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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.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: El periodisme local a Europa es troba amenaçat, segons el Comitè Europeu de les Regions
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Baixa la confiança dels espanyols en els mitjans de comunicació, segons l’Eurobaròmetre

COMUNICACIÓ DIGITAL
El panorama digital a Espanya

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La publicitat funciona millor amb anuncis de podcasts a mida

NOVES EINES
Les persones que van passar menys temps davant d’una pantalla durant el confinament van ser més felices

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Prensa Ibérica demana un crèdit i ultima l’arribada de De Lucas per salvar la seva situació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Les notícies haurien d’aparèixer sense publicitat i anuncis en línia? 
TRIBUNA: El consum de notícies a Espanya cau un 26% després de la pandèmia
ENTREVISTA: Ignacio Monar (Delivery Media) sobre el futur de la premsa local (on i off): “La prescripció i l’engagement 
pertanyen al mitjà local”
ANÀLISI: Quan la formació en periodisme infon digital
DOSSIER: Ordre d’inserció (OI): tot el que un editor hauria de saber
OPINIÓ: Com ens hem quedat tan enganxats aquí?
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El periodisme local a Europa es troba 
amenaçat, segons el Comitè Europeu 
de les Regions
Per Asociación APT

 
El moviment accelerat cap als canals de distribució digital, els 
hàbits canviants dels consumidors i la caiguda dels ingressos 
publicitaris posen en perill els negocis i la independència dels 
mitjans locals, segons alerta el Comitè Europeu de les Regions 
(CDR).

En un comunicat, recollit per Europa Press, el Comitè acull amb 
“satisfacció” el pla d’acció proposat per la Comissió Europea, 
però destaca “la importància de tenir en compte la situació fi-

nancera especialment alarmant dels mitjans de comunicació 
locals i regionals”.

En un sistema polític multinivell com la democràcia europea, 
els mitjans de comunicació més petits, directament en contacte 
amb les preocupacions dels ciutadans, són fonamentals per as-
segurar el control democràtic i la legitimitat, segons va sostenir 
el ponent Jan Trei (EE/PPE), membre de l’Ajuntament de Viimsi 
(Estònia), en la sessió plenària de maig del CDR.

El Comitè Europeu de les Regions destaca que els paisatges 
mediàtics plurals “brinden als ciutadans informació fiable i pla-
taformes per a un debat polític obert”, però avisa que “les pres-
sions comercials i una base tecnològica que canvia ràpidament 
amenacen la diversitat i la independència d els mitjans de co-
municació a tot Europa”. 

En referència a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Eu-
ropea, els membres del CDR demanen, per tant, una major aju-
da financera i acullen amb satisfacció el pla de la Comissió de 
racionalitzar el suport als sectors audiovisual i dels mitjans de 
comunicació en el marc del vessant intersectorial del programa 
Europa Creativa 2021-2027. Així, defensen que el suport finan-
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cer s’ha de proporcionar “d’una manera que respecti i promogui 
la llibertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació”.

En aquest sentit, el ponent del CDR afirma que “la crisi de la 
Covid-19 destaca molt clarament la necessitat d’una premsa 
forta com a institució que informi la societat d’una manera equi-
librada i basada en fets per permetre un debat obert”. “Al mateix 
temps, la recessió econòmica provocada per la crisi ha minvat 
la capacitat dels mitjans de comunicació per assumir les seves 
responsabilitats. 

Per mantenir estàndards de premsa d’alta qualitat en tots els 
nivells, es necessiten mesures de suport, en particular per a 
garantir la supervivència de les empreses de mitjans locals i 
regionals. s’ha de prestar atenció a la crítica situació dels paï-
sos petits, on, a causa de la petita grandària del seu mercat, 
els recursos perquè hi hagi els mitjans locals i regionals són 
limitats”, explicava.

Trei assenyalava que qualsevol futura legislació i mesures de 
suport ha de prendre un rumb diferenciat pel que fa a la dife-
rent situació econòmica dels mitjans de comunicació de proxi-
mitat. Si bé les grans empreses de mitjans nacionals i europeus 

s’enfronten actualment a la competència externa dels gegants 
tecnològics i plataformes nord-americanes, un problema que 
s’ha d’abordar mitjançant l’aplicació del nou paquet de la Llei de 
Serveis Digitals, els desafiaments per als diaris i ràdios locals i 
regionals més petits semblen diferents: lligats a audiències i ob-
jectius geogràficament limitats, el seu potencial de creixement 
és sovint limitat.

Per evitar l’aparició de “deserts de notícies” en àrees escassa-
ment poblades, els mitjans de proximitat de servei públic hau-
rien d’ampliar la seva cobertura territorial i 
romandre accessibles a les audiències a través d’una àmplia 
gamma de canals de comunicació, defensen els membres del 
Comitè.

“L’absència d’un marc legal, regulador i de polítiques suficient 
en l’ecosistema digital va obstaculitzar una transició reeixida 
per al sector dels mitjans ja abans del brot de la Covid-19. Els 
mitjans locals i regionals es troben en una situació particular-
ment greu”.

“Necessitem una estratègia integral per restaurar la viabilitat 
econòmica del sector dels mitjans de comunicació europeus. 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Necessitem ajudar els mitjans de comunicació europeus a 
recuperar-se, garantir la igualtat de condicions entre ells i els 
nous participants en el mercat, i donar suport a la seva transfor-
mació”, afirmava Dace Melbarde (LV/ECR), vicepresident de la 
Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu, que es 
va sumar al debat plenari.

Finalment, el dictamen de l’organisme va ser adoptat oficial-
ment pels membres del Comitè Europeu de les Regions el pas-
sat 7 de maig per via electrònica. (Fotografia: Racó Català)
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Baixa la confiança dels espanyols en 
els mitjans de comunicació, segons 
l’Eurobaròmetre
Per Luis Palacions / Digimedios
  

La confiança de la ciutadania espanyola en els mitjans de co-
municació és inferior a la que tenen els europeus en el seu 
conjunt, segons les dades de l’Eurobaròmetre 94, fet públic re-
centment.

En relació amb els diferents mitjans, el que més confiança con-
cita és la ràdio en la qual el 42% dels espanyols confia davant 

el 46% que diu desconfiar. En les dades referides a l’Europa-27 
58% diu que tendeix a confiar davant el 35% que diu que ten-
deix a desconfiar.

Per darrere de la ràdio es situaria la premsa escrita (34% de 
confiança), la televisió (31%), internet (25%) i les xarxes socials 
(14%). En tots els casos els percentatges d’europeus que ten-
deixen a confiar són superiors.

D’altra banda, si es comparen aquestes dades amb les de 
l’Eurobaròmetre-464, de febrer de 2018, s’observa que la con-
fiança dels espanyols en alguns mitjans s’ha reduït. Encara que 
hi ha algunes diferències en la classificació, sí que pot dir-se 
que fa 3 anys el 74% de la població de espanyola manifestava 
que confiava en la ràdio, el 65% ho feia en els diaris i revistes 
impreses i el 57% a la televisió. 

En aquell moment la metodologia de l’Eurobaròmetre distingia 
entre els citats diaris i revistes impreses i els diaris i revistes en 
línia, cosa que ara no fa. En qualsevol cas, com pot observar-se 
en el treball, els nivells de confiança que tenia els mitjans eren 
significativament superiors als actuals.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Cal recordar que l’Informe Anual de la Professió Periodística, 
que edita l’APM, ve registrant en els últims anys aquesta pè-
rdua de confiança de la població espanyola en la informació 
que rep dels mitjans. Després d’aconseguir una puntuació de 
5,7 punts, en una escala de l’1 al 10, el 2016, l’Enquesta de Im-
pacte del Periodisme va registrar caigudes fins a l’any passat: 
5,5, 5,5, 5,2 i 5,2 els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, successi-
vament. (Infografia: ec.europa.eu). NOTA: El Butlletí de l’AMIC 
ofereix als seus lectors l’Eurobarómetre Standard 94 Informe 
d’Espanya. CLICAR AQUÍ

Re|mot, una iniciativa del diari Ara 
amb el suport de Política Lingüística 
per despertar paraules adormides
El diari Ara, amb el suport del Departament de Cultura i la partici-
pació de l’Optimot, el servei de consultes lingüístiques de Política 
Lingüística, ha posat en marxa el Re|mot, una iniciativa per recu-
perar paraules del català que no es fan servir en la llengua estàn-
dard o que no són d’us habitual. L’objectiu és demostrar la rique-
sa de la llengua tot recuperant paraules que ara no s’utilitzen tant 
i impulsar-les de nou per incorporar-les al lèxic col·lectiu.

Per això es demana als lectors del diari que fins aquest diumen-
ge, 16 de maig, proposin mots poc freqüents que  volen rescatar 
de l’oblit i donar-los vida de nou. A partir d’aquestes propostes, 
un jurat format per tretze experts en triarà una desena. 

Entre les deu paraules escollides, se n’escollirà una triada per 
votació del lectors en una segona fase que tindrà lloc del 18 al 
24 de maig. La paraula més votada de Re|mot, que es procla-
marà el 25 de maig, serà adoptada pel diari, que es compromet 
a donar-li nova vida. 
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L’operació de revitalització de paraules conclourà amb un dos-
sier especial al diari en què s’explicaran les particularitats de les 
més votades i l’evolució lèxica de la llengua catalana i d’altres 
llengües romàniques. (Font i infografia: llengua.cat)

Petites millores en les bases 
reguladores de les subvencions als 
mitjans impresos
El Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya ha 
publicat les bases regula-
dores de les subvencions 
estructurals per a l’edició 
de publicacions periòdi-
ques en suport de paper 
en català o en aranès co-
rresponents a 2021. La Direcció General de Mitjans de Comu-
nicació ha introduït algunes modificacions com a conseqüència 
de la constant evolució del sector, la pandèmia de la Covid-19 i 
la necessitat d’adaptar-se als canvis normatius que s’han intro-
duït des de l’aprovació de les anteriors bases, el 2019.

Per una banda, s’han modificat a l’alça els coeficients per nú-
mero i tiratge en la majoria de tipologies de publicacions. Es 
tracta d’una mesura conjuntural per pal·liar l’impacte provocat 
per la pandèmia de la Covid-19. Així doncs, es preveu que, un 
cop es recuperi la “normalitat”, es torni als valors anteriors.

Les noves bases també volen donar resposta a algunes reivin-
dicacions del sector. En l’apartat de professionalització, quan 
un treballador hagi estat substituït per un altre amb les mateixes 
condicions de categoria i jornada, es comptabilitzaran els dos 
com un de sol als efectes del còmput màxim.

Així mateix, s’ha rebaixat del 40 al 35% el percentatge de des-
peses de redacció de continguts respecte al total de despeses 
subvencionables establert com a requisit d’admissió per a em-
preses que no tinguin el mínim de tres treballadors.

A més, s’ha incrementat fins a 4.000 euros l’import per redactor 
i s’ha suprimit l’exigència del certificat del Consell de la Infor-
mació de Catalunya.

Finalment, les noves bases reguladores introdueixen canvis en 
la formes de justificació de les subvencions, i també s’han in-
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corporat alguns requisits conforme la Llei del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de tracte i 
no-discriminació.

Per optar a una subvenció, i segons les noves bases, els ti-
ratges mínims de les publicacions no diàries, les revistes i la 
premsa gratuïta no s’han modificat, cosa que el sector recla-
mava. Així doncs, es mantenen els tiratges mínims dels dos 
darrers anys:

• En publicacions no diàries de pagament d’abast nacional, 
2.500 exemplars per a les d’informació general i 1.500 per a les 
especialitzades.
• En publicacions no diàries de pagament d’abast local, 700 
exemplars quan són editades per empreses periodístiques i 
300 per entitats sense ànim de lucre.
• En revistes de pagament d’abast nacional, 550 exemplars 
quan són editades per empreses periodístiques i 300 per enti-
tats sense ànim de lucre.
• En revistes de pagament d’abast local, 300 exemplars, excepte 
en municipis de menys de 1.000 habitants i publicacions en aranès.
• En premsa gratuïta, un tiratge superior als 4.500 exemplars, 
excepte per a les publicacions d’abast local en municipis de 

menys de 15.000 habitants o en aranès, que haurà de ser com 
a mínim de 1.000 exemplars. (Font: MAE)

Publicades les noves bases de les 
subvencions a ràdios i televisions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat les no-
ves bases reguladores de les subvencions estructurals a emis-
sores de ràdio i a emissores de televisió en català o aranès de 
titularitat privada. En ambdós casos les bases reguladores no 
s’havien modificat des de 2017.

Per una banda, el nou text introdueix canvis en la formes de 
justificació de les subvencions, que a més s’abonarà en un pa-
gament únic en el moment de la concessió en concepte de bes-
treta (fins ara es fraccionava en dos pagaments). Per altra ban-
da, s’han incorporat alguns requisits conforme la Llei del dret de 
les dones a erradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de 
tracte i no-discriminació.

