliferació de mitjans de 
comunicació, les xarxes socials, la difusió d’ informació falsa.

Per a les generacions més joves, professors i tots els lectors, 
és interessant establir referències. Molt sovint, la salut de la 
democràcia està en joc com a teló de fons.

El diari Ouest-France diu que “assumeix la seva responsabilitat 
en informar els joves lectors i educar els mitjans de comunica-
ció”. En fer-se el màxim possible, “educador d’aquesta notícia”, 
des del municipi al món, explica Sébastien Grosmaître, redactor 
en cap adjunt. (Font: MAE – fotografia: Ouest-France)

NOTA: El Butlletí us convida a descobrir les accions d’educació 
mediàtica del diari Ouest-France. CLICAR AQUÍ  

Grupo Plaza estrena el seu primer 
programa de televisió: Plaza 4.0

El grup valencià de comunicació Ediciones Plaza  continua crei-
xent en la seva aposta per una informació de qualitat i en tots 
els formats, aquest cop amb una nova divisió audiovisual que 
viatjarà amb el nom de Plaza Produccions Audiovisuals .

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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El primer producte televisiu d’aquesta casa és  Plaza 4.0, el pro-
grama d’empreses i que es pot veure, des d’aquesta setmana, 
a la cadena de televisió 8 Mediteráneo. L’emissió serà tots els 
dimarts a partir de les 20 hores. A més, les capçaleres del Grup 
Plaza publicaran a l’endemà resums dels diferents reportatges.

El programa, que mostrarà el món empresarial valencià des 
de les perspectives de sostenibilitat i innovació, està dirigit per 
Jose Forés Romero i amb la producció de Nacho Guerrero. 
(Font: ValenciaPlaza)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com gestionar les crisis en xarxes socials.- On line. Sense 
restricció horària. Del dilluns 3 al 31 de maig (10 hores) - Les 
xarxes socials i les eines de comunicació digital són el vehicle 
més eficaç amb consumidors i clients. Però, a vegades aquest 
diàleg s’espatlla i apareixen els problemes. Aprèn, amb Pilar 
Yépez, a preveure les crisis en social media, a actuar correcta-
ment en cada etapa seguint un pla i a solucionar-les generant 
el menor impacte sobre la teva organització. 

Aplicacions de content curation.- On line. Sessió en directe. 
Dijous 6 de maig (de 10.00h a 13.00h) - La curació de continguts 
o content curation consisteix en recomanar o enllaçar continguts 
que no hem fet nosaltres dins les nostres xarxes socials. Això ens 
permet estalviar temps en el calendari de publicacions i el podem 
aprofitar per crear millors articles. Eva Sanagustín et mostrarà 
en aquest taller pràctic el funcionament de les eines de curació.

Aprèn a fer el teu pla de comunicació.- On line. Sessió en 
directe. Divendres 7 de maig (de 10.00h a 13.00h) - El curs, 
dirigit per Josep M. Brugués, ensenyarà als participants com 
plantejar, desenvolupar i dur a terme un pla de comunicació 
estratègic en totes les seves fases, en el marc de qualsevol ti-
pus d’organització i tenint en compte les darreres tendències en 
comunicació corporativa i els nous canals d’informació.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- On line. 
Sessió en directe. Dimecres 12 de maig (de 10.00h a 11.30h) 
- Aquest webinar, presentat per Adrià Caballero, permet conèi-
xer més d’una vintena d’eines online, aplicacions mòbil i ginys 
de Wordpress que resolen o ajuden a creadors de continguts, 
professionals de la comunicació i, en extensió, a freelance i pro-
fessionals amb un blog o un canal digital.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Eines per relacionar-se amb els mitjans de comunicació.- 
Barcelona. Curs presencial. Divendres 14 de maig (de 10.00h a 
13.00h) - Aquesta formació, a càrrec d’Alberto Gómez, té com 
a objectiu explicar com funcionen els mitjans de comunicació i 
quines són les rutines diàries dels periodistes, proporcionar les 
eines per elaborar una estratègia efectiva perquè el nostre mis-
satge arribi als mitjans i analitzar tots els canvis de les noves 
audiències.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes són BONIFICABLES, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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L’any passat, el 43% dels editors de 
premsa van patir una caiguda dels 
seus ingressos superior al 20% 
Per Dircomfidencial

La pandèmia ha empès al sector de la premsa a adaptar-se 
ràpidament al canvi. L’últim estudi anual de l’Associació Mun-
dial de Diaris i Editors de Notícies (WAN-IFRA) revela caigudes 

d’ingressos d’un 11% de mitjana i destaca l’acceleració de la 
transformació digital com a estratègia de negoci més important.

