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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: Periodisme local i digital
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Com la IA pot ajudar a millorar la productivitat de la sala de redacció

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les lliçons de Piano: el 40% de subscriptors a mitjans digitals no els visiten en un mes i són baixes probables

PUBLICITAT I MÀRQUETING
El 77% dels professionals de màrqueting està considerant canviar de treball aquest any

NOVES EINES
Com copiar text escrit a mà amb Google Lens i passar-lo a l’ordinador

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
IAB Spain proposa una solució per impactar trànsit no logat

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Diaris locals per correu electrònic: el cas del britànic The Mill
TRIBUNA: Neix Línia, el diari metropolità. Trencar les fronteres i muralles invisibles
PETIT REPORTATGE: Ajudar a créixer i rendibilitzar el negoci dels editors locals
ANÀLISI: El que les millors hores per a publicar en social Media diuen sobre contingut, usuaris i engagement
DOSSIER: Recursos útils per crear contingut divulgatiu
OPINIÓ: Per quan el suport adequat a la premsa de proximitat?
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Periodisme local i digital
Per Nacho M. Del Campo, periodista / La Nueva España

Fer informació de proximitat on un viu no és tasca fàcil. La impli-
cació en la vida quotidiana fa que el reporter afronti diàriament 
la dificultat de mantenir la seva independència enfront de infor-
madors, veïns, familiars i institucions vigilants i, de vegades, 
hostils. Ja se sap que, en poble petit, infern gran. No obstant 
això, tot periodista hauria de fer, en algun moment de la seva 
vida, informació local com a part del seu procés formatiu, o 
aquest mai serà complet.

El periodisme de proximitat s’ha reivindicat com el veritable 
refugi del Periodisme, amb majúscula. És el que millor ha en-
tès i exercitat la seva funció social, especialment en moments 
de crisi, econòmiques o sanitàries, com les que ens ha tocat 
viure aquest segle. És el que millor ha descodificat la realitat 
per als lectors, ajudant-los a conèixer el context i allunyant-los 
d’aquesta intoxicació informativa global, enganxosa i nausea-
bunda, que ara anomenem “infoxicació”.

El suport, la plataforma, estan canviant, però no té per què 
afectar la qualitat de la informació. La pandèmia ha vingut a 
precipitar el procés anterior a ella de digitalització dels diaris i 
la informació electrònica, i ha obligat els periodistes a formar-
se, reciclar-se i modernitzar-se, com mai abans en la història 
d’aquest ofici, per adaptar-se a la nova realitat. La manera de 
comunicació ha canviat i ja no serveixen només els missatges 
cap a baix, sinó que cal unir-se a la conversa, que és bidirec-
cional. L’audiència s’ha fragmentat i Internet ha contribuït al fet 
que el contingut es multipliqui i les xarxes ho posin tot perdut de 
notícies, sense distingir si són veritables o falses.

Internet i les xarxes socials permeten a qualsevol establir els 
seus propis fets i crear la seva pròpia veritat. La manipulació, 
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el rumor i l’insult són instruments que estimulen l’odi, creen 
adeptes i impedeixen la llibertat; perquè només un ciutadà ben 
informat pot ser lliure. Donar al públic només el que vol con-
sumir condueix a la indigència intel·lectual, basada en la falsa 
idea que la llibertat d’expressió consisteix en que la ignorància 
d’uns sigui tan vàlida com el coneixement d’altres. “De què em 
serveix la llibertat d’expressió -reflexiona Emilio Lledó- si no dic 
més que imbecil·litats?”.

L’única diferència entre les notícies i les fake news està en la 
professionalitat dels que les escriuen. La toxicitat, l’ànsia ma-
nipuladora i l’estultícia majoritària de la classe política actual 
contamina la informació i, de vegades, als mitjans i als seus 
professionals. Però els mitjans de comunicació justiciers, ni són 
mitjans de comunicació ni fan justícia. Una premsa cínica, mer-
cenària i demagògica -ho deia Pulitzer- produeix un poble cínic, 
mercenari i demagògic. La responsabilitat social, per tant, és 
molt gran.

Malgrat les resistències inicials, tots hem assumit que la infor-
mació digital ha vingut per quedar-se. Forma part del passat la 
famosa flàmula del redactor en cap d’un diari nacional que, a 
mitjans de la dècada passada, rabiós per haver d’actualitzar la 

informació al web, va exclamar: “quines ganes tinc que passi la 
puta moda d’Internet”. L’adaptació al mitjà no està sent fàcil per 
als diaris i els lectors tradicionals, enamorats de l’hàbit, l’olor i la 
textura del paper i acostumats a mesurar la perdurabilitat de les 
notícies per la “prova del groc” de les seves pàgines.

El cas és que, sobre paper, digital o qualsevol suport que ens 
depari el futur, el periodisme seguirà sent l’art de saber explicar 
bones històries. D’ajudar a la societat a conformar una opinió 
sobre els aspectes quotidians. I les històries tindran més relle-
vància i penetració si afecten el lector i les sent pròximes. Si, 
com deia Pacheco a l’inici, podem “llegir-nos-hi”. Al cap i a la 
fi, com gairebé sempre, el temps estarà de el costat del bon 
periodisme, que és avui més necessari que mai. Sobre tot si és 
de proximitat. (Infografia: Mangas Verdes)
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Com la IA pot ajudar a millorar la 
productivitat de la sala de redacció
Per WAN-IFRA

  
Editors i periodistes estan utilitzant solucions impulsades per 
Intel·ligència Artificial per treballar de manera més eficient. 
És el cas de la cadena anglesa BBC, on extreuen informació 
d’articles mitjançant IA per crear nous formats.

Els informes virtuals de GAMI (Global Alliance for Media In-
novation) de WAN-IFRA estan dirigits a que els departaments 

d’innovació dels mitjans de comunicació aprenguin i intercan-
viïn informació sobre les tendències tecnològiques més urgents 
que impacten en la indústria de la publicació de notícies. Cada 
un d’ells explora un tema específic amb un enfocament ba-
sat en solucions, destacant estudis de casos de la seva xarxa 
d’organitzacions de mitjans i noves empreses.

En el primer informe, s’ha posat el focus d’atenció en els desa-
fiaments i oportunitats que representa la Intel·ligència Artificial 
(IA) per les redaccions. A mesura que les noves eines basades 
en ella estan cada vegada més disponibles, molts editors de 
notícies estan investigant com aquesta tecnologia pot ajudar-
los a treballar de manera més efectiva i com poden fer front als 
canvis que de vegades sorgeixen quan s’implementen aques-
tes eines.

David Caswell, gerent executiu de Producte de BBC News 
Labs, posa de rellevància com l’emissora pública del Regne 
Unit utilitza una solució d’IA que extreu informació d’articles per 
crear nous formats editorials per a notícies. Això permet a la 
BBC adaptar el contingut a les necessitats dels seus lectors, 
en un context en què les audiències de les notícies estan més 
fragmentades que mai. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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“Estem tractant de competir per oferir valor a totes aquestes au-
diències diverses a través de la pàgina web i una aplicació. I això 
és un problema si el que volem és oferir un servei universal, ja 
que, com a organització de servei públic, hem d’oferir valor a 
tots”, assegura. “Si aquestes audiències són molt diverses, si te-
nen opcions gairebé infinites, i tenim una aplicació i un lloc web, 
llavors estem limitats en el que podem fer. A causa d’aquesta 
limitació, essencialment estem obligats a personalitzar.