En les bases dels ajuts a les televisions també s’han modificat 
els criteris de determinació de la quantia de la subvenció a les 
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emissores locals en el concepte d’audiència/difusió per tal de 
fer-los “més equitatius”. Així doncs, s’han redistribuït els llindars 
de la puntuació corresponent a cadascun dels trams establerts, 
sense modificar-ne els imports. (Font: Comunicació21)

The Washington Post, nova etapa amb 
la primera directora de la seva història

El primer dia de juny marcarà una fita a The Washington Post. 
Sally Buzbee  es posarà al front de la redacció i es convertirà en 
la primera dona que dirigeix aquest diari  en els seus 144 anys 
d’història. Arriba al càrrec després d’haver passat tota la seva 
carrera professional a Associated Press, on va començar com 
a reportera el 1988 per culminar la seva progressió l’any 2017 a 
l’aconseguir la direcció del servei de notícies.

Buzzbee té 55 anys i pren el testimoni de Marty Baron, que va 
fer efectiva la seva retirada l’últim dia de febrer, a uns mesos 
de fer els 67. El diari que hereta no té molt a veure amb el que 
Baron va començar a dirigir el 2013,  una força periodística en 
problemes que poc després seria comprada per Jeff Bezos. En 
els vuit anys posteriors, The Washington Post ha protagonitzat 

una transformació notable que l’ha convertit en una  potència 
tecnològica  i  publicitària, a més d’en una capçalera d’abast 
global amb  més de tres milions de subscriptors.

Aquestes condicions convertien la seva direcció en una de les 
vacants més observades i difícils de cobrir del sector, com ho 
demostra el fet que hagin passat mesos per a l’elecció de la 
persona que havia de liderar el següent cicle. L’experiència 
de gestió d’aquesta operativa internacional distingeix Buzzbee 
com una elecció coherent per liderar el següent gran projecte 
de The Washington Post, el de la consolidació d’una redacció 
de 24 hores a través de processos de relleu entre la seva re-
dacció central i les oficines de Londres i Seül. 

En aquesta dinàmica es circumscriu l’augment de plantilla pre-
vist per a aquest any, que la deixarà amb  el major nombre 
d’efectius de la història del diari. Un dels objectius d’aquesta 
aposta és  augmentar el pes dels subscriptors internacionals  
en el total. (Font: Poynter)
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Les ràdios més escoltades a 
Catalunya

 
El panorama radiofònic en el conjunt d’Espanya, dista lleugera-
ment de la radiografia que es viu a Catalunya. Així ho va deixar 
reflectit l’últim EGM que vam conèixer fa poc menys d’un mes. 
La ràdio més escoltada segueix sent RAC1, que s’aproxima al 
milió d’oients amb 966.000 seguidors augmentant la seva in-
fluència un 11%.

La cadena privada celebra també el seu major avantatge so-
bre la seva màxima competidora, Catalunya Ràdio, que ha 
començat l’any perdent adeptes i veient com els seus oients 
cauen un 12%, una mica més del que guanya RAC1 fins als 
564.000.

No obstant, la Cadena SER continua guanyant punts a Catalun-
ya. La ràdio de Prisa avança fins assolir els 347.000 oients. Al 
costat de RAC1, són les dues emissores que més han crescut 
en els últims mesos gràcies a pujar fins als 347.000 fidels. No 
ha contribuït a aquests números Josep Cuní, periodista estrella 
de l’emissora a Catalunya que ha vist com en els últims mesos 
ha perdut el 50% dels oients del seu matinal Aquí, amb Josep 
Cuní, que ara compta amb 14.000 fidels.

Després de la Cadena SER -tercera emissora més escoltada a 
Catalunya- la ràdio amb major nombre de seguidors és Onda 
Cero, que amb 201.000 supera COPE amb 116.000 oients. 
(Font: Prnoticias – infografia: RAC1)
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Entra en vigor a França la mesura de 
facilitació fiscal per als subscriptors

La mesura fiscal per facilitar la subscripció a diaris a França va 
entrar en vigor diumenge passat, segons un decret publicat al 
Diari Oficial del Govern francès de dissabte. El text preveu un 
crèdit fiscal per a l’abonament d’una primera subscripció a un 
títol de premsa, que s’havia decidit l’estiu de 2020 per donar 
suport a la premsa, una mica més debilitada per la pandèmia 
de coronavirus. Aquest 30% de crèdit fiscal correspon a diaris 
d’informació política i general. El seu cost s’estima en uns 60 
milions d’euros per a l’Estat. (Font: CB News)

Unidad Editorial designa nou 
president i ratifica Rosell al front d’El 
Mundo
La junta general d’accionistes d’Unidad Editorial va aprovar la 
destitució d’Antonio Fernández-Galiano com a president execu-
tiu del grup. El seu cessament ha aplanat l’arribada de Marco 
Pompignoli, persona de confiança d’Urbano Cairo, per liderar el 

nou projecte empresarial de l’editora. La designació del fins ara 
director financer de Cairo Communication, una de les societats 
de RCS Mediagroup, s’interpreta com un gest clar per part de 
Cairo per centralitzar la gestió d’Unidad Editorial des d’Itàlia.

Després de distanciar progressivament del fins ara president, 
Cairo ha decidit donar-li escac i mat i posar al capdavant Pom-
pignoli, a qui se’l considera la seva mà dreta des de fa dèca-
des. Unidad Editorial agraeix a Antonio Fernández-Galiano 
“l’activitat desenvolupada en els últims anys”, segons ha decla-
rat el mateix grup. (Font: Dircomfidencial)

Vocento amplia el seu pla de 
retallades després de l’acord amb la 
plantilla de l’ABC
La plantilla del diari ABC ha donat llum verda amb una àmplia 
majoria al pla de retallades proposat per Vocento. Després de 
setmanes de negociació, s’ha tancat que durant el que resta 
d’any i durant 2022, els sous dels treballadors es veuran reduïts 
fins a un 7,5%. Aquesta reducció serà progressiva i s’aplicarà a 
tots aquells salaris que superin els 25.000 euros bruts.
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Queden exempts d’aquesta rebaixa salarial tots aquells salaris 
que no arriben a aquesta xifra. A més, la companyia s’ha com-
promès a no acomiadar cap treballador durant el temps que es 
mantingui aquesta rebaixa salarial. Únicament podrà executar 
acomiadaments per causes disciplinàries o per negar-se a ac-
ceptar aquestes retallades.

En aquest últim cas, els treballadors que no estiguin conformes 
amb les noves condicions podran sol·licitar fins al proper mes la 
baixa voluntària de la plantilla. L’acomiadament es saldarà amb 
una indemnització de 25 dies de salari per any treballat amb un 
màxim de 12 mensualitats. 

Els primers tres mesos de l’any, Vocento ha assolit unes pèr-
dues netes de 4,906 milions d’euros, una millora del 14,8% en 
comparació als 5,757 milions negatius del mateix període de 
2020. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup registra unes 
pèrdues d’1,741 milions d’euros, quan fa un any van ser 3,805 
milions. (Font: Prnoticias)

El Consell de la Informació incorpora 
Sandra Balsells, Lluís Martínez i Clara 
Lluvià

La Fundació Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha 
incorporat tres nous membres: la fotoperiodista Sandra Bal-
sells, l’economista Lluís Martínez i la metgessa Clara Lluvià. 
Cobreixen les baixes de Pepe Encinas, Núria Carrera i Josep 
Terès, que han deixat els seus càrrecs per motius personals i 
professionals, segons el CIC.

Les de Balsells, Martínez i Lluvià no són les úniques cares no-
ves al Consell de la Informació d’aquest any, ja que al febrer s’hi 
va integrar la periodista Laura Fanals. (Font: CIC)
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El panorama digital a Espanya
Per Alex Gevers, Sènior Insights Manager  / Comscore

Al març de 2020 va començar el primer confinament a Espanya. 
Des de llavors, Comscore ha proporcionat informació periòdica 
sobre l’impacte de la pandèmia en els comportaments en línia a 
través del Coronavirus Insights Hub.

En aquest informe, considerem per primera vegada els canvis 
interanuals (és a dir, de març 2020 març 2021) provocats per 
la pandèmia.

L’informe abasta: a) Canvis en la mida de l’audiència. b) Mèto-
de d’accés preferit. c) Compromís a nivell de categoria, i d) da-
des demogràfiques.

El treball destaca que, tot i la ja alta adopció dels serveis digi-
tals registrada abans de la pandèmia, la mida de la població 
digital a Espanya segueix creixent. Això es deu principalment a 
l’expansió de la població mòbil.

Comparant les dades amb els de el mateix mes de l’any ante-
rior, quan va començar el primer confinament, els internautes 
van dedicar menys temps en línia al mes de març 2021.

La major part dels internautes van accedir a continguts en línia 
utilitzant diferents plataformes de manera combinada al llarg 
d’aquests mesos de dades. Així i tot, el pes de les audiències 
‘mobile-only’ guanya en importància.

L’estudi destaca tres conclusions:
- Març de 2020 va marcar l’inici del confinament a Espanya. En 
canvi, al març de 2021 es va albirar un retorn gradual a certa 
normalitat per a molts consumidors.
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- Les comparacions interanuals mostren senyals prometedores 
de recuperació per als sectors fortament afectats per la pan-
dèmia, com l’automoció i el sector immobiliari. Altres sectors 
segueixen esperant una major relaxació de les restriccions per 
assolir els nivells anteriors a la pandèmia, per exemple el dels 
viatges.

- A grans trets, els comportaments digitals no han canviat dràsti-
cament des de març de 2020. A nivell granular, el temps dedicat 
a les diferents categories s’ha modificat una mica. Això sugge-
reix que els consumidors han estat capaços d’adaptar-se les 
seves noves circumstàncies. (Gràfic: Comscore)

Dilluns traurà el cap Línia, el diari 
digital metropolità

Dilluns, dia 17 de maig, el Grup Comunicació 21 posarà en mar-
xa un nou digital: Línia, el diari metropolità. Un mitjà pensat des 
de i per a l’àrea metropolitana de Barcelona, dirigit pel periodis-
ta Arnau Nadeu, també responsable de la xarxa de periòdics 
locals Línia.

Línia vol ser un espai per a la conversa metropolitana serena 
i responsable. Un espai de diàleg permanent i constructiu que 
posi punt i final a l’excepcionalitat que suposa l’abandonament 
informatiu d’una realitat tangible. El grup entén que l’àrea me-
tropolitana barcelonina, i per extensió la regió metropolitana, és 
una realitat menystinguda informativament com a entitat geo-
gràfica, política i social, i el nou diari vol fer-la visible, a més 
d’enfortir el sentiment de pertinença a aquesta comunitat.

L’objectiu del nou llançament és redoblar l’aposta per la proxi-
mitat. “Si fins ara les nostres publicacions Línia són necessàries 
en el primer cercle de proximitat dels ciutadans –el barri, la ciu-
tat–, ara també volem que ho siguin a través del nou diari en el 
cercle social i geogràfic immediatament superior, que en el cas 
que ens ocupa traspassa les muralles de Barcelona”, assenyala 
David Centol, editor del Grup Comunicació 21. “Línia és la peça 
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que falta en el puzle de la informació de proximitat de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i és també la peça que faltava al 
grup”, remarca Centol. 

Segons l’editor, la regió metropolitana de Barcelona planteja 
una realitat lingüística particular, on la llengua catalana reque-
reix un plus de compromís per no despenjar-se definitivament 
dels hàbits lingüístics de la ciutadania, subratlla el grup de co-
municació. El nou diari complementarà i potenciarà les 19 edi-
cions impreses i digitals de les capçaleres territorials Línia dels 
districtes de Barcelona i l’àrea metropolitana. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Comunicació21)

Catorze s’incorpora a la plataforma 
d’El Món 

Catorze, el diari cultural de referència, s’incorpora al Grup El 
Món des d’aquest mes de maig. Catorze és un diari digital, fun-
dat i dirigit per la periodista Eva Piquer, que s’ha situat com a 
principal mitjà de divulgació cultural, així com de creació ar-
tística i literària. En aquest sentit, Catorze és el mitjà més in-
fluent del sector, amb audiències contrastades que registren 

pics per sobre del mig milió de lectors (navegadors únics, en 
l’àmbit d’internet) i un sòl sempre superior als 200.000 lectors 
mensuals. 

El fet és que Catorze, amb una trajectòria de set anys llargs, 
es distingeix per una aposta acurada per continguts de qua-
litat orientats a un públic informat i una línia editorial exigent 
i independent, que va merèixer el Premi Nacional de Cultura 
del 2018. També ha rebut el Premi LletrA de projectes digitals 
del 2015, el Premi Comunicació no Sexista del 2017 i el Premi 
Marta Mata del 2020.

Així doncs, els continguts de Catorze –que fins ara estaven as-
sociats a Nació Digital– s’afegeixen a l’oferta informativa del 
Grup El Món com a part dels objectius d’expansió planificats 
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per al 2021. Catorze mantindrà íntegrament la personalitat que 
l’ha portat a liderar la informació cultural a Catalunya i, a més, 
disposarà de la plataforma i els recursos tecnològics, comer-
cials i de difusió d’un dels grans grups digitals de Catalunya. 
En definitiva, lideratges sumats per construir la gran plataforma 
periodística de Catalunya, el primer grup editorial privat en ca-
talà. (Font: El Món – infografia: Catorze)

Diari de Girona renova l’edició digital, 
com ho va fer Regió 7

Diari de Girona ha estrenat una nova edició digital amb un dis-
seny responsiu que s’adapta a cada dispositiu, pensat per oferir 
una millor experiència d’usuari, i posant “especial èmfasi” en la 
navegació mòbil. El nou disseny presenta una estructura modu-
lar que busca equilibrar la informació i la resta d’elements que 
configuren les diferents pàgines, per tal de permetre una millor 
lectura i oferir més espai per a les fotografies i els vídeos, que 
guanyen protagonisme.