El 44% del sector assegura haver accelerat la seva estratè-
gia de transformació digital, reflectit en les prioritats d’inversió 
per a 2021 d’incrementar beneficis a través dels ingressos per 
subscripcions, així com de l’analítica de dades i incrementar la 
inversió en tecnologia.
 
Només un 17% dels editors de premsa han reportat un incre-
ment de facturació durant la pandèmia.

Tot i el descens del 20% d’ingressos per gairebé la meitat dels 
enquestats (43%) en aquests 12 últims mesos, l’impacte a curt 
termini de la pandèmia no és el més gran risc a què s’enfronta 
el sector. Més aviat, els enquestats apunten com a grans fac-
tors d’incertesa a la davallada de la quota de mercat publicita-
ri (en un 30,6%) i a la incapacitat de la seva organització per 
diversificar ingressos. Segons l’estudi dut a terme per WAN-
IFRA, només un 17% del sector ha reportat un increment de 
facturació durant la pandèmia. I un reeixit 11% declara que ha 
disparat el seu negoci més enllà del 20%.
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Encara que, això sí, les versions digitals de premsa sí que han 
aconseguit créixer en subscripcions (+26,1%), tot i que única-
ment suposa encara un 6% dels ingressos totals dels editors. 
I és que  la indústria encara és molt dependent de la publicitat 
en paper i de la venda d’exemplars com a canals principals de 
negoci.

Pel que fa a la publicitat, la digital ha crescut un 9%, enfront de 
la caiguda del 19% de la del paper. Malgrat això, els anuncis 
impresos suposen encara molts més ingressos (38.000 milions) 
que els online (13.000 milions). A Espanya, l’enfonsament de 
la publicitat ha estat més gran, amb un retrocés del 30% l’any 
passat  segons Infoadex.

Tot i les dades, els enquestats semblen mostrar-se optimis-
tes, amb un 65% que consideren que el negoci es recuperarà 
completament de l’impacte de la pandèmia. A més, a causa 
de l’impacte de la mateixa en el model de treball, el 60% dels 
enquestats afirma que els treballadors seguiran el model del 
teletreball, el que suposarà la reducció en inversió en béns im-
mobles en el futur.

El sector indica que un terç de l’assignació de costos generals 

es destinava a les seves seus físiques, superant en un 12,2% 
la despesa realitzada en premsa escrita. En aquest sentit, la 
reducció de costos en immobles podria suposar una pilota 
d’oxigen per al sector en els propers anys. (Infografia: WAN-
IFRA)
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La qualitat com a clau per a la 
recuperació dels mitjans locals el 
2021
Per Medios-Novedades/ Asociación de Medios de Información

 
Els mitjans locals han patit durant els últims dotze mesos el 
flagell de la pandèmia. La seva recuperació es sustenta en la 
reconstrucció del periodisme de qualitat com a pilar mestre.

A causa de la pandèmia provocada per la Covid-19, periodistes 
de tot el món s’han vist forçats a canviar els seus hàbits de tre-
ball. I, sens dubte, els més castigats per aquesta nova situació 
són aquells professionals que treballen en mitjans locals. Se-
gons l’American Press Institute, aquests periodistes van ser els 
primers a donar cobertura a la malaltia, amb els seus reporters 
a primera línia de les morts per pandèmia, la sobrecàrrega dels 
hospitals, l’escassetat d’aliments a la comunitat, etc. A aquesta 
situació, s’hi va sumar el caos econòmic i la pèrdua de llocs de 
treball.

Jane Elizabeth, consultora de mitjans i ex editora gerent de The 
News & Observer i The Herald-Sun a Carolina del Nord (EUA), 
explica que en tota la seva carrera no havia viscut una situació 
igual: “Ha estat una experiència com cap altra en les meves 
més de tres dècades en el periodisme”. A dia d’avui, i amb el 
pas el temps, reflexiona sobre el que va fer bé el periodisme, 
on hi ha marge de millora i com serà el futur. Assegura que “és 
hora d’abordar el més gran desafiament fins ara: reconstruir i 
reconceptualitzar la redacció dels mitjans locals”.