La solució de la BBC és utilitzar una presentació diferent del 
contingut de les notícies per a diferents persones. Utilitza ei-
nes semiautomatitzades, operades per periodistes, que prenen 
de base articles existents per crear esborranys de resultats en 
diferents formats. Després, els periodistes poden verificar el 
contingut i editar la redacció i les imatges abans de publicar. 
“Llavors, amb petits canvis en el flux de treball existent, podem 
obtenir múltiples formats d’històries”, explica.

Per Caswell, un dels grans desafiaments a les sales de redac-
ció és que la seva cultura no és la més adequada per al tipus 
de pensament que requereixen les eines amb visió de futur: “La 
necessitat de pensar de manera abstracta i estratègica sobre 
totes aquestes coses és difícil, i ho és encara més per a les 

sales de redacció, perquè tot l’assumpte de les notícies ha estat 
sobre històries específiques en una data límit específica. Tradi-
cionalment no ha estat un camp en el qual cal retrocedir molt i 
pensar en patrons més amplis”, confessa.

Tot i això, continua explicant, “algú va a utilitzar tot això amb 
fins informatius d’una manera o altra, i realment espero que 
puguem fer-ho amb un periodisme professional impulsat per 
valors. Però les mateixes eines estan disponibles per a tot 
l’ecosistema de mitjans”, afegeix l’expert. 

El lector pot ampliar la informació en aquest enllaç. (Fotografia:  
Markus Winkler, Unsplash)

El Govern modifica les bases 
reguladores de les subvencions als 
mitjans digitals
Ha estat publicat el document de bases que regulen el proce-
diment per a la concessió de subvencions estructurals per a 
l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en 
català o aranès per a l’any 2021, amb algunes modificacions.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La convocatòria es publicarà en les properes setmanes i els 
editors rebran un correu que ho anunciarà. Fins llavors, es pot 
llegir el document de bases, que enguany conté una sèrie de 
novetats que val la pena que tenir presents. Els tècnics del Ser-
vei d’Innovació i Cooperació de la Direcció General de Mitjans 
de Comunicació resten a la disposició dels editors per a aclarir 
qualsevol dubte que tinginu. D’altra banda, com és habitual, en 
el moment que s’obri la convocatòria, a través del tràmit també 
es podrà accedir a les guies informatives referents a la gestió 
de la sol·licitud de cadascú.

Es pot accedir al document de bases des d’aquest enllaç. (Font: 
Gencat)

L’ICEC augmenta els ajuts a l’audiovisual 
un 53,8% fins als 26,4 milions

El 2021, l’Institut Català de les Empreses Culturals destinarà 
26.446.000 euros en 13 línies de subvencions al sector audiovi-
sual, un increment del 53,76% respecte dels 17.199.000 euros 
de l’any passat. És a dir, el pressupost ha crescut en 9.197.000 
euros.

Amb tot, cal tenir en compte que, el 2020, l’audiovisual va re-
bre 4,5 milions addicionals derivats de línies Covid-19 extraor-
dinàries que no eren específiques per al sector, i per tant no 
estan contemplats en aquests 17,2 milions, tal i com subratlla el 
Departament de Cultura.

A més, hi ha quatre línies que mantenen la dotació de l’any 
passat: les subvencions per a la producció d’obres audiovisuals 
destinades a ser emeses per televisió, dotada amb 1.300.000 
euros; per a la producció d’obres audiovisuals d’animació, 
2.490.000 euros; per al desenvolupament de projectes audio-
visuals, 900.000 euros, i per a coproduccions internacionals 
minoritàries, 1.200.000 euros.

Finalment, enguany s’ha creat una línia de subvencions per 
compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes 
per la Covid-19. La dotació és de 6.000.000 d’euros. (Font: Co-
municació21)

Esquerra es queda la Secretaria de 
Comunicació i Junts la de Difusió

El preacord assolit entre Esquerra i Junts per Catalunya per 
formar un nou govern de coalició comportarà un intercanvi en 
algunes conselleries i secretaries.

Segons l’acord, ERC passaria a ocupar-se del Departament de 
la Presidència, d’on continuaria penjant la Secretaria de Comu-
nicació del Govern i Mitjans de Comunicació, que des de 2018 
ha tingut Antoni Molons com a responsable.

Per la seva part, JxCat assumiria el Departament de la Vice-
presidència, que inclou la Secretaria de Difusió i Atenció Ciuta-
dana, que hi va quedar adscrita arran de la reestructuració de 
2018. En aquests tres anys el secretari ha estat Miquel Gami-
sans Martín. (Font: Comunicació21 – infografia: areavisual.cat)

Un any després de la pandèmia, els 
suplements no aixequen cap 

La crisi econòmica ha suposat un repte difícil de superar per la 
premsa i en especial, per a les revistes i els suplements que inten-
ten sobreviure després d’un any per oblidar. No obstant això, i quan 
s’ha sobrepassat el primer any des que van començar les retallades 
en les editores, el sector segueix sense recuperar la normalitat. 

Fins al moment, Magazine i Yodona, dos dels suplements que 
arribaven als quioscos periòdicament abans de la pandèmia, 
segueixen sense imprimir-se. En l’actualitat, a l’espera de les 
decisions que prenguin Godó i Unidad Editorial sobre el seu fu-
tur, el sector només compta amb XL Setmana, El País Semanal 
i Mujer de Hoy.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Retalls que influeixen de manera negativa en els números 
d’aquestes publicacions. Si abans de la pandèmia, el sector ja 
afrontava una important crisi, un any després del seu esclat, els 
números reflecteixen una caiguda generalitzada dels seus lectors.

Així ho va reflectir l’últim EGM que vam conèixer a l’abril i que 
xifra els lectors dels suplements en 2.246.000, quan un any 
abans aquesta xifra superava els dos milions i mig. Aquestes 
dades també reflecteixen un descens de lectors generalitzat en 
les publicacions que segueixen arribant als quioscos. XL Se-
manal cau fins 1.224.000 lectors, tot i que es manté com el 
suplement més llegit. El País Semanal puja fins al segon lloc 
amb 740.000 lectors, mentre que Mujer de Hoy es queda en el 
tercer lloc amb 651.000 lectors. (Font i infografia: Prnoticias)

Prisa obre la porta a fer prejubilacions 
a El País, la SER, Cinco Días i As

El Grup Prisa ha plantejat les primeres prejubilacions en l’àrea 
de mitjans, que inclou els diaris  El País, Cinco Días i As ,  així 
com la Cadena SER , segons confirmen diverses fonts conei-
xedores de la situació. Encara que de moment es tracta de ca-

sos individuals, dins de la companyia s’interpreta com l’inici del 
procés de reducció de plantilla inevitable per a la supervivència 
d’aquesta unitat de negoci.

Un portaveu de Prisa nega que hi hagi cap pla de prejubilacions 
sobre la taula. De moment, són propostes individuals i voluntàries, 
i l’empresa no ha contractat cap assessor de recursos humans 
de cara a un futur ERO o qualsevol procés de reducció de plan-
tilla. No obstant això, les prejubilacions sempre són susceptibles 
d’estendre’s. Si després d’oferir aquesta possibilitat a un empleat, 
un altre està interessat en apuntar-se també, l’empresa sol accep-
tar-ho per no generar greuges comparatius. (Font: Okdiario)

Els ingressos d’ABC tornen a caure a 
doble dígit

Els resultats de Vocento, corresponents al primer trimestre del 
2021, tornen a deixar clar un aspecte: la pandèmia ha aguditzat 
la crisi que vivien els mitjans de comunicació, especialment en 
els que tenen una alta exposició a el paper. Sense anar més 
lluny, la facturació de ABC va caure el 10,6% durant els tres 
primers mesos de l’any fins als 17,4 milions d’euros.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Ho reconeix Vocento en el seu últim informe de comptes: “El (re-
sultat operatiu) EBITDA comparable de ABC està afectat per la 
caiguda de la publicitat”, que va ser de 971.000 euros (-13%), si 
bé va millorar el 3,9 % en el tercer mes de l’any respecte al 2020.