El mitjà també ha renovat les obertures informatives amb les 
quals obre els grans temes del dia i la zona de tendències amb 

l’última hora, serveis i opinió. En el Butlletí anterior ens fèiem 
ressò del canvi de web de Regió 7, que, com Diari de Girona, 
pertany a Prensa Ibérica. El web del diari de la Catalunya Cen-
tral ha renovat les obertures informatives amb les quals obre els 
grans temes del dia i la zona de tendències amb l’última hora, 
serveis i opinió. (Font: MAE)

El 89% dels usuaris activen l’opció 
d’Apple que evita el rastreig de les dades

L’arribada del sistema 
operatiu d’Apple iOS 14.5 
a finals d’abril va compor-
tar l’activació de la funció 
App Tracking Transparen-
cy, amb la qual la com-
panyia posa en mans de 
l’usuari la decisió de triar si vol o no que les aplicacions reco-
pilin informació o li rastregin per, per exemple, oferir-li anuncis 
personalitzats. Aquest servei va ser presentat per Apple amb 
una apel·lació directa als seus clients, als quals advertia en un 
vídeo: “Us heu convertit en el producte”.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Doncs les dades recopilades en les primeres setmanes en què 
ha estat operativa App Tracking Transparency demostren que 
la comunitat ha rebutjat majorment que les aplicacions els ras-
tregin o usin les seves dades per subministrar a tercers. Així, 
segons dades de Flurry Analytics, tot just un 11% dels usuaris 
de dispositius mòbils amb el sistema operatiu iOS 14.5 han per-
mès que les apps els facin seguiment i la xifra baixa fins al 4% 
als Estats Units, on Apple té una de les seves quotes de mercat 
més importants. (Font: WARC – infografia: MacRumors)

El New York Times supera els 7,8 
milions de subscriptors

El NYT va informar d’un total de 7,8 milions de subscriptors tant 
a les plataformes impreses com digitals, amb 6,9 milions de 
persones que arribaven a les notícies en línia o a les seves apli-
cacions de cuina i jocs. La companyia va afegir 301.000 clients 
digitals durant els primers tres mesos de l’any, l’increment més 
baix des del tercer trimestre del 2019.

El New York Times encara està en camí d’assolir el seu objectiu 
de 10 milions de subscriptors el 2025 i ha millorat els seus mar-

ges de benefici a mesura que el seu negoci digital (que costa 
menys que la impressió) continua augmentant. La companyia va 
reportar un benefici operatiu ajustat de 68 milions de dòlars, un 
54% més que l’any passat, ja que va generar més dòlars de cada 
subscriptor, en part a causa de l’expiració de les tarifes promo-
cionals a mesura que va avançar el nou any.  (Font: Nytimes)

Tanca el digital Mirador de les Arts

El mitjà digital Mirador de les Arts s’acomiada després de dos 
anys i mig. “Com cantaven Golpes Bajos, són ‘malos tiem-
pos para la lírica’”, assenyala l’impulsor i director del projecte, 
l’historiador i crític d’art Ricard Mas.

El Mirador de les Arts va néixer amb l’ambició d’esdevenir un mitjà 
independent, dedicat a les arts plàstiques, trilingüe (català, cas-
tellà i anglès), amb multiplicitat d’enfocaments i punts de vista, i 
pensat tant per al lector especialitzat com el curiós, explica Mas 
en el comunicat de comiat. En la seva curta trajectòria, ha rebut el 
Premi GAC 2020 del galerisme català en la categoria de mitjà de 
comunicació, i ha estat dues vegades finalista als Premis ACCA 
de l’Associació Catalana de Crítics d’Art. (Font: Comunicació21)

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La publicitat funciona millor amb 
anuncis de podcasts a mida
Per Kirsten Schade /  RMS 

Els podcasts ja no són un tema especial. A mesura que la seva 
popularitat creix en el camí cap al mainstream, també esde-
venen cada vegada més interessants per als anunciants i les 
seves marques. L’estudi actual del podcast de RMS respon a 
les preguntes clau que les empreses haurien de fer-se sobre 
oportunitats publicitàries efectives a l’univers del podcast. Amb 
5.000 enquestats, és una de les enquestes més extenses sobre 
el tema.

Els usuaris de podcast no només escolten, sinó que escol-
ten.- Amb tot, les conclusions de l’estudi de podcasts de RMS 
mostren que els oients de podcast estan especialment interes-
sats, concentrats i atents. Un cop d’ull als principals motius dels 
enquestats per utilitzar-lo mostra que la majoria dels consumi-
dors de podcasts busquen informació i volen aprendre alguna 
cosa. Els podcasts poques vegades s’escolten marginalment o 
s’encenen per entretenir-se en segon pla. A més, els resultats 

de l’estudi mostren que molts dels oients de podcast pertanyen 
a la “generació d’auriculars” i utilitzen dispositius mòbils. Donen 
tota la seva atenció al podcast en una situació d’escolta cara a 
cara.

Katharina Zeschke, cap de desenvolupament de negocis de 
RMS: “Els podcasts són cada vegada més importants en el 
màrqueting d’àudio. Aquí s’ha desenvolupat un entorn publici-
tari divers que juga un paper creixent en la comunicació de mar-
ca. Els resultats del nostre estudi mostren per què els missat-
ges d’àudio funcionen tan bé als podcasts. Oients de podcast: 
principalment dins d’auriculars: apaguen el món exterior i es 
submergeixen en el contingut. Aquesta situació d’ús compro-
mesa i intensiva crea les condicions ideals per a la inclusió de 
missatges publicitaris rellevants.”

Alta acceptació publicitària entre els fans del podcast.- 
L’estudi de RMS Podcast confirma les conclusions de moltes 
enquestes anteriors que els integrants de la publicitat gairebé 
no molesten als oients de podcast: l’acceptació publicitària de-
terminada en l’estudi actual és del 70% de mitjana. Aquesta 
proporció d’enquestats va afirmar que no se sentia ni moles-
tat en publicitat en podcasts. Per obtenir informació detallada, 
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RMS va preguntar sobre l’acceptació de diferents formats spot. 
L’acord amb la declaració “La següent forma de publicitat no 
em molesta ni em molesta” va ser particularment positiva en 
tres formats:

 
Els resultats ho deixen clar: la direcció correcta també és es-
sencial en els podcasts. Els anuncis de podcast aparentment 
són millor rebuts pels oients quan s’integren amb precisió i 
intel·ligència a l’entorn de podcast, sense molestar-los. Aquest 
sembla ser el cas principalment d’elements publicitaris indivi-
duals que s’han desenvolupat especialment per a l’entorn del 
podcast, com ara espots de presentadors, recomanacions dels 
altaveus: espots interiors o preproduïts.
 

Per Katharina Zeschke, cap de desenvolupament de negocis 
de RMS, la publicitat en podcasts és eficaç i acceptada. “No és 
recomanable utilitzar espais de ràdio clàssics per segona vega-
da, ja que es produeixen per a un entorn diferent i sovint no es 
poden integrar perfectament a l’entorn del podcast. Per no re-
galar cap potencial, els elements publicitaris haurien d’adaptar-
se idealment a l’entorn del podcast”. (Infografia: RMS). NOTA: 
El Butlletí us ofereix la infografia de l’estudi del podcast. CLI-
CAR AQUÍ  

Creix un 71% l’activitat publicitària a 
l’abril respecte a 2020
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Ymedia Wink analitza mensualment el grau de vitalitat de 
l’activitat publicitària que es desenvolupa a la televisió amb 
l’Índex IDP (Índex de Dinamisme Publicitari), que sintetitza 
la informació de dos indicadors clau: el nombre de marques/
campanyes i el nombre de GRP ‘sa 20’ que emeten aquestes 
marques. Els últims resultats mostren un notable increment de 
l’activitat publicitària a la televisió durant el passat mes d’abril 
davant el mateix mes del 2020.

Si a més es comparen les dades amb les d’abril de 2019, quan 
el país es trobava en una situació de plena normalitat, s’observa 
un lleuger retrocés del mercat publicitari televisiu, provocat es-
sencialment per un descens en el nombre de campanyes que 
es van emetre en el mitjà. Mentrestant, el volum de GRP’s 
emesos per les marques va augmentar per sobre de l’1%.

Al comparar abril de 2021 amb març de 2021 es manifesten 
resultats positius: el mercat televisiu va créixer un 4.8%, espe-
cialment afavorit per un important increment en el nombre de 
campanyes, que van augmentar prop d’un 8%. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia - infografia: elpublicista)

Estratègies per mentalitat i no per 
generació, l’èxit publicitari a TikTok

Segons revela l’Informe de Comprensió de l’Audiència de 
TikTok, que analitza els motius que porten als consumidors 
a involucrar-se amb certes plataformes de contingut digital, 
l’entreteniment, participació, inspiració i descobriment són les 
principals motivacions dels usuaris per gaudir de TikTok. Així, 
entre les quatre motivacions principals entre la comunitat de 
TikTok destaca la de l’entreteniment, amb un 75% de persones 
que assegura que va a la plataforma amb l’objectiu de divertir-
se, somriure i millorar l’ànim.
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A més de les quatre motivacions que més impulsen la gent a 
fer servir TikTok, l’estudi, realitzat per Clear M & C Saatchi, ha 
identificat tres motivacions dels consumidors a l’hora d’utilitzar 
les plataformes de contingut digital. Aquestes són: mantenir-se 
al dia, aprendre i connectar. La plataforma ha experimentat un 
gran creixement durant l’últim any, amb més de 100 milions de 
persones a Europa que ara utilitzen la plataforma cada mes. 
Si bé aquesta comunitat pot semblar un grup divers de perso-
nes, tenen una important varietat i quantitat de factors en comú. 
Aquesta característica, la majoria de les vegades, va més enllà 
de la seva demografia.

Una altra de les principals conclusions de l’estudi és que TikTok 
es troba entre les dues principals plataformes relacionades 
amb la positivitat, ja que el 60% de les persones que utilitzen 
TikTok confessa que ha experimentat emocions positives du-
rant l’ús de la plataforma. Les persones que utilitzen TikTok 
són més propenses a estar obertes a rebre publicitat que els 
usuaris d’altres plataformes: al 72% no li importa veure con-
tingut de marques o empreses en les plataformes de contingut 
digital, el 67% se sent més proper a les marques que participen 
en les plataformes i al 63% li agraden bastant els anuncis i, 
en ocasions, els consumeix, en lloc de passar de vídeo. (Font: 

Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Antevenio). NOTA: El 
Butlletí de l’AMIC us acosta l’Informe de Comprensión de la 
Audiencia de TikTok. CLICAR AQUÍ   

IAB spain presenta el Llibre Blanc de 
Publicitat Programàtica

IAB Spain ha presentat el Llibre 
Blanc de Publicitat Programàti-
ca, elaborat per la Comissió 
de Publicitat Programàtica. La 
publicitat programàtica, preci-
sament, està suposant el canvi 
més important en la publicitat 
de l’última dècada, i no només en els mitjans digitals sinó en la 
transformació de tot el sector. Significa tant una evolució en els 
processos de compra i venda, com una revolució en les estratè-
gies, generant nous professionals, disciplines i actualitzant els 
conceptes clàssics de publicitat.

I és que, fins l’arribada de la programàtica, s’utilitzaven en la 
publicitat digital els processos tradicionals d’altres mitjans, a 
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través de gestió d’ordres de compra i comprovació de dispo-
nibilitats d’inventari entre equips de publishers i agències de 
forma directa.

Al llarg dels diferents capítols, el Llibre Blanc de Publicitat Pro-
gramàtica, es posa de manifest com la publicitat programàtica 
ha suposat una gran transformació digital de tot aquest procés 
de compra tant per als Publishers i networks, les agències i 
anunciants, així com per a les SSPS (Supply Side Platform) i 
DSPs (Demand Side Platform). Així mateix, s’aprofundeix en 
altres aspectes rellevants de l’ecosistema de programàtica ac-
tual. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia:

NOTA: El Butlletí us convida a llegir el Llibre Blanc de Publicitat 
Programàtica, d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ  

Instagram captiva un any més als 
anunciants espanyols

Instagram repeteix com la xarxa social que capta més inversió 
publicitària a Espanya, per davant de Facebook. A un 31% dels 
usuaris de xarxes socials a Espanya li agrada veure publicitat 

de contingut afí als seus interessos. La pandèmia sacseja com 
fan servir els espanyols les xarxes socials, destacant l’auge 
d’Instagram (83%), TikTok (63%) i Twitter (63%), mentre que 
l’ús de Facebook i de YouTube cauen.

Els professionals de la indústria publicitària utilitzen les Xarxes 
Socials principalment per vendre, essent les promocions el con-
tingut que més interaccions i tràfic en web genera. Les xarxes 
més utilitzades pels professionals són Instagram i Facebook. 
Quatre de cada deu professionals declaren haver contractat els 
serveis d’un influencer amb nivells de satisfacció elevats. Un 
66% declara invertir més en publicitat respecte a l’any anterior 
(nivell idèntic a l’edició de l’any 2020, el 66%). Instagram és la 
Xarxa Social amb més inversió publicitària, seguida de Face-
book.