El primer punt de què parla Elisabeth és sobre com mantenir les 
audiències que es van obtenir durant el confinament, especial-

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

ment en els primers mesos. Per explicar-ho, cita Mayur Gupta, 
de Gannett, quan diu que “la veritable màgia i la prova real 
de l’adequació entre el producte i el mercat prové de la reten-
ció”. Per aconseguir-ho, cal tenir en compte les raons que han 
portat als lectors a subscriure’s al mitjà. La resposta conduirà 
a les raons específiques per les quals les persones llegeixen, 
es subscriuen i, fins i tot, donen i permeten seguir en aquesta 
mateixa línia de treball.

Combatre la desinformació també serà clau per al periodisme 
més proper. Per aconseguir aturar-ho, cal descobrir primer on 
és. “Cal esbrinar on obtenen la informació errònia els lectors i 
associar-se amb una persona o organització que generi credibi-
litat”, assegura Elisabeth. Veracitat i compromís són dos factors 
determinants a l’hora que un mitjà local tingui èxit en la seva 
comunitat.

En l’era post pandèmia, és crucial que les redaccions d’aquests 
mitjans aconsegueixin planificar i organitzar les seves plantilles. 
La Covid-19 va posar de rellevància la manca de periodistes 
especialitzats i, per aquest motiu, periodistes d’altres sectors 
van haver de cobrir notícies de salut. És moment que “aug-
menti la cobertura de temes importants a través d’associacions 

acuradament construïdes amb organitzacions de periodisme de 
nínxol d’alta qualitat”. En aquesta mateixa línia de treball es 
troba el desenvolupament de la capacitat de produir periodisme 
d’investigació i de dades.

Finalment, Jane Elisabeth esmenta com suplir la possible man-
ca de persones d’alguns mitjans. “És hora de llançar solucions 
creatives per augmentar la el personal de redacció i els recur-
sos sense sacrificar la qualitat, i fer-ho amb vista el futur incert”, 
sentencia. Per a això, parla d’investigar i sol·licitar tots els ajuts 
que el mitjà pot rebre, a més de practicar el que denomina com 
“eficiència creativa”. (Fotografia: Diario de Teruel)
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Què cal per abandonar les xarxes 
socials?
Per Neel Achary / Business News This Week

Les xarxes socials per a molts de nosaltres s’han convertit en 
una part essencial de la nostra vida quotidiana. Tot i que les 
xarxes socials tenen molts atributs positius, de vegades pot ser 
un entorn molt tòxic. Això va ser exemplificat recentment pel 
futbolista francès retirat Thierry Henry que va deixar les xarxes 
socials a causa del ciberassetjament i el racisme.

Interessat en la comunicació electrònica, Reboot Online va uti-
litzar l’eina d’anàlisi en línia Ahrefs per establir en quins països 
els ciutadans tenen més probabilitats de deixar les xarxes so-

cials en funció de cerques clau en línia que indiquen la seva 
clara intenció de deixar les xarxes socials.

Reinicieu les recerques de Google classificades i agrupades de 
manera constant i recurrents per part de persones que aban-
donen les xarxes socials, com ara “com suprimir les xarxes so-
cials?”, “Com eliminar Facebook?”, “Com eliminar Instagram?”, 
“Com eliminar Tumblr?”, “com esborrar TikTok” ?, “com esborrar 
Twitter?” i “com esborrar Snapchat?” com a cerques en línia 
que més indiquen el desig dels usuaris de deixar les xarxes 
socials.

Reboot Online va trobar que els nord-americans són els més 
propensos a deixar les xarxes socials amb una mitjana de 
1.134.400 cerques en línia al mes que indiquen la seva inten-
ció d’abandonar definitivament les xarxes socials. L’equivalent 
a 36.594 cerques en línia cada dia. Quan es posa en context de 
quants usuaris d’Internet actius hi ha a Amèrica (312.320.000), 
això equival al 0,363% dels usuaris d’Internet nord-americans 
que volen deixar les xarxes socials.