En aquest període, el model de pagament per continguts del 
diari monàrquic estrenat al setembre passat- va millorar fins 
als 11.000 subscriptors. Les capçaleres del grup ja acumulen 
51.000 abonats a sistema On+ , en un moment en què els grans 
grups mediàtics intenten ampliar aquest mercat a Espanya. 
(Font: Vozpopuli)

Josep Callol dirigirà el Diari de Girona

El consell d’administració de Diari de Girona ha nomenat al pe-
riodista Josep Callol com a nou director. Substituirà Jordi Xar-
gayó, qui plega després de més de 40 anys al mitjà, els darrers 
23 com a director. A més, Oriol Puig assumirà la subdirecció del 
mitjà. El relleu es produirà l’1 de juny.

Josep Callol assumeix la direcció després d’una llarga trajec-
tòria a Diari de Girona iniciada el 1996, primer com a redactor 

de successos, comarques i política, i des de 2002 com a cap de 
secció de comarques i redactor en cap d’informació local.

Callol es va iniciar en la comunicació a Ràdio l’Escala el 1987, i 
posteriorment va treballar a Ràdio Grup i Onda Rambla Girona, 
a més de col·laborar a Televisió de Girona i els setmanaris Hora 
Nova, de Figuere,s i Proa, de Palamós.

Per la seva part, Oriol Puig es va incorporar a Diari de Giro-
na l’any 2000, passant per diferents seccions fins que el 2006 
va ser nomenat cap de secció d’economia. Una dècada més 
tard, ja com a cap de redacció i coordinador multiplataforma, va 
coordinar el procés de transformació digital de la redacció del 
mitjà. (Font: Comunicació21)

Línia, el diari metropolità de 
Barcelona, ja és al carrer

El Grup Comunicació 21 ha posat en marxa un nou digital: Línia, el 
diari metropolità. Un mitjà pensat des de i per a l’àrea metropolitana 
de Barcelona, dirigit pel periodista Arnau Nadeu, també responsa-
ble de la xarxa de periòdics locals Línia. El diari s’edita en català.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’objectiu del nou llançament és redoblar l’aposta del grup per 
la proximitat. “Si fins ara les nostres publicacions Línia són ne-
cessàries en el primer cercle de proximitat dels ciutadans –el 
barri, la ciutat–, 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.

“El nou diari és una publicació fidel a l’essència que compar-
teixen tots els periòdics del nostre grup, amb els valors de la 
informació de proximitat, la qualitat dels continguts i el perio-
disme responsable”, destaca l’editor, David Centol. El Lector 
d’El Butlletí trobarà més informació a la secció Tribuna d’aquest 
butlletí de l’AMIC. (Font: MAE)

El Govern català atorga la concessió 
definitiva a Ràdio Taradell

El Govern català ha acor-
dat aquest dimarts atorgar a 
l’Ajuntament de Taradell la 
concessió definitiva per a la 

prestació del servei púbic de ràdio municipal. El consistori ja 
disposava des de l’any 1991 de la concessió provisional d’una 
emissora de freqüència modulada de tipus municipal.

Després d’haver superat la inspecció preceptiva i d’obtenir 
l’autorització de posada en servei per part de l’administració, 
el Govern ha procedit a atorgar definitivament la concessió a 
Ràdio Taradell. A més, l’administració catalana informa que tin-
dran un règim de gestió directa amb el dret d’utilitzar l’espai 
radioelèctric corresponent i subjecte al compliment de la Llei de 
la Comunicació Audiovisual de Catalunya. (Font: Taradell.com 
– Infografia: Ràdio Taradell)

L’Ajuntament de Barcelona licita 
per 650.000 euros la seva revista 
Barcelona Metròpolis
L’ Ajuntament de Barcelona  ha tret a licitació vuit números de la 
revista Barcelona Metròpolis per 650.306,56 euros, és a dir que 
cada número arriba a una quantia de 81.000 euros. L’objecte 
d’aquest contracte és el servei de producció de vuit números 
de la revista Barcelona Metròpolis en què s’inclourà la gestió de 
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continguts (encàrrecs de textos, fotografia, il·lustració i infogra-
fia, l’edició de taula i redacció de continguts complementaris i 
la coordinació del plec cultura), el disseny i maquetació i la co-
rrecció, traducció i revisió de galerades, així com l’organització 
dels esdeveniments relacionats amb la revista. El contracte és 
per dos anys i inclou una possible pròrroga per altres dos anys.

La revista Barcelona Metròpolis inicia una nova etapa sota la 
direcció de la periodista Milagros Pérez Oliva. En col·laboració 
amb la direcció de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, 
“la revista reorienta els seus continguts per a convertir-se en 
un espai de pensament i reflexió sobre les grans qüestions que 
preocupen als ciutadans. com metròpolis global, Barcelona 
està sotmesa a canvis i transformacions que han de ser objec-
te de debat des de la pluralitat i la diversitat”, afirmen des de 
l’Ajuntament de Barcelona.

La revista es publica impresa en català i el seu lloc web inclou 
les traduccions dels textos al castellà i l’anglès. A més de la 
web, la revista compta amb un butlletí que informa de les nove-
tats de la web als seus subscriptors, també en els tres idiomes, i 
disposa d’un compte de twitter per fer difusió. (Font: Prnoticias)
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Les lliçons de Piano: el 40% de 
subscriptors a mitjans digitals no 
els visiten en un mes i són baixes 
probables
Per Medios / Dircomfidencial

L’hàbit fa al subscriptor d’un periòdic. Aquesta clau ja era cone-
guda en el sector, però queda reforçada en el primer lliurament 
del Subscription Perfomance Benchmark Report, de Piano. 
Aquesta companyia proveeix serveis d’optimització de subs-
cripcions per a mitjans com The Economist, The Wall Street 
Journal o The Telegraph  i les seves dades agregades indiquen 
que els que els visiten al menys cinc dies al mes són els més 
propensos a pagar per ells, component un 43% de les conver-
sions. Però també apunten que  fins a un 40% dels que es do-
nen d’alta no tornen en un mes, de manera que són probables 
baixes en el futur.

Per tant, és crucial que el lector incorpori el mitjà que paga a les 
seves rutines informatives en els primers dies de vida d’aquesta 
subscripció. Piano destaca en  el seu estudi  la rellevància crei-

xent dels processos de benvinguda als subscriptors,  ja que el 
60% dels que es convertiran en  sleepers  o usuaris inactius del 
servei ho faran en els dos primers mesos. Aproximadament la 
meitat dels lectors de pagament que estan en aquesta situació 
cancel·larà la subscripció anual i aquesta proporció augmenta 
fins als dos terços en el cas de la quota mensual.

 
Guia per contextualitzar les dades de subscriptors dels mitjans
Piano també indica que el creixement de les altes que va ca-
talitzar el començament de la pandèmia no ha decaigut espe-
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cialment a mesura que evolucionava la situació sanitària. Ho 
atribueix al fet que cada vegada més mitjans han optat per 
esquemes de pagament, en el context de  mesos de caiguda 
de planificació publicitària. Aquesta tendència ve avalada per 
xifres en la mesura que  el percentatge mitjà d’usuaris que va 
veure una oferta de subscripció en el quart trimestre del 2020 
va ser del 10,9%, més del doble que l’any anterior.