El mòbil segueix sent el principal dispositiu de connexió a les 
Xarxes Socials, situant-se pràcticament al 100%. La Smart TV 
i el SmartWatch són els dispositius que més creixement han 
tingut, especialment Smart TV, que passa a ser el tercer dis-
positiu més usat (68%). La penetració de la tauleta es manté 
respecte al 2020, 6 de cada 10 la fan servir per a xarxes. (Font: 
El Publicista)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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Les persones que van passar menys 
temps davant d’una pantalla durant el 
confinament van ser més felices
Per Aula Magna / Periódico Universitario

Científics del grup de recerca de la Universitat Loyola ‘Positi-
Com: Comunicació Positiva i Cultura Digital’, juntament amb in-
vestigadors de la Universitat de Huelva, han publicat un treball 
que demostra que aquelles persones que durant el confinament 
realitzaven un gran consum d’entreteniment televisiu i xarxes 
socials han estat menys felices que les que ho feien de forma 
més moderada i passaven més temps amb mitjans o realitzant 
altres activitats.

Aquest treball ha realitzat un estudi exploratori basat en el notable 
augment de consum de diversos mitjans de comunicació que es va 
produir com a conseqüència del confinament derivat de la pandèmia 
a Espanya. La investigació ha examinat la relació d’aquest augment 
amb la felicitat subjectiva i el benestar psicològic de les persones.

Per això, els investigadors de l’estudi van realitzar una enques-
ta a una mostra de població adulta a Espanya. El qüestiona-
ri realitzat a persones en edats compreses entre els 18 i 75 
anys avaluava el consum de diferents mitjans de comunicació 
abans i després de l’etapa més dura del confinament decretat 
per l’estat d’alarma al març de 2020 a Espanya i que es va per-
llongar fins al mes de maig del mateix any.

A més de l’avaluació dels resultats de l’enquesta, es va aplicar 
als resultats l’Índex de Felicitat de Pemberton (PHI - Pemberton 
Happiness Index). Aquest índex és una eina capaç d’avaluar 
a través d’una sèrie de variables, el benestar i la felicitat d’un 
individu, de manera que es pot obtenir una mesura de benestar 
i felicitat de la persona d’una manera encertada.

Tal com ha recalcat el director de Departament de Comunica-
ció de la Universitat Loyola i autor principal de l’estudi, José 
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Antonio Muñiz, “partim de diverses hipòtesis sobre la base de 
l’augment del consum de mitjans televisius durant el confina-
ment, i vam voler estudiar si efectivament hi va haver un aug-
ment significatiu, i, d’altra banda, la relació entre el consum de 
mitjans i la felicitat”.

La principal tragèdia de la Covid-19 ha estat la mort i la malaltia 
de milions de persones a tot el món. Però la pandèmia també 
ha provocat una situació sense precedents per a la major part 
de la població mundial: el confinament a la llar durant moltes 
setmanes.

Nous hàbits.- Així, individus i famílies de tot el món es van 
veure sobtadament obligats a replantejar-se una rutina diària 
que s’havia de dur a terme íntegrament dins de casa seva. Va 
ser necessari reconfigurar els hàbits diaris que caracteritzaven 
la vida normal anterior. Durant el període de quarantena, alguns 
comportaments quotidians van desaparèixer, mentre que altres 
nous van sorgir, i en la majoria dels casos la seva durada va 
canviar.

El consum de mitjans de comunicació va ser un dels hàbits amb 
major increment durant el confinament, segons l’Associació 

Espanyola per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
(AIMC), que va mesurar el consum de mitjans durant el con-
finament a través de diverses onades de seguiment setmanal.

Moderar el consum de mitjans.- Segons conclou l’estudi, els 
científics proposen un “consum més moderat dels mitjans de 
comunicació, buscant la rigorositat i la felicitat a llarg termi-
ni més que la recerca de plaer instantani”. L’activitat científi-
ca habitual dels investigadors de la Universitat Loyola autors 
d’aquest estudi aposta per un consum responsable dels mitjans 
de comunicació i per actituds actives enfront de la desinforma-
ció. (Infografia: elmira.es)

NOTA: El Butlletí us ofereix el treball Estudi exploratori de la 
relació entre la felicitat i l’augment del consum de mitjans durant 
l’internament de COVID-19, dels professors José Antonio Mu-
ñiz-Velázquez i Javier Lozano Delmar, de la Universitat Loyola 
Andalucia, i Diego Gómez-Baya, de la Universitat de Huelva. 
CLICAR AQUÍ  
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Com transformar Gmail en un Google 
Reader per a newsletters

Gmail, el gestor de correu electrònic de Google, pot convertir-
se en una eficaç espècie de nova versió de Google Reader 
-programa que Google va tancar el 2013- capaç de classificar 
correctament les subscripcions a diferents newsletters, una 
eina  fonamental per al màrqueting digital.

Això és especialment rellevant quan hi ha algunes newsletter 
que són de pagament i el subscriptor no vol que acabin sepul-
tades entre el correu spam, ja que Gmail no és massa hàbil 
reconeixent els correus que les contenen dins de la categoria 
de “Correu important”. Ha estat el periodista Will Oremus qui ha 
descobert la fórmula per ensinistrar Gmail de manera que es 
converteixi en una mena de  lector RSS, tal com ha explicat a 
través del seu compte oficial a Twitter. (Font: Trecebits)

Google Fotos deixarà de ser il·limitat, 
però no gratuït

El pròxim 1 de juliol diu adéu a l’emmagatzematge il·limitat de 
Google Fotos. No obstant això, no diu adéu seva gratuïtat . En-
tendre això és important. A l’igual que podem fer servir Gmail o 
Google Drive gratuïtament, amb els 15 GB que Google dóna a 
tots els usuaris que es creen un compte bàsica, aquest espai 
també podrem fer-lo servir per a Google Fotos, segons explica 
Antonio Sabán a Genbeta.

És a dir, utilitzar Google 
Fotos a partir de juny no 
requerirà que paguem 
per ser-hi. Quan sí cal-
drà pagar serà si omplim 
aquests 15 GB, o si ja les 
tenim plenes a dia d’avui. 
En aquest cas, no po-

drem pujar fotos, ni arxius a Drive, com ha passat sempre amb 
la mateixa Google Fotos si pujàvem arxius en qualitat original 
en comptes d’en l’opció d’alta qualitat. Qualitat original sempre 
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ha ocupat espai del nostre compte de Google, tret que fóssim 
usuaris d’un Google Pixel.

Segons els càlculs de la companyia, 8 de cada 10 usuaris no 
tindrien perquè pagar pel servei abans de 2024. Google ens va 
deixar un missatge de tranquil·litat, i també un truc per saber en 
quant de temps se’ns omplirà el compte si seguim fent fotos i 
vídeos al ritme actual (en Alta Qualitat, no en Qualitat Original).

Podeu fer el càlcul personalitzat del vostre compte en aquest 
enllaç. (Font: Genbeta – infografia: vozcaribe.com)

Funció de Google Meet per estalviar 
bateria durant videotrucades

Des de l’inici de la quarantena les videotrucades han estat més 
importants en les nostres vides, fent-les amb amics, familiars o 
també en l’entorn laboral. Google Meet ha estat una aplicació bas-
tant descarregada per a tot tipus de reunions. Ara, l’eina ha imple-
mentat una nova funció que beneficiarà a seguir endavant en una 
trucada de vídeo quan el teu mòbil s’està quedant sense bateria. 
Aquesta eina estarà disponible només en l’app de la plataforma.

Per activar aquesta opció només serà necessari anar a la con-
figuració de l’app de Google Meet i seleccionar “limitar ús de 
dades”. Hauràs de realitzar aquesta acció abans d’unir-te a 
una videotrucada. És una opció molt fàcil si tenim en compte 
la quantitat de trucades que realitzem al dia mitjançant aquesta 
plataforma. Aquesta nova eina ja s’està implementant a Google 
Meet a tot el món, de manera que si potser encara no pots vi-
sualitzar l’opció, només has d’esperar l’actualització per al teu 
dispositiu.

Per tant, si t’estàs quedant sense bateria i no disposes del teu 
carregador a la mà abans d’una trucada de vídeo, pots posar 
en pràctica aquesta funció que t’ofereix l’aplicació de videotru-
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cades per augmentar l’acompliment del teu dispositiu. (Font i 
infografia: Magacin247)
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Prensa Ibérica demana un crèdit i 
ultima l’arribada de De Lucas per 
salvar la seva situació
Per Carlos R. Cózar / El Independiente  

Prensa Ibérica viu moments molt delicats. Els últims moviments 
empresarials després de la compra de Grupo Zeta no han sortit 
de la millor manera possible en el curt termini. El grup intenta 

pair una operació de tal calibre que, segons les fonts consul-
tades per El Independiente, pot “endur-se per davant el grup”, 
empresarialment parlant.

Aquests problemes motiven que el veterà empresari Javier Moll, 
s’hagi vist forçat a demanar un important crèdit per solucionar 
greus mancances de tresoreria i els pagaments immediats a 
proveïdors.

Ja fa gairebé dos anys que Prensa Ibérica feia oficial l’adquisició 
de Zeta convertint-se en el segon operador a nivell espanyol de 
premsa diària impresa d’informació general.

La quantitat pagada no va ser significativa, ja que l’operació 
va rondar els 10 milions d’euros. No obstant això, la que era 
propietària de capçaleres com El Periódico o Sport tenia greus 
problemes de viabilitat ja que registrava pèrdues de 8,4 milions 
d’euros.

Prensa Ibérica va acordar amb els creditors un quitament de 
deute del 70%, que ascendia a 90 milions d’euros, perquè fos 
viable l’adquisició d’un dels grups mediàtics més importants 
d’Espanya.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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El grup va culminar la compra de Zeta i es va consolidar com un 
dels grups de comunicació més importants d’Espanya. La suma 
del múscul de tots dos conglomerats, d’acord amb el comuni-
cat enviat al seu moment on s’explicaven els detalls, donava a 
Prensa Ibérica més de 2,25 milions de lectors diaris en paper i 
gairebé 300.000 exemplars diaris.

Amb el crèdit aprovat i un estat financer “a la vora del col·lapse”, 
Carmelo Calvo Ridruejo, director de relacions institucionals de 
Premsa Ibèrica, s’ha convertit en l’home fort del grup i en la 
persona de confiança de Javier Moll. El veterà directiu ha ator-
gat tota la seva confiança i ha donat carta blanca al conegut 
periodista per salvar la companyia.

I el primer moviment no s’ha fet esperar pescant al departament 
comercial de Prisa per buscar millors rendiments en la publicitat 
amb nous ingressos i formats.

Des de fa diverses setmanes, tres membres del grup editor de Cin-
co Días, Cadena Ser o El País han desembarcat a Prensa Ibèrica. 
En concret, es tracta de Juan Pedro Díaz, exdirector de Prisa Brand 
Solutions, Miguel Ángel Fernández, responsable de marques perio-
dístiques i Mercedes Otálora, directora de Prisa Brands a Barcelona. 

Però aquestes no seran les úniques incorporacions que farà el 
grup de mitjans regionals i nacionals, tal com ha pogut saber El 
Independiente. Carmelo Calvo negocia l’arribada de Felipe de 
Lucas, director general de la divisió comercial de Prisa.

Fa un mes, Prisa va prendre la decisió de forçar la sortida de 
Pedro García Guillén, que ocupava fins fa dues setmanes el lloc 
de CEO de Prisa Ràdio i a Felipe de Lucas, sota el paraigua de 
la seva nova estratègia de l’estructura directiva. Un moviment 
en cascada que també comportarà la sortida en les pròximes 
setmanes del conseller delegat de Prisa Noticias, Alejandro 
Martínez Peó.

Veus del sector apunten que la decisió de fitxar gran part del 
departament comercial de Prisa és una decisió “molt arriscada” 
i que serà “molt difícil que aconsegueixin canalitzar els mals 
números del grup”.

A més del procés de digitalització en què es troba immers Pren-
sa Ibèrica, els nous nomenaments i l’arribada de De Lucas han 
de revertir la caiguda dels ingressos per publicitat, que des de 
l’inici de la pandèmia superen el 30%.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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“Aquest impuls de l’àrea comercial se suma a Prensa Ibérica 
a la culminació del procés de transformació digital, amb una 
aposta decidida per l’analítica de dades, a la consolidació de 
la qualitat informativa a través de nous formats de narrativa 
periodística, a la innovació constant en productes i solucions 
multimèdia i al llançament de nous models de subscripció digital 
en les seves capçaleres”, va dir recentment en un comunicat.

Reestructuració de la plantilla
Premsa Ibèrica, com alguns dels principals grups mediàtics a 
Espanya, també ha realitzat un ajust en la seva plantilla per 
pal·liar la delicada situació econòmica que travessa. El desem-
bre passat va tancar un ERO de 50 persones que va afectar a 
les delegacions d’Alacant (Información ), Aragó (El Periódico de 
Aragón ) i Illes Balears, a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.