En segona posició es troba l’Índia, ja que hi ha una mitjana de 
497.940 cerques en línia al mes per part d’indis que indiquen el 
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seu desig de deixar les xarxes socials. Quan es té en compte 
la quantitat d’usuaris d’Internet actius a l’Índia (755.820.000), el 
0,066% dels usuaris d’Internet de l’Índia està disposat a deixar 
les xarxes socials cada mes.

El Regne Unit ocupa el tercer lloc, ja que hi ha una mitjana 
de 308.850 cerques en línia cada mes des dels britànics que 
demostren el seu desig de sortir permanentment de les xarxes 
socials.

Canadà (109.120 cerques en línia) i Austràlia (97.060 cerques 
en línia) es troben entre els altres països on hi ha més de 
90.000 cerques en línia al mes de ciutadans que indiquen la 
seva ambició de deixar les xarxes socials en un futur previsible, 
respectivament, situant-se en el quart i cinquè lloc.

Espanya, en el 20è lloc
A l’altre extrem del lloc 20 es troba Espanya amb una mitjana de 
3.330 cerques en línia mensuals de ciutadans espanyols que 
mostren la seva aspiració a deixar definitivament les xarxes 
socials. Quan es posa en context de quants usuaris d’internet 
actius hi ha a Espanya (42.400.756), el 0,008% dels internautes 
espanyols vol deixar les xarxes socials cada mes.

Els consells principals en línia per limitar l’ús de les xarxes 
socials

Desactiveu les notificacions “Push”.- Tan bon punt el nostre 
telèfon emet un so, de seguida ens sentim atrets. Es poden 
desactivar les notificacions automàtiques adjuntes a les apli-
cacions de xarxes socials i, per tant, seria convenient fer-ho 
per reduir la ingesta de xarxes socials. És menys probable que 
tingueu menys sons i llums de notificacions a través de les apli-
cacions de xarxes socials que afectin la vostra productivitat i 
nivells de concentració.

Desintoxicació diària de xarxes socials.- Fixeu-vos un objec-
tiu diari en què delegueu com a mínim una hora del dia quan 
estigueu desperts per no utilitzar en absolut les xarxes socials. 
Això pot ser durant el matí, el dinar o la nit, sigui quina sigui la 
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franja horària que millor us funcioni. És una manera excel·lent 
de separar-se de les xarxes socials i reduir-ne la dependència. 
Potser en aquella hora trobareu una afició que no implica mirar 
una pantalla.

Tenir un enfocament productiu.- Amb les xarxes socials pot 
ser fàcil atreure’s a debats inútils o fixar-se en memes / vídeos 
de comèdia, però per què no fer que el vostre temps dedicat a 
les xarxes socials sigui productiu?. 

Hi ha una gran quantitat d’influents educatius de diverses àrees, 
com ara les finances i la tecnologia, així que, per què no seguiu 
aquelles en les àrees en què teniu un interès genuí i absorbiu el 
seu contingut per obtenir coneixements valuosos?. (Infografies: 
Rosnf i Blogthinkbig)
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Les expectatives del sector de la 
comunicació cap als nous canals 
no coincideixen amb la realitat del 
consumidor
Per Pablo G. Doménech / Ion Comunicación

Els professionals de la comunicació i les relacions públiques 
estan sobrevalorant la rapidesa del canvi i la importància dels 
nous mitjans i canals al prioritzar les xarxes socials i els in-
fluencers enfront de les notícies a la TV i en diaris, segons el 
nou estudi de Kantar. La percepció dels professionals de la co-
municació i les relacions públiques sobre la importància de les 
noves fonts d’informació no encaixa amb la dels consumidors 
europeus, que segueixen preferint la TV i la premsa impresa i 
online per informar-se.

L’estudi, que inclou les opinions de 6.000 consumidors i 700 
professionals del sector a Europa Occidental, mostra que els 
professionals de la comunicació i les relacions públiques co-
neixen millor els hàbits de consum de notícies dels consumi-
dors de la Generació Z (entre 16 i 24 anys), que consideren les 
xarxes socials com la seva principal font d’informació, que els 
de el públic en general . No obstant això, el que és preocupant 
és que només un de cada tres (36%) consumidors d’aquesta 
generació està segur de saber identificar la font de les notícies 
que llegeix o veu en xarxes socials.