Aquí el recorregut previ té importància: un 15,2% dels que han 
visitat mitjans amb mur de pagament aixecat abans de juliol de 
2019 s’han topat amb una invitació a subscriure durant l’última 
part de l’any passat. Això gairebé triplica el percentatge regis-
trat per als que ho van llançar després d’aquesta data. Piano 
ho atribueix a  una barreja d’experiència i necessitat, els dos 
vectors que operen per anar refinant un missatge cada vegada 
més eficaç per convertir .

De fet, l’informe identifica quatre tipus d’oferta amb diferent 
èxit: una pàgina de subscripció a la qual l’usuari tria anar-hi; 
un mur rígid que impedeix llegir el contingut si no es subscriu; 
un mur porós que interromp la lectura però pot ser esquivat; i 
un avís en algun lloc de la pàgina que convida a subscriure’s 
però no molesta especialment per consumir la peça oberta. A 

major restricció, més gran és la conversió, ja que  el mur rígid 
té una taxa 10 vegades més gran que el porós, que al seu torn 
duplica la dels avisos. Però sobretot compta la intenció, ja que  
les pàgines de subscripció converteixen 25 vegades més que 
un mur rígid.

Una altra tendència que aflora de les dades de Piano és la des-
aparició progressiva dels períodes gratuïts de prova, cosa que 
també ha anat succeint en l’streaming. La retenció arriba a ser 
25 punts percentuals més baixa que en el cas dels períodes 
de prova amb pagament. Sobre aquesta mètrica les xifres dei-
xen clar que  el primer mes és el que ofereix més riscos de 
cancel·lació, amb un 20% d’abandonament. La permanència va 
fent progressivament més infreqüent la baixa, fins a reduir el 
percentatge de sortides a un 5% en el vuitè mes.

El primer informe de la companyia especialitzada en subscrip-
cions destaca la importància de la creació d’hàbits i la consoli-
dació d’altes anuals.

Finalment, Piano mostra que les subscripcions realitzades du-
rant la pandèmia s’estan mantenint actives en major percen-
tatge que les completades abans, precisament per haver-se 
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consolidat durant un cicle informatiu tan rellevant. En aquest 
escenari hi ha  una diferència notable entre la retenció mensual, 
que és del 46% després tot un any, i l’anual, que és del 74%.

Això es deu al fet que els que paguen cada mes tenen 12 op-
cions en un any per cancel·lar el seu compromís, mentre que 
els que ho fan anualment només en tenen una. I per això els 
mitjans han anat fent esforços per incrementar aquesta última 
classe de subscripcions,  fins al punt que al gener del 2020 su-
posaven el 34% de les altes i al desembre ja eren el 48%. Piano 
treballa a Espanya amb  El Mundo  i  El Espanyol. (Infografia: 
What’s New in Publishing)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Subscription Per-
formance Benchmark Report Spring 2021, de Piano. CLICAR 
AQUÍ

Google Chrome us ajudarà a seguir els 
vostres llocs preferits amb canals RSS

Entre Google i els canals RSS, hi ha una història complicada. 
El grup nord-americà va oferir, fins al 2013, un dels agregadors 

més populars de Google Reader. No obstant això, el servei es 
va tancar definitivament, cosa que va empènyer els usuaris 
d’aquest tipus de fitxers a transitar a altres plataformes com 
Feedly.

Vuit anys després d’aquest tancament, encara sembla que 
Google no ha ignorat completament els canals RSS. Al bloc 
Chromium, la firma presenta una nova característica que s’està 
provant actualment per a Google Chrome: “Estem explorant 
una manera de simplificar l’experiència per rebre les últimes i 
millors notícies dels vostres llocs favorits directament a Chro-
me, mitjançant l’estàndard obert de RSS”. 

Concretament, els usua-
ris podran “seguir” un lloc 
web que visiten. Per tant, 
quan els llocs en qüestió 
publiquin un article nou, 
es mostrarà automàti-
cament quan s’obri una 
nova pestanya, a la sec-
ció “Seguit”. Per fer-ho, 
Google Chrome utilitzarà 
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els canals RSS dels llocs en qüestió. Aquest tipus de fitxer, 
integrat directament a llocs d’Internet, permet als agregadors 
accedir a la llista d’articles publicats al lloc en qüestió. El canal 
RSS té l’avantatge d’actualitzar-se amb cada nova publicació. A 
diferència d’alguns serveis com Reddit o xarxes socials, també 
presenta totes les novetats, sense selecció segons la populari-
tat ni els biaixos. (Font i infografia: Frandroid)

Audiències a Internet del mes d’abril 

Al mes de abril 2021 el temps mitjà de consum d’Internet va ser 
de 127 minuts per persona al dia, 39 minuts menys (-23%) que 
al mes d’abril de l’any 2020. Els dominis amb més nombre de 
visitants únics a l’abril de 2021 són Youtube.com (33,4 milions), 
Google.com (32.600.000) i Facebook.com (28,5 milions).

Al mes d’abril de 2021 el nombre de visitants únics a Internet 
va ser de 35 milions, fet que suposa 567.000 de visitants més 
que el mateix mes de l’any passat, un 2% més. Temps consum 
Internet: el mitjana diària de consum per persona és de 127 mi-
nuts, 39 minuts menys que durant el mes d’abril de l’any 2020. 
Per edats, el grup de 25 a 44 anys són els que més temps dedi-
quen a navegar per Internet, per sobre de les tres hores diàries 
de mitjana. (Font i gràfic: Barlovento)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe de consum d’internet de 
Barlovento. CLICAR AQUÍ  

IAB Spain presenta TCPF, la proposta 
de post third party cookies que 
permetrà impactar trànsit no loguejat

IAB Spain ha anunciat que desenvoluparà TCPF (Transparen-
cy, Consent and Privacy Framework), la seva proposta per ofe-
rir una solució de valor a la indústria publicitària digital. TCPF 
permetrà la segmentació del trànsit no registrat, assegurant 
que l’ecosistema publicitari digital mantingui la seva capacitat 
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de generar resultats d’alt valor en un escenari sense galetes de 
tercera part. TCPF és una solució independent de la indústria 
publicitària creada per i per a els actors de l’ecosistema publici-
tari, independentment de la seva mida, que estarà disponible al 
llarg del tercer trimestre del 2021.

El TCPF, basat en el Transparency and Consent Framework 
(TCF) de IAB EU, genera un identificador pseudònim en un do-
mini central a què l’usuari no autenticat és redirigit després ator-
gar el seu consentiment en el Consent Management Platform 
(CMP) del domini local, pel que compleix estrictament amb el 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El lector 
trobarà més informació sobre el TCPF en aquest enllaç, (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAB Spain)

Els consumidors dediquen més temps 
a veure continguts en streaming

La tendència a veure contin-
guts VoD ha anat en un crei-
xement constant al llarg dels 
últims anys. La pandèmia 
només ha accelerat el patró i 
els consumidors estan desti-
nant cada vegada més i més 
temps a visualitzar sèries, 
pel·lícules, documentals i altres programes sota demanda.