Durant les negociacions de l’ERO, Prensa Ibèrica va proposar 
a les diferents plantilles baixes voluntàries i recol·locacions 
així com millores en les indemnitzacions i rebaixes del nom-
bre d’afectats. A més, en l’inici de la pandèmia, Prensa Ibèrica 
va aprovar un ERTO que va afectar al 50% de la plantilla a El 
Periódico de Catalunya, així com a altres mitjans i revistes del 
grup. (Infografia: Control Publicidad)

Twitter habilita la possibilitat d’oferir 
propines a periodistes i creadors

Cobrar per tuitejar ja és una realitat, al menys per als que des-
envolupin una activitat amb suficient interès per a una audiència 
que desitgi donar-li suport d’aquesta manera. Twitter acaba de 
presentar  Tip Jar, una nova funcionalitat que permet que qual-
sevol pugui ingressar diners a un altre usuari mitjançant dife-
rents opcions de pagament. De moment només està disponible 
per als que fan servir l’aplicació en anglès, en iOS i Android, 
i  per a un col·lectiu limitat que inclou experts, organitzacions 
sense ànim de lucre, creadors independents i periodistes, però 
s’anirà obrint.
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Segons reconeix la plataforma en la seva presentació,  Tip Jar  
(pot de propina en anglès) sorgeix com a opció nativa per fer 
alguna cosa que era freqüent entre els usuaris. La petició de 
fons en obert per sostenir un treball creatiu o per rebre ajuda en 
un moment complicat s’havia anat generalitzant en els últims 
temps. D’aquesta manera, els tuiters tenen una nova possibili-
tat de capitalitzar la fidelitat o l’agraïment dels seus seguidors. I 
al seu torn això pot incentivar que dediquin més temps a crear 
millor contingut a la xarxa social, amb el possible resultat de 
més retenció d’usuaris que els segueixen.

Els usuaris podran utilitzar diferents opcions per reconèixer 
l’aportació d’altres i sense comissió per part de la plataforma. 
Les plataformes de pagament de sortida en aquesta nova fun-
cionalitat inclouen  PayPal, Cash App, Patreon, Venmo i Ban-
dcamp, tot això subjecte a la disponibilitat segons els països. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: MuyComputer)

El nou Mapa de la Censura de Mèdia.cat 
registra 476 incidències des de 2019

 

L’observatori Mèdia.cat ha renovat el Mapa de la Censura que 
documenta els atacs a la llibertat d’expressió i el dret a la infor-
mació de periodistes, artistes i ciutadania als Països Catalans. A 
més de renovar el web, incorpora canvis en la classificació de les 
incidències registrades. El nou Mapa de la Censura registra 476 
casos: 260 el 2019, 155 el 2020, i 61 en el que portem d’any. Del 
total, 115 són agressions físiques a professionals de la informa-
ció, de les quals 87 el 2019, 8 l’any passat, i 20 l’actual.

Mèdia.cat remarca que la gran majoria d’agressions i també 
d’amenaces, intimidacions i obstaculitzacions les han causat 
els cossos policials, sobretot durant les mobilitzacions al carrer.
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El nou Mapa de la Censura presenta una millor organització 
de les dades. També permet visualitzar els incidents transco-
rreguts dins una franja temporal per categories, organitzar-los 
segons diferents paràmetres i criteris, i exportar les dades a 
un full de càlcul per poder-les tractar i gestionar. El web també 
inclou un formulari on víctimes i testimonis d’incidents poden 
enviar denúncies per estudiar i eventualment incloure al Mapa 
de la Censura. (Font: Comunicació 21)

Aquest periòdic pot explicar notícies 
d’incendis, però no originar- los

Un diari imprès en paper 
ignífug va ser la peça 
protagonista de la cam-
panya que l’empresa 
d’inversions argentina 
SeSocio.com, la publi-
cació local patagònica 

Notícias de la Comarca i la Fundación Bomberos de Argenti-
na van posar en marxa recentment per fomentar la prevenció 
dels incendis forestals i incidir en el fet que més del 90% dels 

mateixos són causats per l’home, en moltes ocasions a causa 
d’imprudències o negligències. 

La creativitat de l’acció és obra de l’agència de Buenos Aires 
Hoy i els resultats inclouen uns 14,2 milions d’impressions en 
xarxes socials.

La campanya es va plasmar en tres iniciatives: la impressió 
en paper ignífug de un número especial i únic de Notícias de 
la Comarca, setmanari d’informació local editat a la ciutat del 
Hoyo (Chubut); l’activació de la iniciativa a xarxes socials i entre 
líders d’opinió (especialment periodistes) i l’elaboració d’un ví-
deo en el qual s’explica l’acció i es recullen testimonis de bom-
bers voluntaris que van participar en l’extinció del gran incendi 
del mes de març.

La impressió en paper ignífug d’un número de Notícias de la 
Comarca va ser més notòria encara pel fet que el setmanari 
havia deixat de imprimir-se l’any passat i actualment difon els 
seus continguts només via web.  (Font: Reason Why – infogra-
fia: iProfesional)
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L’Agència EFE llança EFEComunica la 
seva pròpia agència de Comunicació

«EFEComunica és un servei d’Agència EFE dedicat a 
l’assessoria de comunicació, la generació i difusió de continguts 
i l’organització d’esdeveniments per a institucions i empreses», 
destaca la nova agència al seu web.

EFEComunica es presenta com una agència que compta amb 
una dilatada experiència en estratègies de comunicació i solu-
cions 360º, «el nostre coneixement en les àrees de la salut, el 
medi ambient, l’agroalimentació, el feminisme, el turisme, i la 
tecnologia, ens converteix en un gran aliat per donar forma al 
teu projecte», recull l’agència al seu web.

En aquest sentit, des EFEComunica oferiran a la seva nova 
cartera de clients dels més de 1.800 mitjans de comunicació 
nacionals i internacionals abonats als serveis d’Agència EFE. 
La nova agència de comunicació estarà especialitzada en as-
sessorament d’estratègies de comunicació, posicionament de 
la teva marca i generació d’informació estratègica per a cada 
mercat. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit.- Barcelona. Curs 
sense restricció horària. Del dilluns 17 de maig al divendres 18 
de juny (6 hores) - En aquest taller pràctic es donaran les pau-
tes necessàries per fer un reportatge, ensenyant, entre d’altres, 
com recopilar i organitzar la informació o com crear una agenda 
de contactes i l’alumne haurà de desenvolupar un treball amb la 
tutoria de la periodista Ana Salvà. 

Webinar: Recursos per produir contingut gràfic.- On line. 
Sessió en directe. Dimecres 19 de maig (de 10.00h a 11.30h) - 
L’objectiu d’aquest curs, conduït per Marta Aguiló, és conèixer 
conceptes de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de 
maquetar continguts, així com eines online que ens ajuden a 
dissenyar contingut gràfic per a documents, memòries corpora-
tives, web o xarxes socials. 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Sense 
restricció horària. Del dilluns 24 de maig al divendres 25 de juny 
(8 hores) - Dominant les aplicacions i tècniques adequades, 
amb un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qua-
litat, equiparable a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament 
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professional. Els participants en aquest curs, dirigit per Jordi 
Flamarich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat pro-
fessional. La formació va dirigida tant a usuaris d’Android com 
d’iOS (Apple).

Masterclass: Com es crea una newsletter d’èxit?.- On line. 
Sessió en directe. Dijous 20 de maig (de 18.30h a 20.00h) - 
La newsletter s’ha convertit en una eina de comunicació molt 
efectiva, ideal per establir i enfortir una relació directa i estable 
amb els nostres usuaris i augmentar la seva fidelització. Aques-
ta masterclass, a càrrec d’Ismael Nafría, repassa quines són les 
claus principals a tenir en compte per preparar i enviar una gran 
newsletter i ofereix exemples i lliçons pràctiques per crear un 
producte exitós. Activitat coorganitzada amb Barcelona Activa.

Xarxes socials per a docents i centres educatius.- On line. 
Curs sense restricció horària. Del dilluns 28 de juny al divendres 
23 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 
consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació al 
servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la comu-
nitat escolar. En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, enten-
drem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús de les xarxes 

socials i integrar-les dins de llurs eines de reputació i comuni-
cació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twitter i LinkedIn. 
Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line.Curs sense restricció horària. Del dijous 1 al 
15 de juliol (10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, dissenyat per 
Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors fotografies amb el 
nostre telèfon, descobrir per a què serveixen les seves opcions 
de configuració, gestionar millor l’espai disponible i aprendre a 
fer servir algunes de les millors aplicacions de retoc fotogràfic 
per anar un pas més enllà amb les nostres creacions que pen-
jarem al web o a les xarxes socials. Aquest curs està reconegut 
pel Departament d’Educació.

Com aconseguir subscriptors per al teu mitjà digital.- On 
line. Sense restricció horària. Del dijous 29 d’abril al divendres 
28 de maig (10 hores) - Una de les estratègies més importants 
en el model de negoci dels mitjans digitals és la diversificació de 
les vies d’ingressos. En aquest curs, presentat per Ismael Na-
fría, es mostren estratègies seguides per mitjans de tot el món 
per augmentar els ingressos procedents dels usuaris. Encara 
queden places. 
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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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Les notícies haurien d’aparèixer 
sense publicitat i anuncis en línia? 
Per Chris Sutcliffe / The Drum

 
Les notícies haurien d’aparèixer sense publicitat? Hi ha temes 
que haurien de ser en certa manera prohibits per a la monetit-
zació publicitària? La idea pot semblar un tant estranya, ja que 
excepte en alguns mitjans públics la publicitat està omnipre-
sent, però és una cosa que els consumidors comencen a veure 
com més clara a l’entorn de la publicitat digital.

Els anunciants ja ho han fet de forma accidental. La inclusió de 
paraules clau vinculades als temes noticiosos de moment (per 
exemple, va passar amb les paraules clau vinculades al corona-
virus) feia que les notícies sobre aquestes temàtiques no fossin 
monetitzables. Els anunciants no volien aparèixer en elles i les 
bloquejaven per defecte, el que va portar als mitjans a perdre 
molts diners. Potser, i sense saber-ho, estaven responent als 
desitjos dels consumidors.

Això és el que es pot concloure llegint les dades de l’estudi bri-
tànic 2021 TAG/BSI UK Brand Safety Survey. Els consumidors 
creuen que hi ha alguns temes que no haurien de portar mai 
publicitat i prometen fins i tot deixar de consumir els productes 
que apareixen en ells. Cert és que, per ara, els percentatges 
més elevats de rebuig estan vinculats a desinformació i notícies 
falses, però els consumidors també comencen a considerar que 
els anuncis no tenen cabuda en altres notícies legítimes.

Així, un 85% dels consumidors reconeix que boicotejaria a 
qualsevol marca que s’anunciés a la banda de continguts que 
defensen conspiracions sobre la Covid, un 89% en discursos 
d’odi, un 92% en malware i un 89% en continguts il·legals. Tam-
bé un 37% considera que les notícies sobre protestes violentes 
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i disturbis no haurien de portar anuncis i un 33% que no hauria 
d’aparèixer publicitat en les que parlen de morts i tragèdies vin-
culades a la Covid-19.

En general, els consumidors que creuen que els anuncis tenen 
cabuda en tot tipus de continguts són bastant pocs. Només un 
36% considera que les marques poden anunciar-se a qualsevol 
tipus de contingut. Un 72% assegura que les companyies hau-
rien de treballar per assegurar-se que els anuncis no apareixen 
en continguts que resultin perillosos, ofensius o poc apropiats.
 
El que suposa per a mitjans i marques
Perquè això és un problema? La raó per la qual això resulta 
problemàtic per als mitjans és bastant clara. Aquests viuen dels 
ingressos de la publicitat, per molt que els models de subs-
cripció estiguin anant a l’alça i per molt que cada vegada més 
mitjans en línia estiguin activant paywalls.

La majoria segueix monetitzant continguts pels anuncis i els 
consumidors estan cada vegada més farts de pagar subscrip-
cions. La fatiga de subscripcions és un fet. Si no poden ficar 
anuncis, els mitjans tindran un problema important i seriós.

Per als anunciants, els problemes són d’una altra índole, però 
igualment complexos. D’una banda, hi ha la qüestió que espais 
tradicionals per llançar anuncis s’han tancat. És el que passa, 
per exemple, amb la tele. No és que la televisió hagi deixat 
d’existir, sinó més aviat que l’streaming li ha menjat terreny. 
Això porta a una caiguda de les audiències i una no ‘recupera-
ble’, perquè les plataformes de VoD no tenen publicitat.

A això se suma, d’altra banda, que els anuncis que apareixen 
en mitjans de referència i amb valors de marca d’alta qualitat 
tenen un efecte halo sobre la publicitat. Els consumidors veuen 
millor a la marca i als seus anuncis quan aquests apareixen en 
entorns de valor. Aquests entorns són els mitjans de notícies de 
referència. (Infografia: 
Aristegui Noticias)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta l’estudi 2021 UK Brand 
Safety Consumer Survey, de Tag i Brand Safety Consumer. CLI-
CAR AQUÍ
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El consum de notícies a Espanya cau 
un 26% després de la pandèmia
Per Laboratorio de Periodismo

Comscore ha fet públiques les dades corresponents a Espanya 
de la radiografia digital que està realitzant en alguns països per 
comparar el consum de l’inici de la pandèmia amb el d’ara.
És la primera vegada que es donen dades interanuals en Com-
score (març de 2020/ març de 2021), i permeten mesurar la 
tendència a un any vista, des que va arrencar la pandèmia per 
coronavirus.