Com a exemple, els professionals creuen que el públic recorre 
als influencers en xarxes socials (52%) i als podcasts (43%) per 
a informar-se més que en el passat; però, només el 7% i el 5% 
dels consumidors afirmen anar-hi amb aquest objectiu. 

A més de la seva percepció errònia sobre les xarxes socials i 
els influencers com a fonts d’informació, els professionals de la 
comunicació també estan preocupats per la devaluació del seu 
treball; el 52%, per la disminució de la confiança en els mitjans; 
i, el 36%, pel paper dels algoritmes i la Intel·ligència Artificial a 
l’hora de distribuir les notícies en els mitjans online.
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“Quan es tracta de mesurar la reputació de la teva marca o de-
finir la teva estratègia de comunicació, no valen els experiments 
ni les mètriques confuses. Això queda reflectit per l’opinió dels 
professionals enquestats en l’estudi Media Navigator 2021”, se-
gons explica Gustavo Núñez, Southern Europe Managing Di-
rector en Media Division, Kantar.

“La multiplicació de dades i fonts, així com la proliferació 
d’instruments bastament automatitzats creen, per a més de la 
meitat dels professionals, un soroll que no ajuda a prendre de-
cisions basades en dades rellevants. A Kantar es busca simplifi-
car i ressaltar els KPIs que permetran impactar estratègicament 
en les teves audiències. Al  mateix temps, combinen les últimes 
tecnologies amb el expertise dels seus analistes per convertir 
tota aquesta núvol de dades en informació integrada i acciona-
ble per al teu negoci.”

Per això, al gener de 2021, Kantar va llançar Media Performan-
ce Analysis, una plataforma interactiva que utilitza la tecnologia 
de Microsoft PowerBI per oferir una imatge completa de la repu-
tació de les organitzacions en mitjans de comunicació, incloent 
dades analitzades pels seus experts, i proporcionar insights 
clars que millorin el ROI de les campanyes. Això es reflecteix, 

al seu torn, en els resultats de l’estudi, que indiquen que el 
66% dels professionals de la indústria a Espanya creu que els 
dashboards i les plataformes per analitzar les dades són cada 
vegada més importants per mesurar l’eficàcia de les estratègies 
de comunicació i RRPP.

Aquest informe també mostra les principals preocupacions dels 
professionals de la indústria, com aprofitar al màxim les dades 
a les quals es té accés i el paper d’aquestes a l’hora de de-
mostrar l’impacte de les estratègies de comunicació tant en la 
marca com en el negoci.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC convida als seus lectors a descarre-
gar l’informe complet Media Navigator 2021. AQUÍ  
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Entrevistar des de Zoom demana 
professionalitat
Per Casa Naudascher, periodista de Ràdio Europa 1 / Periodis-
me Multimedia

Per als periodistes ha estat tot un desafiament exercir la seva 
professió durant la pandèmia. Molts de nosaltres hem reem-
plaçat les trobades en persona per la pantalla d’un ordinador.

En aquest context, de totes maneres hem de seguir informant, 
proposant cobertures i produint notícies. Hem après molt du-
rant l’últim any, ja que hem trobat formes de cobrir històries de 
manera remota sense perdre de vista les complexitats del món.

Si bé hi ha diversos elements que es perden en les entrevistes 
virtuals, hem reunit consells per ajudar a practicar l’empatia, 
preservar el benestar i escoltar el millor possible el que els en-
trevistats han de dir.

1.- No programes una trucada de vídeo si l’entrevista es pot 
fer per telèfon.- Fer-ho tot a través d’una pantalla provoca un 
desgast tant per al periodista com per a l’entrevistat. No sempre 
és necessari veure’s per fer una entrevista.

2.- Pren-te 10 minuts per “entrar en ona” abans de 
l’entrevista.- Si tens nens a casa, per exemple, és important 
que t’asseguris que estiguin ocupats i tranquils perquè et sentis 
mentalment disponible per escoltar a una altra persona.