Tot i que el creixement brutal de les companyies que ofereixen 
aquests serveis - com li ha passat a Netflix en els seus últims 
resultats - s’ha alentit front als pics dels mesos de confinament, 
la seva posició en el mercat segueix sent molt positiva. Els 
usuaris s’estan obrint comptes en aquests serveis i estan pas-
sant molt de temps veient aquests continguts.

Segons les conclusions de l’anàlisi de The Trade Desk, el 
temps que els britànics passen veient continguts en streaming 
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es pot llegir ja en equivalència de dies. Així, un de cada cinc 
britànics dedica cada setmana 16 hores a veure continguts en 
streaming. És, al canvi, l’equivalent a dues jornades laborables.

Les conclusions també assenyalen que hi ha un cert interès 
per l’experiència de l’streaming amb publicitat. El 40% dels en-
questats assegura que preferiria un servei de VoD subsidiat, 
encara que aquest subsidi siguin els ingressos que generen 
els anuncis. Això sí, no tot és acceptable en termes publicitaris 
per poder pagar poc. Un 45% reconeix que vol menys pauses 
publicitàries de les que són habituals a la tele. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: adobomagazine.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us acosta el report de The Trade 
Desk’s latest, The Future of TV. CLICAR AQUÍ  

Acord de col·laboració entre Reus 
Digital i Nació Digital

Aquest dimecres 19 de maig es fa efectiu l’acord entre els mi-
tjans ReusDigital i NacióDigital a través del qual els dos mitjans 
establiran una col·laboració permanent  que sumi la projecció 

nacional de NacióDigital i l’arrelament comarcal de ReusDigital, 
el mitjà històric de referència a la ciutat de Reus i al seu entorn 
des del 2008 i que, segons l’auditor d’audiències OJD, registra 
115.000 usuaris únics mensuals, i associat a l’AMIC.

En virtut de l’acord, ReusDigital i NacióDigital compartiran con-
tinguts i planificaran conjuntament la cobertura de grans esde-
veniments, de manera que l’edició nacional del diari inclogui 
més informacions de Reus, el Baix Camp o el Priorat que siguin 
d’interès per a tot el país i que, al mateix temps, ReusDigital 
incorpori notícies i continguts elaborats per NacióDigital i que 
siguin útils per reforçar l’oferta informativa en el seu àmbit terri-
torial. (Font: MAE)
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El 77% dels professionals de 
màrqueting està considerant canviar 
de treball aquest any
Per Marketing News

 
Cinc de cada deu enquestats se sent confiat pel que fa a les 
oportunitats d’ocupació que existeixen actualment al mercat la-
boral. Aquesta és una de les conclusions del nou Estudi de Re-
muneració de Robert Walters, que també destaca que un 77% 

està considerant canviar de treball aquest any. Els tres aspectes 
que més valoren en una empresa són: els companys de treball 
i la cultura de l’organització (40%), les polítiques de flexibilitat 
horària (35%) i un equip directiu efectiu i transparent (30%). El 
42% afirma haver sentit un impacte negatiu de l’COVID-19 en 
els seus plans de carrera professional, Havent-se vist beneficiat 
un 15%, principalment en matèria de recapacitació i adquisició 
de noves habilitats (41%), i un 37% en millora d’habilitats rela-
cionades amb la seva àrea d’especialització (formació, cursos 
en línia, webinars).

L’informe destaca que els focus principals de contractació vin-
dran de la mà de tres àrees d’especialització:

1. E-commerce i website: el 2020 es va viure ja un increment 
significatiu de l’activitat de contractació de les empreses  de co-
merç electrònic. Aquesta tendència positiva continuarà el 2021. 
Les plataformes de  comerç electrònic requeriran professionals 
especialitzats en la implementació i consultoria de solucions 
online i web. 
2. SaaS B2B: l’ecosistema Cloud seguirà creixent i com a con-
seqüència, la demanda d’experts en la creació i llançament 
d’estratègies de màrqueting per a aquest tipus de solucions. Els 
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especialistes en product màrqueting es beneficiaran d’una ma-
jor oferta d’ocupació. Les empreses tecnològiques d’incorporar 
als seus equips professionals amb un alt coneixement en la 
gestió del producte i en el  go-to-market, amb la missió de tras-
lladar les necessitats de mercat a les àrees de desenvolupa-
ment. 
3. Xarxes Socials: les empreses i els professionals experts a 
treure el màxim partit a les xarxes socials comptaran amb un 
major nombre d’oportunitats de negoci i laborals. Els experts en 
aquest canal seran claus perquè les empreses puguin posicio-
nar els seus productes, connectar amb els seus clients i obte-
nir la màxima rendibilitat de les seves accions de màrqueting. 
Creixeran en matèria de personal les àrees especialitzades en  
content màrqueting i màrqueting insights.

En 2021, la demanda de professionals especialitzats en màr-
queting digital continuarà en alça. Les organitzacions buscaran 
perfils amb unes altes capacitats per treballar amb programaris 
avançats, per posar en marxa estratègies SEO/SEM/SEA, i per 
planificar i executar estratègies multicanal 360º:

Ús de programaris: cada vegada s’observa una major com-
petència a l’hora d’aconseguir posicionar els productes. Els 

perfils de màrqueting digital hauran, per tant, de comptar amb 
coneixements en l’ús de programes de màrqueting automation, 
per així poder optimitzar les seves campanyes promocionals. 
L’ecosistema de les grans plataformes de comerç electrònic: 
Google, Amazon, Alibaba... seguirà en constant evolució, de 
manera que els professionals han de tenir també un profund 
saber fer dels algoritmes emprats per aquests canals.

Growth hacking: la demanda del perfil de responsable SEO 
amb coneixements de programació i analítica de dades anirà en 
augment. Les estratègies de SEM/SEA seguiran rebent un alt 
percentatge del pressupost anual de màrqueting, però els ex-
perts en SEO seran molt buscats per aconseguir la combinació 
idònia entre el creixement orgànic i el publicitari. L’efecte de la 
Covid ha afectat l’economia de manera que les empreses bus-
caran optimitzar al màxim les seves inversions, per aquest mo-
tiu els professionals del màrqueting orgànic que siguin capaços 
d’incrementar el tràfic a través d’una estratègia de contingut, es 
beneficiïn d’una més gran oferta laboral aquest any.

Estratègies multicanal 360º (digital i offline): les empreses 
hauran de tenir la capacitat de definir i implementar estratègies 
de màrqueting online i offline de manera conjunta, i amb un ob-
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jectiu en comú. Les empreses requeriran directius de màrque-
ting amb altes capacitats per involucrar i dirigir equips multidis-
ciplinars, i que aconsegueixin els objectius comercials marcats 
darrere de les seves accions.

Des del costat dels professionals, l’enquesta realitzada per Ro-
bert Walters per a l’Estudi de Remuneració Global 2021 a més 
de 1.200 professionals i 700 companyies a Espanya, revela que 
el 16% dels experts en màrqueting i digital espera rebre un in-
crement salarial aquest any, i un 19% espera rebre un bonus.

Des del costat de les organitzacions enquestades, el 60% de 
les empreses preveu atorgar un bonus als seus comandaments 
intermedis, i el 40% preveu atorgar un bonus als seus coman-
daments directius. El 62% de les empreses definirà aquest bo-
nus en funció dels guanys anuals de l’empresa, i un 43% ho 
farà en funció de la consecució dels objectius individuals. En 
el cas d’atorgar-se, aquest se situarà entre un 6% i un 15% del 
salari fix del professional. (Infografia: Robert Walters)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita que pugueu obtenir més 
informació visionant un video i demanant l’estudi des d’aquest 
enllaç.