 

Una de les conclusions de l’informe és que ja al març de 2021 
s’observa una acusada caiguda del temps en línia en com-

paració amb el mes de març de 2020, quan va començar a 
estendre’s el coronavirus. En concret, els internautes, en glo-
bal, passen ara un 18% de temps menys que al març de 2020. 
Un dels sectors més afectats és el de les notícies. El temps 
dedicat a elles en línia ha caigut un 26%.

El retrocés més pronunciat es registra en ordinadors d’escriptori, 
el temps de permanència en línia cau un 22,5%. El temps de 
permanència en línia des de mòbils també cau un 17%, men-
tre que les tauletes són les que menys han notat l’impacte del 
coronavirus, i retrocedeixen menys pel que fa a temps de per-
manència en línia, encara que també supera el 9% de caiguda.
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Una de les dades que es desalineen de, per exemple, la radio-
grafia de la Gran Bretanya, és el de les plataformes des de les 
quals s’accedeix en línia. Si a la Gran Bretanya es va registrar 
un creixement positiu de l’accés dual, és a dir, des de l’ordinador 
i des del mòbil, d’un 1,6%, a Espanya no ha estat així, i l’accés 
dual retrocedeix un 1,1%, mentre que l’accés només des de 
mòbil creix un 6,3% al març de 2021 respecte al març de 2020.

On no hi ha distinció és en els sectors que estan experimentant 
una major recuperació a Espanya pel que fa a la radiografia 
digital de la Gran Bretanya. El sector de l’automoció, amb un 
creixement del 20,54%, i el de béns arrels, amb un 30,6%, són 
els que millor es recuperen. No varien els sectors, però sí les 
xifres, que són millors a Espanya. A la Gran Bretanya el creixe-
ment va ser del 15,6% i del 17,2%, respectivament.

Consum de notícies i xarxes socials registren les caigudes 
més acusades
Molt del temps de permanència que els mitjans de comuni-
cació van guanyar al rebre l’afluència de lectors a la recerca 
d’informació a la pandèmia s’està perdent. La comparativa in-
teranual març 2020/març 2021 mostra una caiguda del temps 
de consum en línia (minuts per visitant) de notícies de gairebé 

el 26%, tot i que d’entre les principals categories, la que més 
retrocés pateix és la de xarxes socials, amb una caiguda del 
36,4%.

Una de les dades que destaquen també de l’informe és el seg-
ment d’edat en què més va créixer el consum digital des de 
telèfons intel·ligents i mòbils, que no és el dels més joves, sinó 
el dels consumidors de més de 45 anys.

Comscore extreu diverses conclusions de les dades:

• Març de 2020 va marcar l’inici del confinament a Espanya. En 
canvi, al març de 2021 es va albirar un retorn gradual a certa 
normalitat per a molts consumidors.
• Les comparacions interanuals mostren senyals prometedores 
de recuperació per als sectors fortament afectats per la pan-
dèmia, com l’automoció i el sector immobiliari. Altres sectors 
segueixen esperant una major relaxació de les restriccions per 
assolir els nivells anteriors a la pandèmia, per exemple el dels 
viatges.
• A grans trets, els comportaments digitals no han canviat dràs-
ticament des de març de 2020. A nivell granular, el temps dedi-
cat a les diferents categories s’ha modificat una mica. Això su-
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ggereix que els consumidors han estat capaços d’adaptar-se a 
les seves noves circumstàncies. (Infografies: Aiwin i Comscore)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix sencer l’informe El pa-
norama digital en España, per gentilesa de Comscore. CLICAR 
AQUÍ  
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Ignacio Monar (Delivery Media) 
sobre el futur de la premsa local (on 
i off): “La prescripció i l’engagement 
pertanyen al mitjà local”
Per Marketing Directo

Ignacio Monar, CEO de Delivery Media, comparteix els reptes 
als quals s’ha enfrontat la seva companyia i les claus perquè el 
sector de la premsa sobrevisqui a un món digitalitzat.

La nova normalitat ens ha transportat 
a una realitat local, on l’individu que 
importa és el que viu al nostre portal. 
Un concepte que s’ha consolidat en 
la societat en els últims mesos a més 
de generar importància en empreses 
l’ADN de les quals està en enfocar-se 
en la població més propera, amb la 
qual compartim arrels i rutina.

Això no vol dir que la globalització hagi 
desaparegut, però sí que ha donat un gir de 180º fins a conver-

tir la proximitat en un dels valors principals. Però cal tenir en 
compte que no es tracta d’un concepte nou, ja que empreses 
com Delivery Media ja havien treballat d’aquesta manera des 
del seu naixement el 2009. I per conèixer el punt de vista d’una 
empresa propera des dels seus inicis, MarketingDirecto.com ha 
comptat amb la participació de Ignacio Monar, CEO de Delivery 
Media, que ha compartit els reptes de la seva empresa dels 
últims mesos.

La visió de Delivery Media
Monar reconeix que la trajectòria de la seva empresa s’ha man-
tingut en el temps gràcies a la capacitat de treball i la curiositat 
que els caracteritza. explica. Hem volgut conèixer les claus per 
sobreviure al paradigma digital actual en un sector com el de 
Delivery Media, al que Monar ha respost: “Les claus per sobre-
viure en qualsevol escenari radiquen en la capacitat d’adaptació 
que desenvolupi cadascun”. A això afegeix que la visió de la 
companyia no està en sobreviure, sinó que s’enfoquen en el 
client perquè es beneficiïn de la recerca constant d’oportunitats, 
avantatges i valors diferencials que els caracteritza.

Aquesta visió ha aconseguit que Delivery Media evolucioni en 
el coneixement tecnològic, adaptació d’equips i recursos, men-
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tre modifica els models de negoci per assegurar la qualitat i 
vigència dels seus serveis. Encara que, tal i com reconeix Mo-
nar, “no és una cosa pròpia, sinó que és la pràctica a la qual 
han arribat totes les empreses després aprendre la teoria. Tot 
i que és cert que en el seu sector en concret canviarà la forma 
de lliurar informació, ja que és possible que s’obrin finestres 
d’interacció, elevar-se les velocitats de lliurament de contingut 
i també de respostes. Tot això treballant braç a braç amb els 
editors”.

Però la proposta de valor va més enllà, de fet Monar diferència 
entre nivell empresarial i nivell de servei. “A nivell empresarial 
sempre he tractat de crear i mantenir relacions com a focus de 
la meva activitat. A nivell de servei ens hem acostat als nostres 
clients com els especialistes en hiper-localització”. A més, es 
defineixen com una empresa que ofereix proximitat tant a mi-
tjans com a clients.

Invertir per premsa en plena era digital?
Arribats a aquest punt, és convenient recordar que parlem del 
sector de la premsa escrita. I és que el periodisme ha passat 
per multitud de fases en els últims anys. “Sens dubte, hem vist 
una major inquietud per continguts globals, per seccions que 

podríem dir que estan més a prop de la divulgació que de la 
informació pura i dura, i per oferir una quantitat de continguts 
que probablement multipliquin per desenes el que hi cap en una 
edició diària en paper”, comparteix Monar, mentre explica que 
tot això cal comercialitzar-ho.

En concret, Monar creu que cal passar de bonificar banners 
a realitzar campanyes exclusives en les versions digitals. A 
més, la caiguda d’audiència del format en paper conserva certs 
nínxols que per ara no es mouen. De fet, Monar compara la 
caiguda del paper amb els discos de vinil, que van deixar de co-
mercialitzar-se en la seva època i ara tornen a estar de moda. 
“Veiem i acompanyem comercialment a empreses que entenen 
que han de ficar-se al món audiovisual i el d’esdeveniments”, 
reconeix el CEO de la companyia. D’altra banda, cal destacar 
que la premsa també està vivint la seva evolució i, segons Mo-
nar, qualsevol mitjà està en perill si no evoluciona.

Per tant, perquè cal seguir apostant per premsa en plena era 
digital? La resposta va ser contundent per part d’Ignacio Monar: 
“Per què no?”. Estima que el focus actual està posat completa-
ment en l’audiència, ja que és qui decideix si un mitjà segueix 
existint o no. Els diaris tenen les seves xarxes socials, les seves 
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versions digitals, els seus canals de vídeo i els seus generadors 
de contingut. Tot això també rep el nom de Premsa i la credibi-
litat del seu contingut no té comparació. 

La credibilitat local
Com ja hem comentat, la tendència local ha arribat i sembla que 
no té pressa per marxar. Monar explica que “la credibilitat que 
pot oferir un format de publicitat nativa, o una publicitat o una 
campanya de relacions públiques d’una empresa al periòdic lo-
cal amb el qual han crescut els seus directius i els seus clients, 
ofereix una confiança i una profunditat que ni en somnis pot 
oferir una publicació nacional”. Opinió que alberga la idea que 
el contingut es transformi per semblar local, perquè neix així.

Ignacio Monar ens diu que aquí entren en joc altres actors: els 
editors. “La seva capacitat d’entendre la relació de les marques 
amb les persones a nivell local, la seva participació en la inclusió 
de les marques en el diàleg social a nivell de comarca, província 
o municipi, són armes poderoses que han d’aprofitar-se si una 
empresa vol formar part del teixit social de la seva comunitat”. 

A més, partim del fet que ni amb els mitjans nacionals, ni amb 
els mitjans autonòmics es connecta amb una audiència de 

proximitat, amb líders molt consolidats. En aquest aspecte hi 
ha un segment enorme de lectors fidels al “seu” diari que no 
reben el missatge publicitari si no inclou els mitjans en una pla-
nificació. Des Delivery Media entenen “que és més fàcil tenir un 
primer i únic contacte en un diari local que en un de generalista, 
econòmic o esportiu nacional. Perquè els hàbits són diferents”. 
A més, Monar assegura que “sí que podem dir que, si el client fa 
les coses bé i fa una comunicació local a mitjans locals, estarà 
més a prop d’una conversió que utilitzant missatges globals en 
mitjans globals”.

Pel que fa a les mètriques, les seves eines contemplen els me-
suraments de les empreses i estudi homologats per la indústria. 
Cal estar expectant amb el nou mesurament digital que lliurarà 
el mercat un cop resolta la licitació, però si alguna cosa és cla-
ra per Monar és que la millor proposta es basa en la híper-
localització. Mirant cap endavant, ens explica, “les tendències 
avancen i aquests reptes aniran sempre orientats a la conversió 
o interacció. El món digital ha guanyat la batalla, però necessi-
tarà del món offline per seguir creixent en paral·lel a la societat”. 
(Fotografia: magentaig.com)
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Quan la formació en periodisme infon 
digital
Per Nathalie Pignard-Cheynel, presidenta del Consell Científic 
de la Initiative for Media Innovation (IMI) / Heidi.News

 

Han passat més de 25 anys des que els mitjans van fer els 
primers passos a la “xarxa”. Una generació més tard, on es-
tem amb els vincles entre periodisme i digital? Com s’adapta 
la formació, en particular la formació universitària, a aquests 
canvis i dóna suport a una professió i un sector en constant 
turbulència?

El digital no sempre és popular quan l’associeu a informació. La 
xarxa i les xarxes socials encarnarien una amenaça per al pe-
riodisme i el seu paper essencial per a les nostres democràcies: 
augment de la desinformació, carrera pels clics, competència 
de plataformes, lectors cada vegada menys fidels... Hi ha mol-
tes queixes. No obstant això, entre els aspirants a periodistes, 
la tecnologia digital es veu cada vegada menys com un punt de 
partida o com un pas necessari per accedir a la professió.

El periodisme digital no és, ni molt menys, només tecno-
logia
La temptació, tant per a la formació com per als mitjans de co-
municació, és córrer darrere de la tecnologia, invertir en totes 
les plataformes, experimentar amb tots els formats, sense for-
mar part sempre d’una innovació sostenible i rellevant. Julie 
Posetti, del Reuters Institute, ha identificat clarament aquesta 
síndrome de “pedreria i brillantor” que està resultant tan esgota-
dora com contraproduent. Més enllà de dominar l’última tendèn-
cia, per tant, és essencial que els futurs periodistes siguin cons-
cients de l’entorn en què operaran: un ecosistema d’informació 
profundament redefinit, on els mitjans de comunicació es veuen 
obligats a competir (i de vegades cooperar) amb nous jugadors.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Però també, i sobretot, per entendre com evolucionen els usos, 
en particular els d’un públic que s’ha anat desplaçant gradual-
ment a les xarxes socials per obtenir informació. Aquest enfo-
cament, que combina habilitats pràctiques i coneixements més 
reflexius, permet captar la tecnologia digital en totes les seves 
facetes, moltes de les quals encara estan per explorar:

- Un camp de difusió que multiplica les opcions de publicació 
dels mitjans de comunicació i els permet arribar a nous públics, 
especialment aquells menys captius o més allunyats (fins i tot si 
la monetització continua sent incerta a vegades).

- Un camp d’experimentació, creativitat i invenció de nous for-
mats i ofertes editorials. Interactivitat, multimèdia, immersió ... 
El potencial de la tecnologia digital és gairebé infinit. El repte? 
Poseu-los al servei del periodisme i no al revés.

- Un camp d’investigació i d’informes: ja no té sentit oposar-
se al digital a la “vida real”. A les xarxes socials neixen i es 
difonen els moviments socials, prenen forma les controvèrsies, 
s’expressen els ciutadans, es posen a disposició les dades. És 
un camp enorme que s’obre al periodisme: exploració, narració 
i transmissió al públic.