No dubtis a envoltar-te d’allò que t’ajudi a escoltar i a endinsar-
te en l’univers del subjecte de la teva entrevista. Pot ser una 
tassa de cafè o potser utilitzar un espai de casa teva que no 
sigui el teu escriptori habitual. Mai oblidis els auriculars. Fes tot 
el possible per no començar l’entrevista estressat.

3.- Comença amb alguna cosa positiva.- Pot començar la 
seva entrevista dient alguna cosa com: “Estic content de poder 
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parlar amb tu” - “Gràcies per la teva bona predisposició”, o “És 
un plaer poder conèixer-te”.

Evita dir una cosa negativa pugui posar en primer pla les dificul-
tats tècniques d’una entrevista de Zoom.

4.- Fes-li saber a la persona la durada de l’entrevista abans 
de començar.- Ja sigui una xerrada de deu minuts o una en-
trevista de mitja hora, és una bona idea posar en clar la durada 
per endavant.

5.- Avisa si no tens la intenció d’utilitzar la imatge o el vídeo 
dels entrevistats.- Això els permetrà sentir-se més còmodes i 
no preocupar-se tant per la seva aparença.

6.- Demana-li a subjecte de la teva entrevista que descrigui 
el seu entorn.- Utilitza preguntes obertes quan sigui rellevant.

Per exemple, podries preguntar: “Podries descriure el teu espai 
de treball?”. “Com et sents treballant des de casa?” o “Quin 
racó de casa teva t’agrada més?”

Aquest tipus de preguntes tenen com a objectiu animar els en-
trevistats a donar alguns detalls més humans que podràs afegir 
a la seva història. Per exemple, poden explicar-te el que s’està 
preparant per al sopar, mostrar una foto familiar interessant, 
una finestra i el que es veu fora, la seva biblioteca, etc.

Al treballar de forma remota perdem part de la nostra capacitat 
d’observació. Pensar en els cinc sentits i rescatar aquests de-
talls pot ser útil per “entrar” a la casa de la persona.
 

7.- Dificultats en l’enregistrament.- Si notes que la qualitat de 
l’enregistrament és dolenta i l’entrevistat no pot anar-se’n a un 
altre lloc, demana-li que apagui la càmera. Si el contingut ja és 
prou bo, escurça el temps que havíeu previst.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Si necessites més temps per parlar amb el subjecte de l’entrevista, 
pots canviar a una trucada convencional. Això evitarà perdre 
temps discutint i intentant resoldre problemes tècnics.

8.- Mantenir el teu entrevistat enfocat en el tema de què 
s’està parlant.- Potser la persona se senti perduda i estigui 
parlant més del necessari per explicar alguna cosa. Pots dir-li: 
“Estaves dient una cosa molt important, podries repetir aquesta 
part?” O intenta canviar l’enfocament: “T’agradaria prendre’t un 
breu descans?”

Tu, com a periodista, també et pots prendre un descans. 
Pots aprofitar l’oportunitat per respirar fons, concentrar-te 
en l’essencial de la conversa i tornar al que tenies planejat. 
Repregunta’t: Per què estic parlant amb aquesta persona? O: 
què és el que ningú més que aquesta persona pot dir-me?

9.- Prepara la cloenda.- Abans de concloure l’entrevista, pre-
gunta a l’entrevistat si hi ha alguna cosa important que voldria 
dir i que no ha sortit en la conversa o en les teves preguntes. 

Això indica a l’entrevistat que les seves paraules han estat escol-
tades i respectades i, naturalment, ajuda a acabar l’entrevista.

10.-  Aprofita “l’off the record”.- Quan detinguis la gravació 
avisa al teu entrevistat i pregunta-li si hi ha alguna cosa que li 
agradaria dir “off the record”.

És important que aquests límits estiguin clars, fins i tot en el 
món virtual.

Segur que l’entrevista serà tot un èxit. Haurà estat molt profes-
sional. (Infografies: LMNeuquen i Freepik)
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El fenomen ClubHouse o com 
connectar conversant
Per Olalla Novoa, directora de projectes de veu i àudio de Pro-
digioso Volcan / Interactiva Digital

Si 2020 va ser l’any de l’àudio, aquest promet ser l’any de 
l’àudio en directe. En els últims mesos ClubHouse s’ha con-
vertit en la xarxa social de moda, i això que en l’ecosistema 
s’expliquen altra vintena d’aplicacions de social àudio que bus-
quen fer-se un forat.