L’Agència Catalana de Consum i 
AUTOCONTROL actualitzen acord de 
col·laboració

L’Agència Catalana de Consum i l’Associació per a 
l’Autoregulació de la Comunicació Comercial (AUTOCON-
TROL) han signat un acord en matèria d’activitat publicitària i 
consum, en el qual s’actualitza el marc de cooperació existent 
entre les dues entitats, per tal de contribuir a un millor desenvo-
lupament de l’activitat publicitària, per a la qual és competent, a 
efectes de control, l’Agència Catalana de Consum.

L’Agència Catalana podrà sol·licitar a AUTOCONTROL, en el 
marc d’una actuació administrativa o judicial, informació sobre 
si una determinada peça publicitària ha obtingut un informe 
d’assessorament previ positiu (Copy Advice® positiva); així 
com si ha estat objecte d’un pronunciament per part del Jurat 
de la Publicitat.

Segons aquest nou acord, que respon a la valoració satisfac-
tòria per ambdues parts del model de corregulació desenvolupat 
a partir del primer conveni subscrit el 2014, AUTOCONTROL 
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assumeix el compromís de mantenir regularment informada 
l’Agència Catalana de Consum sobre les decisions que adopti 
el Jurat de la publicitat, així com sobre la seva activitat de con-
trol previ voluntari de la publicitat. (Font: Programa Publicitat)

Les agències de mitjans mouen 
1.232,7 milions d’euros el 2020 -10,2%, 
segons NB SCORE
SCOPEN  ha presentat els seus informes anuals NB SCORE,  
que analitzen el  nou negoci  aconseguit per les agències Crea-
tives i de Mitjans. Tots dos reflecteixen el desglossament per 
grups internacionals i agències independents i el detall de les 
diferents assignacions produïdes en l’últim període gener-des-
embre.

Pel que fa al nou negoci de les agències creatives, l’any 2020 
la inversió global estimada que s’ha mogut en nou Negoci a les 
agències creatives al nostre mercat ha estat de 474.100.000 
d’euros. Aquesta quantitat suposa un descens d’un 34,4% res-
pecte de l’any 2019, on l’activitat es va estimar en 723 milions 
d’euros. L’impacte de la Covid va paralitzar molts processos de 

selecció i assignacions. La suma del nou Negoci assignat a les 
agències independents ha suposat un 43,6% del nou negoci 
generat en aquest període, el que la situa en la primera posi-
ció. Per la seva banda, Havas és el grup internacional que ha 
aconseguit major volum de nou negoci el 2020 amb el 19,9%.

Pel que fa al nou Negoci de les agències de mitjans, l’any 2020 
ha mogut un volum total estimat de 1.232,7 milions d’euros en 
nou Negoci a les agències de mitjans. Aquesta quantitat suposa 
un -10,2% de descens respecte a l’any 2019 on es va estimar 
que el nou negoci va ascendir a 1.372,5 milions d’euros. Havas 
ocupa la primera posició en el rànquing de nou Negoci guan-
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yat en 2020, amb un 25,2%, destacant les reassignacions de 
Telefònica a Havas Media i del grup Agrolimen a Arena Me-
dia. Denstu Internacional ocupa la segona posició en el còm-
put total anual de Nou Negoci, amb un 17,2%. Els moviments 
més importants del Grup han estat la reassignació del compte 
d’Heineken a Dentsu X i l’assignació del compte d’Iberdrola a 
Carat. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: ipmark)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi NB Score Medios. 
Nuevo negocio de las Agencias de Medios, d’Scopen. CLICAR 
AQUÍ  

Creix l’activitat publicitària a la 
televisió

Segons Ymedia Wink, l’activitat publicitària a la televisió va créi-
xer en el mes d’abril un 71% respecte al 2020. L’agència de 
mitjans del grup Dentsu ha comparat també les dades d’abril 
amb els de març de 2021: el mercat televisiu va créixer un 4,8% 
especialment afavorit per un increment en el nombre de cam-
panyes de prop d’un 8%.

Si 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 essen-
cialment 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%.

En el quart mes de 2021, aquest índex va augmentar un 71% 
respecte al mateix mes de 2020, i va baixar un 5,4% respecte 
a l’abril de 2019. Deixant de marge l’ampli increment experi-
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mentat en relació amb l’any passat, si s’analitzen les dues va-
riables que intervenen en el càlcul de l’índex enfront de 2019, 
s’observen comportaments diferents entre el nombre de cam-
panyes actives i el volum de GRP ‘s. Mentre que les primeres 
van disminuir un 7,6% (hi va haver un total de 1.958 campanyes 
actives), els GRP’s van augmentar un 1,2% (el volum global de 
GRP’ s l’abril d’aquest any va ascendir a 183.978).

El nombre de marques que van escollir tenir presència a te-
levisió va ser inferior al de 2019, però les que ho van fer van 
tenir una activitat més intensa que la registrada fa dos anys. 
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%. Més informació 
en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – gràfic: 
Ymedia Wink)

Top 10 de les tendències mundials del 
consumidor 2021

La pandèmia va alterar per sempre el comportament dels con-
sumidors. El que valorem, com consumim i on gastem mai serà 
el mateix. Les empreses que exploren i comprenen aquests 
canvis poden actuar ara per millorar el desenvolupament de 
productes i serveis, emprar tàctiques de màrqueting més fortes, 
fidelitzar els clients i preparar-se per al que ve.
 

El document To 10 es farà aprendre sobre les tendències emer-
gents del consumidor redefinixen el negoci el 2021, veure les 
oportunitats de tornar a equipar productes, serveis i operacions 
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per satisfer aquestes necessitats i analitzar estratègies per 
construir un negoci resistent i adaptable.

Segons l’estudi es dedueix que estem davant d’estalviadors re-
flexius i d’una mentalitat de recessió. Així, els consumidors són 
curosos i mesurats. L’entorn econòmic incert està fent disminuir 
la despesa discrecional. Els estalviadors reflexius prioritzen els 
productes i serveis amb valor afegit i orientats a la salut.

Les empreses han de comptar amb propostes que mostrin una 
bona relació qualitat preu, amb opcions accessibles que no sa-
crifiquin la qualitat. Els atributs premium han de ser reforçats 
amb nous rerefons sensibles i tenir una forta relació amb la 
salut i benestar, autocura i benestar mental. (Font: Euromonitor 
International – infografia: Euromonitor International)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi d’Euromonitor International, 
dirigit per Gina Westbrook i Alison Angus. CLICAR AQUÍ   

Citi anticipa l’alentiment del mercat de 
la publicitat digital i degrada Alphabet 
i Facebook

L’espectacular increment de facturació publicitària dels gegants 
d’internet no durarà. Al menys això és el que estima Citigroup, 
que recentment ha advertit de l’alentiment progressiva d’aquest 
mercat i ha posat el focus en Alphabet i Facebook, als quals 
s’ha degradat des de la seva recomanació prèvia de “comprar” 
fins a “neutral”. El banc d’inversió considera que,  tot i la transla-
ció de part de la planificació a l’escenari digital, l’alça dels últims 
trimestres mostra ja símptomes d’esgotament.