Practicar periodisme obert i col·laboratiu
La tecnologia digital també és una nova forma de treballar 
col·lectivament, que els investigadors van descriure molt aviat 
com una “cultura participativa”. Fa quasi deu anys, The Guar-
dian va promoure el periodisme obert, un periodisme obert, 
transversal i col·laboratiu, que sovint va més enllà del marc 
estricte de la redacció. Perquè, en la complexitat d’aquest eco-
sistema digital, el periodista ha d’adquirir noves habilitats però 
sobretot envoltar-se de perfils complementaris als seus, espe-
cialitzats en gràfics, codi, dades o fins i tot màrqueting. La ges-
tió de projectes es converteix en una nova cadena que li permet 
implementar projectes editorials ambiciosos i transversals.

Aquestes col·laboracions també s’estenen més enllà dels mi-
tjans de comunicació, per exemple amb l’àmbit acadèmic. Això 
és especialment el que la iniciativa per a la innovació mediàtica 
ha creat a Suïssa, que dóna suport a projectes de recerca que 
impliquin mitjans de comunicació i investigadors (i, de vega-
des, fins i tot estudiants). Des de la intel·ligència artificial fins 
als nous formats editorials, inclosos els models de negoci, hi 
ha moltes vies per explorar i ressaltar la rellevància d’aquestes 
col·laboracions creuades i aplicades.
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Pel que fa a la formació, els perfils dels aspirants a periodistes 
estan cada vegada més diversificats. Ja no és estrany veure 
juristes, biòlegs o fins i tot matemàtics unir-se als bancs d’una 
facultat de Comunicació, a la recerca de l’adquisició de conei-
xement (sobre periodisme, la seva història, els seus desenvo-
lupaments), el saber fer (escrits, gèneres periodístics com la 
investigació i informes), mètodes i valors propis del periodisme 
(a través de principis ètics, però també de tècniques de recerca 
i verificació d’informació, relació amb fonts, etc.).

Al començament de la formació, els perfils són més especialit-
zats; quan marxin, seran més mòbils, seguint camins professio-
nals cada vegada més diversificats. Per a això també es prepa-
ren, amb una formació més transversal i transmèdia que ahir, 
que també deixa un lloc important per descobrir la riquesa de 
l’àmbit mediàtic del país.

Connecteu amb el públic
La crisi mediàtica és profunda, però no irreversible. El públic 
s’ha apartat dels mitjans tradicionals i fins i tot mostra una con-
fiança alterada. Una desconfiança sovint marcada per la ig-
norància (què és una redacció, com funciona un periodista, com 
es prenen les decisions editorials, etc.). Per tant, un dels reptes 

és (re) crear un enllaç; Per fer-ho, els mitjans poden confiar en 
la cultura digital que afavoreix relacions més horitzontals i de 
conversa (per bé o per mal).

Les expectatives del públic per obtenir més proximitat i encar-
nació són fortes. Molts mitjans ho han entès i estan posant en 
marxa iniciatives i dispositius que pretenen renovar la connexió 
amb el públic, fins i tot la seva implicació, obrint les portes de 
la redacció, convidant els lectors a votar temes, creant espais 
de discussió, etc.

Tanmateix, aquest vincle amb el públic no es dóna per des-
comptat i, sens dubte, hauria d’estar més integrat en la forma-
ció dels periodistes. Introduint una reflexió sobre la transparèn-
cia, la humilitat, l’intercanvi amb el públic i la manera d’integrar 
aquestes pràctiques en la vida quotidiana del treball periodístic. 
Més enllà del saber fer, el tema tracta de la concepció i enfor-
timent del paper mateix del periodista, en la seva complexitat i 
pluralisme, integrant el tema del compromís amb el públic.

Aquests pocs temes esbossen un periodisme dinàmic, que evo-
luciona alhora que la societat de la qual és un vincle vital, tot 
defensant les seves especificitats i el seu valor afegit. Un perio-
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disme en alerta, que observa i respon a les múltiples qüestions 
que la travessen i, sobretot, que es posiciona en relació amb les 
altíssimes expectatives dels ciutadans respecte a ella, tal com 
va poder destacar la crisi del Covid-19. (Infografia: Luminous 
PR)
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Ordre d’inserció (OI): tot el que un 
editor hauria de saber
Per Setupad 

 
Si, com a editor, ja has tancat o en l’actualitat tens acords di-
rectes amb anunciants, és probable que hagis sentit a parlar de 
les Ordres d’inserció (OI). Avui expliquem què és una OI, què 
inclou i si hauries de fer-la servir.

Què és una Ordre d’inserció (OI)?
Una ordre d’inserció (OI) és un acord signat digital o físicament 
entre un venedor (editor) i un comprador (anunciant) per posar 
en marxa una campanya.

A la OI, les parts defineixen tots els detalls abans que es publi-
qui la campanya al lloc web de l’editor.

Cada OI és diferent, no hi ha un format o model concret. Les OI 
solen incloure tots els detalls de la campanya publicitària:

- dades de contacte de l’editor i anunciant (nom comercial, etc.)
- dates d’inici i fi de la campanya
- informació sobre les ubicacions, dimensions i formats dels 
anuncis
- nombre d’impressions de realitzar
- informació sobre l’audiència objectiu
- el cost total de la campanya publicitària

Són tres les entitats que poden preparar una ordre d’inserció:

- l’editor;
- l’anunciant;
- l’agència.

Si una agència més gran representa l’anunciant, la mateixa 
agència pot preparar el document; si no hi ha agència, l’editor 
completa tota la paperassa.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Els editors segueixen usant Ordres d’inserció en 2021?
Sí i no.

Si un editor tanca un acord directe amb un anunciant concret, es 
suggereix fer servir una OI, que ajudarà a garantir tots els detalls i a 
acordar els termes i condicions abans que es publiqui la campanya.

No obstant això, cada vegada són més els editors que trien 
ordres d’inserció automàtiques que es poden aconseguir amb 
programàtica directa.

Google estableix que: “la Programàtica Directa ajuda als editors 
a agrupar inventari específic dels seus llocs web o aplicacions 
(com verticals, audiències, subllocs i formats exclusius), i po-
sar-lo a disposició d’una comunitat mundial de professionals del 
màrqueting perquè el comprin de manera programàtica.

Els professionals del màrqueting, per la seva banda, poden arri-
bar al públic objectiu comprant inventari premium directament 
als suports mitjançant una plataforma de demanda (DSP)”.

Potser les OI tinguin els dies comptats per l’aparició de l’automatització 
i la programàtica directa. Per què? Perquè és possible que al tancar 

l’acord amb tan sols un anunciant no aconseguim obtenir el màxim 
potencial d’ingressos publicitaris. No obstant això, la millor manera 
de decidir si hauríem d’utilitzar OI és valorar els pros i contres.

Hem recopilat els beneficis i inconvenients més comuns de les 
ordres d’inserció.

Beneficis de les Ordres d’inserció
- Garantia.- Al signar una OI, les dues parts coneixen tots els 
detalls del resultat de l’acord. Per exemple, el preu de la cam-
panya publicitària, la durada i altres detalls que poden acordar-
se prèviament per donar garantia a totes dues parts.

- Personalització.- Gràcies a la comunicació directa entre les 
parts, resulta senzill negociar nombrosos detalls, ja que no hi 
ha un model predefinit. Per exemple, mostrar els anuncis de 
l’anunciant en més d’una ubicació.

- Col·laboració duradora.- Si treballes amb xarxes publicitàries, 
per exemple, el teu inventari d’anuncis està disponible per a 
diversos anunciants. Quan utilitzes una OI, la relació amb un 
anunciant concret es fa més significativa i pot convertir-se en 
una col·laboració a llarg termini.
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Inconvenients de les Ordres d’inserció
- Manca de programàtica.- Segons eMarketer, l’any 2022, el 
88,2% del total de despesa en publicitat digital als EE. UU. 
s’adquirirà a través de canals automatitzats.

Molts editors i anunciants ja prefereixen utilitzar un enfocament 
automatitzat a l’hora de comprar i vendre el seu inventari, per-
què resulta més senzill. Per a un editor que tingui menys de 
100.000 visitants mensuals, seria molt complicat vendre totes 
les impressions a través d’acords directes. Hi ha una probabili-
tat bastant alta que l’inventari de l’editor es quedi sense vendre.
- Procés manual.-  Tot i que la OI pot crear-se per canals digitals 
(les anomenades OI digitals), es necessita força temps i discus-
sions entre les dues parts.

- Ús cada vegada menor .- Atès que la publicitat programàtica 
és el principal mètode publicitari en l’actualitat, els acords direc-
tes (més enllà de la programàtica directa) resulten cada vegada 
menys atractius per anunciants i editors i, en conseqüència, es 
redueix l’interès per les ordres d’inserció.

Conclusió
Tot i que les ordres d’inserció impliquen temps addicional a 
l’hora de tancar un acord directe amb l’anunciant, ofereixen 
diversos beneficis. Està a les teves mans decidir establir una 
OI amb un anunciant concret o treballar amb més anunciants i 
optar per la programàtica.
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No oblidis que són nombrosos els anunciants que ja opten per 
acords amb Private Marketplace Deals (PMP) que els permeten 
accedir a més d’un inventari publicitari d’editors premium. Això 
ens fa pensar que és possible que les ordres d’inserció vagin 
desapareixent en un futur proper, llevat dels grans editors que 
utilitzen la tecnologia SaaS per mostrar campanyes tant direc-
tes com programàtiques. (Infografies: Setupad i eMarketer)

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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Com ens hem quedat tan enganxats 
aquí?
Per John Herrman / The New York Times

 
La nostra complicada relació amb les xarxes socials pot ser més 
senzilla del que se sent. Només recordeu com va començar.

És un testimoni del poder de les plataformes socials més grans 
que moltes queixes habituals sobre elles semblen contradic-
tòries.

Són acceleradors de l’extremisme que alhora mantenen un 
sufocant consens. Són malbarataments d’atenció i haurien de 

tenir un paper menor en la vida de les persones; tanmateix, 
també cal millorar-les, refinar-les i depurar-les dels mals ac-
tors, siguin o no qui penseu que podrien ser. Són màquines de 
vigilància avançades, però també ofereixen habitualment reco-
manacions i anuncis irrellevants. Són eines d’avantguarda per 
modificar el comportament, però també són obertament brossa, 
que busquen implicació mitjançant notificacions maldestres i 
sovint enganyoses.

I per totes aquestes raons, o malgrat tot, sembla que la gent no 
les pot deixar, un punt reforçat pels estats financers. Facebook, 
com a empresa, va extraordinàriament bé i Twitter va veure 
créixer els seus ingressos el trimestre passat.

Tot i això, dins de les crítiques dispars a les xarxes socials, hi 
ha una experiència compartida per a molts: una pèrdua de pa-
ciència amb “aquest lloc” o una avaluació esgarrifosa de com 
es comporta la gent “aquí”. Un desig d’escriure “aquest lloc de 
l’infern” al mateix lloc de l’infern, per agradar aquella publicació 
sobre quant odia publicar el pòster. Són conscients de la ironia; 
tot i així, no poden parar. Fins i tot podrien suggerir que és culpa 
seva, que no ho és, almenys no del tot. Només estan atrapats. 
Potser tu també ho ets.
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Tots junts ara (i després)
Què significa estar atrapat, en termes de plataforma? No és 
el mateix que quedar atrapat; sou tan lliure d’abandonar Ins-
tagram com abans per unir-vos-hi. Tampoc no s’està quedant 
enganxat com un simple hàbit o comportament personal sobre 
el qual s’ha perdut un cert control conscient.

L’atac, en canvi, és una conseqüència en gran mesura impre-
vista de la manera com les xarxes socials modernes es van fer 
populars i poderoses en primer lloc.

Les xarxes socials, fins i tot les més grans, són pràcticament 
inútils sense persones, no només com a clients, sinó com a 
fonts de valor per a altres clients. El terme artístic d’aquest fe-
nomen és l’“efecte de xarxa”, un concepte anterior a les xarxes 
socials i a Internet en general. Un sistema telefònic, per exem-
ple, millora a mesura que l’utilitza més gent i està en el seu mi-
llor moment quan tothom té un número; de la mateixa manera, 
una xarxa social necessita múltiples usuaris per funcionar, però 
tendeix a ser més atractiva quan més es connecta.

A les xarxes socials. els usuaris atrapats són sotmesos a expe-
rimentacions indefinides. A través de les xarxes escollides dins 

de la xarxa més gran, els usuaris també experimenten formes 
subordinades d’estancament, arrossegades a una intensa dinà-
mica social de grup arrelada a les presses peticions d’amistat 
fetes fa anys.