Però, què té ClubHouse per estar en boca de tots? Per co-
mençar, el seu accés exclusiu via iPhone i per invitació. El 
FOMO (fear of missing out) és una arma irresistible per al màr-

queting i ClubHouse l’utilitza a la perfecció. El seu origen com 
a joguina d’emprenedors de Silicon Valley i els cameos de ce-
lebrities alimenten aquesta il·lusió de lloc “en què cal estar”.

Hi ha, però, altres factors més propers: el plaer de conversar, 
d’escoltar i intervenir en xerrades en temps de pandèmia, sen-
se necessitat de emperifollar-se i seure davant d’una càmera. 
‘Entrar’ a Clubhouse és el més semblant a anar de rotllana en 
rotllana sense que ningú pregunti qui ets, però amb la possi-
bilitat de donar el teu parer si així ho consideres. I fins i tot 
compartir conversa amb persones que admires amb les que 
mai t’hauries imaginat coincidir. Tot en temps real i, en teoria, 
sense enregistraments. El que passa a ClubHouse es queda a 
ClubHouse.

Amb uns deu milions d’usuaris al món -dades estimats de fe-
brer, perquè la xifra va com un tret-, qualsevol pot obrir una 
‘sala’ pública o privada per parlar amb el primer que ‘passi’, 
oportunitat que resulta refrescant. Això sí, també hi ha zones 
fosques, com els problemes per controlar discursos o conduc-
tes inapropiades, l’ús que faran de les teves dades -i els de tots 
els contactes, a la qual dones accés a canvi de poder trobar-
los després a la xarxa- i les converses, que, tot i que en teoria 
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no poden ser gravades pels usuaris sí que ho són de forma 
temporal per ClubHouse com a mesura de prevenció davant 
possibles abusos. (Infografia: wwwhat’s new)
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Maria Eugènia Quetglas: “La fórmula 
de l’Ara Balears està consolidada i 
tindrà continuïtat”
Per Quim Miró / Comunicació21

La periodista Maria Eugènia Quetglas (Inca, Mallorca, 1977) 
s’acaba d’estrenar com a directora de l’Ara Balears (periòdic 
associat a l’AMIC), en substitució d’Enric Borràs. Amb més de 
20 anys d’experiència professional en el camp del periodisme, 
ha desenvolupat la seva tasca professional tant a Madrid com 
a Mallorca i, de fet, ja havia fet feina a la delegació de l’Ara a 
la capital de l’Estat. A més, ha treballat en mitjans com IB3 Te-

levisió, laSexta, Europa Press, l’Avui, Catalunya Ràdio i RAC1. 
També va gestionar la comunicació del Grup Català al Congrés 
i, abans d’incorporar-se a l’Ara Balears, just en l’etapa anterior, 
va ser cap de premsa de la Conselleria d’Afers Socials i Es-
ports del Govern balear. A Comunicació 21, Quetglas reivindica 
el periodisme de rigor de l’Ara i aposta per seguir reforçant la 
cobertura territorial.

Un nou repte de professional: dirigir l’Ara Balears.
[Somriu] És un gran repte que només es pot encarar combinant 
la fórmula màgica de la il·lusió, la responsabilitat i el periodisme 
rigorós. La voluntat és reforçar la cobertura territorial, el segui-
ment de la política balear i la informació digital. En els darrers 
anys, el diari l’ha encertat amb els canvis que ha fet, sobretot 
en el paper, que és un producte excel·lent.

Quin llegat et deixa el fins ara director Enric Borràs?
Em deixa el llistó molt alt! Parlar d’excel·lència seria massa 
agosarat, però Borràs ha marcat un estil propi basat en el rigor, 
la independència i el perfeccionisme. És el que ha transmès 
i ha exigit a l’equip. Aquesta llavor l’ha implantada, i es nota. 
L’equip està molt cohesionat i en això Borràs ha fet una molt 
bona tasca, crec que ha sabut treure el millor de tothom i s’ha 
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vist reflectit en el paper. Això fa que m’encoratgi encara més i 
em faci més il·lusió.