El banc d’inversió creu que l’increment de facturació comercial 
d’aquestes companyies s’alentirà en els pròxims trimestres i 
adverteix el mercat sobre això. Les dues companyies són molt 
dependents dels ingressos publicitaris, però en diferent mesu-
ra:  el 2020 van suposar per a Facebook el 98% del negoci total, 
mentre que en els comptes de Alphabet apareix consignat com 
a tal al voltant de 81%. (Font: Dircomfidencial)
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Com copiar text escrit a mà amb 
Google Lens i passar-lo a l’ordinador
Per Gabriela González / Genbeta

Des de fa algun temps, Google va actualitzar l’aplicació de 
Google Lens per oferir la possibilitat de reconèixer notes escri-
tes a mà que es poden passar a digital a l’ordinador, tot amb un 
simple copiar i enganxar.

La teva cal·ligrafia 
no necessita ser per-
fecta i de llibre, però 
sí com a mínim llegi-
ble perquè l’aplicació 
pugui identificar-la. 
El procés és bastant 
ràpid i fàcil, encara 
que potser no et fun-
cioni a la primera. A 

Genbeta t’expliquem els requisits que necessites complir i com 
aprofitar aquesta nova funció de Google Lens pas a pas.

Requisits.- Per copiar text al teu ordinador des de Google Lens, 
necessites tenir instal·lada l’ultima versió del navegador Google 
Chrome, ja sigui a Windows, Linux o macOS. Has d’instal·lar 
també l’última versió de Google Lens ja sigui per Android o per 
a iOS. Heu d’entrar amb el mateix compte de Google tant a 
l’ordinador com al mòbil.

Com digitalitzar text escrit a mà i per passar-lo a l’ordinador.- 
El primer que necessites fer és obrir Chrome a l’ordinador i des-
prés obrir l’aplicació de Google Lens al teu mòbil. Des Lens has 
de seleccionar l’opció Text , és a dir, tocar la icona en forma de 
document per poder accedir-hi.

El següent és apuntar a les notes escrites a mà que vulguis di-
gitalitzar i esperar que Google les reconegui. Aquesta és potser 
la part més crítica, has d’apuntar bé, amb bona il·luminació i 
en cas que no es reconeguin algunes paraules, provar de nou, 
perquè tendeix a fallar a la primera, sense que això vulgui dir 
que no pot aconseguir-ho a la segona.

Una vegada que el teu text ha estat reconegut completament, 
pots passar a seleccionar aquest text com si fos digital, tot, o 
només un segment. Un cop hagis seleccionat tot el que vols 

NOVES EINES
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passar al teu ordinador, només has de tocar on diu “Copiar en 
un ordinador”.

Google Lens et mostrarà llavors una llista amb els ordinadors 
disponibles des dels quals esteu identificat amb Chrome i en els 
quals pots enganxar el text.

Tria el PC de la llista i just després veuràs una notificació emer-
gent en el teu sistema operatiu indicant-te que s’ha copiat text 
des del teu mòbil al portapapers. 

Ara pots utilitzar qualsevol aplicació ja sigui dins de Chrome o 
fora d’ell, per enganxar el text. Ja que està al porta-retalls, pots 
enganxar-lo a la teva app de notes, editor de text, o programa 
d’ofimàtica favorit.

Els resultats no sempre són perfecte, però l’app, indubtable-
ment funciona. (Infografia: Genbeta)

Internet Explorer ja té data 
d’enterrament definitiva

“Us anunciem que el futur d’Internet Explorer en Windows 10 
resideix en Microsoft Edge”. Així resa l’últim comunicat de Mi-
crosoft en el qual la companyia ha anunciat -26 anys després 
de la seva llançament- la mort de el llegendari (tot i que també 
una mica injuriat) navegador Internet Explorer, segons explica 
Marc Merino a Genbeta.

Segons l’article publicat al bloc 
corporatiu de Microsoft Win-
dows Experience, el primer pas 
d’aquesta mort anunciada tindrà 
lloc d’aquí a un mes  quan Mi-
crosoft 365 i altres aplicacions 
de Microsoft finalitzin oficialment 

el seu suport a Internet Explorer 11 (l’última versió de aquest na-
vegador abans de la seva reconversió en Microsoft Edge Legacy).

Després d’això, els desenvolupadors de MS 365 deixaran de 
tenir en compte la compatibilitat amb Internet Explorer a l’hora 
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d’actualitzar la plataforma cloud de Microsoft, el que obligarà 
els seus usuaris a traslladar-se a navegadors més moderns per 
poder seguir usant-la.

Però el segon i definitiu pas es donarà dins de 13 mesos, el 15 
de juny de 2022, quan l’aplicació d’escriptori d’Internet Explorer 
11 es vegi, definitivament, retirada de circulació (excepte per a 
les minoritàries versions de l’IE per Windows 10 LTSC i Server 
Internet Explorer 11). (Font: Genbeta – infografia: elpais.com)

Spotify fa un altre pas per ser el rei 
dels podcasts

La gran aposta de Spotify en els últims anys ha estat pels po-
dcasts. La companyia ha anunciat en les últimes hores un total 
de tres funcions d’accessibilitat per a la seva app mòbil. Entre 
aquestes funcions potser la més destacable de totes és la inclu-
sió de les transcripcions automàtiques. Això, en línies generals, 
significa passar a text les converses dels episodis dels podcasts.

Spotify diu que en les pròximes setmanes arribarà en forma 
de beta limitada la transcripció. Primer passarà en els episodis 

dels seus podcasts exclusius i originals. Posteriorment i si tot 
va segons l’esperat, diuen que en un futur inlouran transcripció 
per a tots els podcasts de la seva plataforma. 

La transcripció de podcast és una característica pensada princi-
palment per a les persones amb dificultats auditives. No obstant 
això, també pot ser útil per a la resta d’usuaris si volen saber 
alguna cosa d’un episodi sense escoltar-lo o si volen saltar a 
una part concreta de la conversa. Al fer clic en qualsevol frase 
la reproducció va a aquest lloc. Més informació a Spotify. (Font: 
Xataca)

Microsoft ja té el seu WhatsApp

Microsoft ha llançant 
aquesta setmana les 
seves novetats a la ver-
sió d’usuari, després de 
gairebé un any provant 
aquesta eina en mode 
“preview”. Microsoft 

Teams està ara disponible per a ús personal gratuït entre amics 
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i familiars. D’aquesta manera, millora les seves capacitats per 
competir amb WhatsApp, una cosa que l’empresa de Redmond 
ja s’havia plantejat fermament la primavera de 2020.

Amb aquestes novetats destinades als usuaris i les famí-
lies, amb característiques més enllà de les empreses, Micro-
soft compleix aquest somni que arrossega des de fa temps. 
L’objectiu era arribar més enllà de l’àmbit empresarial on és 
molt popular per trascendir a l’àmbit de la comunicació entre 
amics i família com ho és WhatsApp. El servei en si és gairebé 
idèntic al Microsoft Teams que utilitzen les empreses i permetrà 
a les persones xatejar, fer videotrucades i compartir calendaris, 
ubicacions i arxius d’una manera senzilla. A més, Microsoft se-
gueix oferint a tothom les videotrucades gratuïtes de 24 hores 
que va introduir en la versió preliminar al novembre. (Font: The 
Verge – infografia: Microsoft)

Importar directament des d’Excel les 
dades de taules inserides en un arxiu 
PDF

Microsoft va anunciar fa ara gairebé un any una actualització de 
la seva suite ofimàtica Microsoft Office, que en el cas d’Excel 
es va traduir en la incorporació d’una nova funció que fins lla-
vors havia estat una de les més demandades pels seus usuaris: 
l’opció de extreure dades directament des de documents PDF 
, i importar-los a documents Excel. La demanda d’aquesta fun-
ció en particular, segons explica Marc Merino a Genbeta,  es 
devia al fet que el format PDF és el més usat per empreses i 
institucions públiques per difondre informes, estudis i notes de 
premsa, que contenen en molts casos dades rellevants dispo-
sats en taules...