Res d’això no vol dir que l’atenció dels atrapats no es dirigeixi 
cap a un altre lloc, cap a plataformes més noves que fomentin 
nous tipus de comunicació amb xarxes de persones acabades 
de reunir. Unir-se i formar d’altres xarxes és una de les respos-
tes més evidents a sentir-se atrapat, encara que auguri noves 
varietats d’atac a la línia. TikTok i Discord, per exemple, van 
oferir mecanismes i experiències que Facebook, Twitter i Insta-
gram no van fer, almenys al principi. Per als ja bloquejats, però, 
aquestes xarxes solen ser complements, no substitucions. (In-
fogracia: cienciaoberta.cat)
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Miss Tagless: “Veig cada vegada a 
més gent involucrada en gastar la 
nostra llengua per xarxes socials”
Per AMIC Valencians i Tresdeu Media / Comunicació21

 
Miss Tagless és una creadora de contingut digital valenciana. 
Compta amb més de 14.000 seguidors a YouTube, més de 
7.000 a Instagram i a Twitter, i 6.000 a TikTok, on recentment 
s’ha instal·lat. És de Pedreguer, a la Marina Alta, té 28 anys i en 
fa cinc que va començar al món de YouTube. Els seus inicis el 
marquen un vídeo responent a unes declaracions de Carolina 

Punset, on menyspreava el parlar en valencià. Aquest es va 
viralitzar i el seu nombre de seguidors va augmentar notable-
ment. Des d’ahí, s’ha anat fent més coneguda fins a trobar-se 
en el recull de subscriptors actuals a les diferents xarxes so-
cials, als quals els refereix com a “trastos”. Dit açò, entrevistem 
a Sílvia P. Sesé, coneguda baix el nic Miss Tagless.

Quin va ser el detonant per començar a gravar vídeos?
Vaig començar a fer vídeos perquè jo era molt d’escriure, era 
molt d’expressar-me per internet, i de sobte vaig trobar en unes 
declaracions que em van tocar el cor molt fortament i vaig dir: 
açò no m’arriba per a fer un escrit, em gravaré que crec que 
m’explicaré millor. Però m’explique fatal, des d’aleshores fins 
ara i continuaré, però no passa res, vaig veure que eixa era 
la meua gran idea i vaig fer el vídeo, i a la gent es veu que li 
va causar una espècie d’impacte, d’impressió o li va agradar 
d’alguna forma i vaig començar a crear més contingut.

El que va començar sent una cosa anecdòtica per a un cas 
concret que volia ressenyar s’ha convertit en sis anys de fer la 
pallassa per internet.
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Quina experiència extraus? Perquè també hem vist que vas 
tindre una època que feies vídeos en diferents idiomes o 
els subtitulaves. Què traus de tot allò?
Que vaig perdre el temps moltíssim. La cosa és que, quan jo 
vaig començar, jo treballava a Londres, estava vivint a Londres, 
no venia de Pedreguer a Londres cada dia… I clar, jo tota la 
meua vida vivint en valencià, parlant en valencià, allí parlant 
en anglès. Clar, que tens l’anglès i el valencià xica, doncs en 
castellà també. Al final em vaig adonar que no em donava per 
a tot. Fer el subtítol és fer una feina molt gran per a després 
el que aporta realment. I em vaig adonar que m’expresse molt 
millor –en valencià–, i mira que m’expresse malament, però 
m’expresse molt millor en valencià, aleshores vaig deixar-me 
la resta. Vaig a fer-ho en la meua llengua i ja la resta tenen els 
seus creadors de contingut de sobra, tenen quantitats indus-
trials, de sobra.

Penses que parlant en valencià pots crear o tindre una 
comunitat més local o més propera? Eres de les primeres 
influenciadores en valencià que ha aconseguit crear una 
comunitat al seu voltant, com s’aconsegueix i què desta-
ques de la teua?
Pense que al final del dia, faces el contingut que faces per xar-

xes, crearàs una comunitat. Com es crea? Al final és un vincle 
que tens amb les persones que estan a l’altre costat de la pan-
talla, a l’altre costat dels teus escrits, a l’altre costat de la teua 
música. I al final, ens hem de sentir connectats d’alguna forma, 
tindre coses en comú, siga el que siga. Bé siga la llengua, on 
òbviament ja agafes confiança, tu vas al supermercat i et parlen 
en valencià i ja hi ha una confiança que no cal explicar. I ja, a 
més, també tocar temes que ens afecten a tots. Jo la veritat 
és que parle de coses que són un poc molt versàtils, que ens 
poden passar a qualsevol persona en aquest planeta. Alesho-
res, crec que és fàcil connectar, però al final també pense que 
el que més caracteritza la meua comunitat, els meus “trastos”, 
perquè són els meus trastos, és el respecte. Ens podem riure 
de tot, es pot fer broma de qualsevol cosa, sempre amb respec-
te, sense faltar a ningú, però entenent i empatitzant en què tots 
som diferents, tots sentim les coses diferents. I a mi hui em fas 
així i no em fa mal, i a tu hui et faig així i et deixe en terra doblat. 
I no passa res, ens entenem tots i ens estimem i trobe que és el 
graciós, però sempre rient-se, sempre.

Vas tindre treball una època en À punt, com va ser eixa 
primera etapa en El matí i Del twist al clic?
Jo la veritat és que estava molt feliç vivint a Londres i de sobte 
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em diuen: vols vindre a gravar en la teua àvia? I em va parèixer 
la cosa més espectacular del món. Perquè la meua iaia és es-
pectacular, o siga fantàstica i divina com ella sola. I la veritat és 
que va ser una experiència que em va agradar moltíssim. Tam-
bé vaig anar a la ràdio amb gent famosíssima. Jèssica Crespo, 
una professional de cap a peus.

Vaig al·lucinar moltíssim, perquè ràdio no havia tocat mai, i em 
va agradar moltíssim, a poc a poc la cosa va anar desenvo-
lupant-se i quan me n’adone m’estan oferint feina per anar a 
col·laborar en El matí d’À Punt, jo en la tele. Jo vaig al·lucinar 
moltíssim, però una barbaritat, i em vaig enamorar moltíssim, 
per a mi va ser com, no sé, em va explotar el cap, l’emoji eixe 
que l’explota el cap era jo.

Vaig aprendre una barbaritat, no podré estar mai suficientment 
agraïda per l’oportunitat, però va ser brutal.

I després tens una segona etapa en la ràdio a Sessió golfa. 
Què tal l’experiència al mitjà radiofònic?
Després de la televisió ho vaig enganxar en la ràdio que vam 
tindre el programa de Sessió Golfa. Em vaig sentir molt còmoda 
i tant en El matí, que ja havia tingut oportunitat, però en Sessió 

golfa sí que era cada dia, teníem cada convidat i cada convida-
da que jo al·lucinava.

M’ha permès conèixer una barbaritat de persones brutals del 
món valencià, per resumir-ho en una paraula molt xicoteta que 
engloba moltíssimes persones i moltíssimes artistes. I jo, la ve-
ritat, és que estic agraïdíssima perquè jo mai m’haguera atrevit 
a apropar-me a aquestes persones, a poder apropar-me en la 
vida real, i va ser una oportunitat de conèixer-los, veure el que 
fan i descobrir molts artistes que no coneixia i molta gent que 
dius: però aquesta gent està ací? Aquesta gent està al País 
Valencià? Els tenim ací.

Vas descobrir molts personatges que igual la gent no sabia 
que eren valencians potser?
I tant. I a molta penya, que jo a Ame la vaig conèixer per Sessió 
golfa; és a dir, jo ja sabia qui era, òbviament, no soc ximple. 
Però de poder parlar, de posar-li una cara i tal, vaig al·lucinar 
i vaig dir: però aquesta tia, com no està fent alguna cosa on la 
gent la puga veure i escoltar? O també moltes voltes no do-
nem l’oportunitat a més gent de la que hi ha. Jo vaig al·lucinar 
en molts músics de grups i tal, que no estan als cartells dels 
festivals i dic: però si ho fan brutal. Açò podria estar de cap 
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de cartell perfectament. Però, per coses de la vida, doncs no 
els coneixes o no es corre la veu o el que siga i es queden un 
poquet en l’oblit.

Tens molt de públic d’altres territoris?
La veritat és una cosa que em sorprèn moltíssim i quan ho dic 
sembla que “ella en plan, com la Bad Gyal, internacional”. Però 
la veritat és que em sorprèn moltíssim perquè tinc prou segui-
dors que m’escriuen i tal que són de països de Sud-amèrica, 
jo al·lucine moltíssim. Tinc a un de Colòmbia que em té el cor 
guanyat. Perquè jo no he vist cosa més guapeta. Que ha aprés 
valencià per amor a l’art, perquè els pares són catalans i ho ha 
estudiat perquè ell ha volgut.

Després tinc a un parell d’Argentina, de Mèxic… Que jo al·lucine 
per l’amor de Déu, aquesta gent, que bonica, no? I després hi 
ha moltíssima gent que no parla l’idioma, però que sí que ens 
entenen; jo parle de pressa, però de tant en tant puc parlar a 
una velocitat normal i se’ns entén perfectament.

I en l’àmbit de Catalunya o Illes Balears?
Això sí. De les Illes tinc moltíssima gent òbviament que me 
l’estime una barbaritat, perquè els accents diferents del va-

lencià que tenim ací al País Valencià adore mil també. En 
Catalunya també tinc gent que m’envia molta estima. I de la 
resta d’Espanya que jo al·lucine moltíssim, perquè ací tenim 
molt mitificat que, xica, perquè travessen ací la frontera i ja no 
t’entenen, però que sí que t’entenen de veritat; a veure, m’estan 
entenent els de Mèxic i Argentina, no m’han d’entendre els de 
Madrid.

Els de Galícia tenen una orella que això és meravellós. I Anda-
lusia, els d’Andalusia també posen molta orelleta per a veure 
l’accent i tal i s’adonen, s’adonen de tot.

Quan fas contingut en valencià, està destinat a tancar-se 
en l’àmbit del País Valencià o creus que a internet no hi ha 
fronteres?
És una cosa que trobe que, sent de la Marina Alta i tinguent 
a la Gossa Sorda com a referent en la vida per a tot, estem 
parlant que hem tingut grups que cantaven i canten únicament 
en valencià. No estic dient de fer gires per tot el món com U2, 
però que han anat a tocar a la Xina, al Japó, hi han xafat tota 
Europa, han anat als EUA, a Sud-amèrica i els han entès. Per-
què entendre’s no és a soles l’idioma, és entendre el que t’està 
transmetent.
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Com funciona el micromecenatge recurrent i perquè triar 
L’Aixeta en comte de Patreon, per exemple?
Doncs seré sincera, jo fa anys, fa molts anys, em vaig obrir 
un perfil al Patreon. I dic, ui, açò mola moltíssim, perquè com 
ho gastaven tots els americans i jo volia ser americana, i dic 
doncs jo també. I després vaig dir “puf que gossera no?”. I ho 
vaig deixar estar, i de sobte farà cosa de dos anys que es va 
obrir L’Aixeta, la plataforma de micromecenatge, i estava molt 
enfocada, tot i que també hi havia contingut en anglès i castellà, 
estava molt enfocada a promoure el contingut en català. I em 
va parèixer com, ostres, xica, si te’n vas a cantar en valencià, 
doncs té més sentit que presentes el disc en València, o en el 
País Valencià en general, que no que te’n vages a la Cotxinxi-
na, per lògica pura. Després arribarà fins on arribarà, però xica, 
trobe que ací tindràs més públic.

Quins altres creadors o creadores en la nostra llengua des-
tacaries?
Doncs la veritat, el poc temps que tinc per a consumir contingut 
intente revisar a veure què és el modern, què és el que es porta 
ara, sobretot ara que en la nostra llengua hi ha molta gent molt 
joveneta. Jo em sent la mami de les xarxes en valencià.

Estan fent cada contingut, es treballen cada vídeo… que em 
quede amb la boca oberta. Una d’aquestes persones: Aitor, Llet 
i Vi; és un artista. Des del Monopoly que a mi em té enamorada 
i fa un contingut que a mi la veritat em pareix superinteressant, 
té un capet que dic: per a l’edat que té, no correspon.

Altres creadors de contingut que m’encanten: Maria Mandarina, 
si no la coneixeu, busqueu-la per TikTok perquè aquesta xique-
ta en dos anyets ens rebentarà a tots per xarxes. Després, si 
busqueu un gamer de veritat: Hirokus. És català, té un carisma 
que això és increïble, també està el Puto Unicorni (Sílvia), Al-
bert Roig, etc.

Vos he dit els que més veig, però podeu entrar al Poblet que és 
un web on està tot recollit.

Per acabar, com veus el futur del valencià a internet?
La veritat és que, si m’haguéreu preguntat fa uns anys, esta-
ria molt negativa, molt pessimista. Perquè la cosa pareixia que 
anava a menys, però la veritat és que ara tenim creadors com 
Jorge l’aragonès, no fa falta ni cognom perquè és l’aragonès.
Tenim companys d’altres llengües també minoritzades que ens 
estem donant suport entre tots, i dius, ostres, igual estem se-
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guint una tendència positiva. Cada vegada em trobe amb més 
i més nous creadors de contingut que estan començant a crear 
contingut i tenen unes idees i una manera de veure les coses 
completament diferents.

Que dic jo, igual no estava la cosa tan malament com pensava 
jo fa uns anys, igual és perquè ara és el moment en el qual està 
pujant, i ara és el moment en el qual hem fet una crida o alguna 
cosa ha passat ací que jo m’he perdut. Però hi ha molts més 
creadors, veig cada vegada més gent involucrada en gastar la 
llengua per xarxes, que trobe que és primordial, sigues o no 
youtuber, sigues o no influencer. Encara que siga per a dir-li a la 
teua amiga Paqui la recepta de les croquetes… Però la veritat 
és que estic supercontenta, perquè cada vegada veig a més 
gent parlant-lo per xarxes, utilitzant-lo i esforçant-se per fer-ho 
cada vegada millor. I això és com pornografia visual. (Fotogra-
fia: Comunicació21)
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