Com ha de ser aquesta nova etapa?
L’Ara Balears és i ha de continuar sent un espai de confiança 
per als ciutadans, on s’informin de bon de veres. Els lectors 
perceben i valoren el periodisme compromès que es fa en 
aquesta publicació. L’Ara ha marcat un estil des de Barcelona 
que ha tingut continuïtat a les Balears amb l’aposta pels temes 
en profunditat. A l’Ara hi ha poc periodisme de tuit, de clic, són 
molt rigorosos. Te’ls llegeixes i saps què t’estan explicant.

Quina pinzellada aportaràs com a directora?
Seguirem en l’aposta de temàtiques en profunditat i rigorositat, 
però aportant més exclusives, sobretot de denúncia social. La 
informació a Mallorca està molt interrelacionada, els àmbits no 
són tan amplis, però m’agradaria reforçar el web i ampliar la 
informació de la part forana. La meva línia serà continuista i, 
per descomptat, ho seguirem fent en català, que és la llengua 
de les Illes Balears.

La teva mirada femenina farà que la capçalera tingui una 
altra tonalitat?
L’Ara Balears ja té una visió feminista, independentment que 
el director sigui una dona o un home, només cal llegir-lo per 
veure-ho. A més, dels sis directors que ha tingut quatre som 
dones i la cap de redacció, la Maria Llull, també és una dona.

Ets la sisena directora de l’Ara Balears en tan sols vuit 
anys. Per què les direccions tenen tan poc recorregut en 
el temps?
Hi ha mil motius, però cap d’ells es repeteix, han estat circum-
stàncies i etapes diferents. El més rellevant és que la fórmula 
de l’Ara Balears està consolidada i tindrà continuïtat. I això ha 
estat fruit de l’esforç de tothom.

En un moment en què una altra crisi –aquest cop sanitària– 
està fent estralls en el sector del periodisme a les Illes.
És molt preocupant la situació actual, perquè la publicitat ha 
baixat i a les Illes, si tenim en compte que el PIB va caure un 
28%, la situació de dependència del turisme ha fet que se’n vagi 
tot en orris. És cert que, no per presumir, però l’Ara Balears és 
de les capçaleres que millor es mantenen. Ha fet els deures prè-
viament, però la resta de mitjans han passat un any molt difícil.
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Haver treballat a Madrid fa que la teva mirada sigui una altra?
Sí, és evident. Va ser una etapa que em va permetre enriquir-
me moltíssim professionalment. És molt important mantenir 
aquests vincles, perquè moltes de les coses que passen a les 
Balears es decideixen a Madrid, i de vegades aquí s’oblida. Pe-
riodísticament és important demanar explicacions i no quedar-
nos només amb la limitació territorial. La informació ha de tenir 
aquest cercle, i és molt important que a Catalunya sàpiguen 
què passa a Balears. Es tractaria de projectar la feina que es fa 
a les Illes cap a Barcelona.

Sempre has treballat colze a colze amb la política a Madrid 
i a Mallorca. Fins i tot, al costat de Josep Antoni Duran i 
Lleida al Congrés dels Diputats.
La informació política m’apassiona! M’agraden els informatius 
purs i durs, per això vaig treballar tan a gust a Madrid. Va ser 
una època molt intensa vivint com a observadora les negocia-
cions amb els governs del PSOE i del PP. Vist amb perspectiva, 
puc assegurar que Duran i Lleida va ser un dels grans polítics 
d’Estat que hi ha hagut en la democràcia espanyola, perquè era 
molt assenyat i tenia una visió molt allargada. S’han dit moltes 
coses d’ell, hi ha molta llegenda urbana sobre Duran i Lleida 
que no és certa.

A Madrid i a Mallorca has treballat com a periodista i en 
departaments de comunicació, en l’última etapa a la Con-
selleria d’Afers Socials del Govern balear. Quina posició és 
més agraïda?
Com a periodista, no en tinc cap dubte! Tinc molt clar, i sem-
pre vull tornar a l’altra banda, que veure les dues bandes ens 
fa millors professionals, crec que et forma molt més i et dona 
més perspectiva de les coses. En aquesta darrera etapa a Afers 
Socials n’he après molt, i m’ha agradat molt, també, amb una 
gran consellera al capdavant. Ara m’espera una nova etapa que 
promet ser apassionant. (Fotografia: Comunicació 21)
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