Poder realitzar aquesta 
tasca directament des 
del nostre full de càlcul 
era un gran pas per a la 
comoditat de l’usuari. 
Només clar obrir un do-
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cument en blanc de Microsoft Excel, i clicar a la pestanya ‘Da-
des’ de la finestra. Després d’això apareixerà una nova barra 
d’eines, la primera icona obre un menú desplegable. Només 
cal clicar-hi i seguir aquesta ruta: ‘Obtenir dades’> ‘Des d’un 
fitxer’> ‘Des PDF’. Posteriorment, s’obrirà la típica finestra de 
l’Explorador des d’on seleccionarem el PDF que volem utilitzar 
com a font de les dades. Un cop fet això, es mostrarà un missat-
ge indicant que s’està establint connexió amb el PDF en qüestió 
i analitzant les dades. La durada d’aquest últim procés pot va-
riar depenent tant de la mida del PDF com de la complexitat de 
les dades que alberga. (Font i infografia: Genbeta)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

IAB Spain proposa una solució per 
impactar trànsit no logat
Per Interactiva Digital

IAB Spain anuncia que desenvoluparà TCPF (Transparency, 
Consent and Privacy Framework), la seva proposta per oferir 
una solució de valor a la indústria publicitària digital. TCPF per-
metrà la segmentació del trànsit no registrat, assegurant que 
l’ecosistema publicitari digital mantingui la seva capacitat de 
generar resultats d’alt valor en un escenari sense galetes de 
tercera part. TCPF és una solució independent de la indústria 
publicitària creada per i per als actors de l’ecosistema publici-
tari, independentment de la seva mida, que estarà disponible al 
llarg del tercer trimestre del 2021.

El TCPF ha estat concebut per Innotech, un grup de treball tèc-
nic creat i liderat per la Junta Directiva d’IAB Spain. El grup ha 
treballat durant l’últim any per definir aquesta solució que ara 
s’ha presentat al mercat i que ja ha aconseguit un ampli con-
sens en els fòrums i associacions de la indústria en què s’ha 
presentat.

El TCPF, basat en el Transparency and Consent Framework 
(TCF) de IAB EU, genera un identificador pseudònim en un 
domini central a què l’usuari no autenticat és redirigit després 
atorgar el seu consentiment al Consent Management Platform 
(CMP) del domini local, per la qual cosa compleix estrictament 
amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El 
grup Innotech es troba ja treballant amb els Data Protection 
Officers (DPOs) de diverses empreses associades a IAB Spain, 
per acordar el flux dels usuaris i els propòsits que es van a uti-
litzar per a la generació de l’identificador.

Des d’IAB Spain i Innotech es té la certesa que el TCPF és una so-
lució necessària ja que aporta avantatges a l’ecosistema com ara:

• Fàcil integració: El consentiment de l’usuari es gestiona a 
través de CMPS registrats al TCF, el que permetrà una ràpida 
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implementació sota l’eina de gestió de consentiment més utilit-
zada a Europa.

• Disponible per a qualsevol actor de l’ecosistema, indepen-
dentment del seu tamany.

• Dona resposta al trànsit no autenticat: L’eina no necessita 
de dades personals dels usuaris (PII) el que permetrà desenvo-
lupar les operacions publicitàries sense necessitat de registres 
previs, aconseguint el 100% del trànsit consentit.

• Una capa extra de privacitat: La creació d’un domini comú 
ofereix als l’usuari la possibilitat de gestionar la seva privacitat. 
La gestió de la seva privacitat serà accessible per l’usuari en tot 
moment i li habilitarà l’opció, entre altres, de renovar o revocar 
la seva configuració de privacitat.

• Iniciativa per i per a la indústria: L’eliminació de les galetes 
de tercers suposarà canvis molt importants en la indústria digital 
i un gran impacte en la viabilitat de la majoria de les empreses 
de l’ecosistema publicitari digital. És per això que IAB Spain, en 
el seu rol de defensa dels interessos de tots els actors d’aquest 
ecosistema, ha desenvolupat aquesta iniciativa des d’un enfo-

cament d’indústria obert i de suport a el desenvolupament de la 
mateixa. IAB Spain està treballant amb altres associacions de 
la indústria per arribar als acords necessaris que assegurin la 
implantació i desenvolupaments òptims de l’TCPF tant al nostre 
país com la Unió Europea pot servir de base per al seu desen-
volupament fins i tot a nivell mundial.

A IAB Spain estan convençuts de la seva solució per impactar 
trànsit no logat (una eina especialitzada per a la consulta de 
negocis instantanis). (Infografia: dircomfidencial)

Els ajuts a la premsa a França condueixen 
a la modernització i duplicació de crèdits

Les ajudes per a la modernització dels distribuïdors de diaris 
a França s’han “renovat profundament”, va dir dimecres el Mi-
nisteri de Cultura, que va anunciar en particular l’augment dels 
límits màxims d’ajuda i els nivells de suport estatal a determina-
des despeses per donar més suport a la premsa.

“La reforma implementada avui augmenta les taxes de suport 
fins al 80% per a determinades despeses, duplica els límits 
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màxims de l’ajuda i amplia les despeses elegibles durant dos 
anys”, enumera el Ministeri de Cultura en un comunicat de 
premsa.  A més, diu, “pretén enfortir l’atractiu dels punts de 
venda i satisfer millor les expectatives dels lectors mitjançant 
un veritable xoc de modernització”, argumenta.  

Aquest sistema, implantat des del 2005, dóna suport a les in-
versions en informatització i renovació de punts de premsa. Des 
del seu llançament, ha permès “ajudar 11.646 venedors, per un 
import total de 62 milions d’euros”, va dir el ministeri.  
Una altra novetat: el 2021 i el 2022, l’import dels crèdits assig-
nats a aquesta ajuda passarà de 6 a 12 milions d’euros anuals.  

Fortament afectat per la crisi sanitària i la liquidació judicial de 
l’any passat de Presstalis, el principal distribuïdor de premsa a 
França, l’Estat va haver de rescatar els distribuïdors de premsa. 
Finalment, el ministeri també indica que prepara “l’establiment 
de diverses mesures destinades, respectivament, a combatre 
la precarietat del sector de la premsa, a donar suport a la re-
estructuració industrial de les impremtes i a afavorir la transició 
ecològica del sector dels mitjans impresos”. (Font: Offre Media)

Marco Pompignoli assumeix la 
presidència d’Unidad Editorial

Tal com estava previst, Marco Pompignoli ha estat nomenat nou 
president executiu d’Unidad Editorial en substitució d’Antonio 
Fernández-Galiano, qui ha exercit el càrrec durant els darrers 
deu anys. Pompignoli és director financer de RCS MediaGroup 
(matriu d’Unidad Editorial) des de 2016, quan Urbano Cairo va 
assolir la presidència del grup. Considerat la seva mà dreta, 
havia estat director financer de Cairo Communication des del 
2000.

Unidad Editorial assenyala que en la nova etapa potenciarà el 
procés de transformació del grup i reforçarà la seva aposta digi-
tal com a eix de l’estratègia de creixement per als propers anys. 
En aquest sentit, específica que centrarà bona part dels seus 
esforços en la consolidació de l’oferta prèmium d’algunes de les 
seves capçaleres.

A més, Unidad Editorial basarà el desenvolupament de la seva 
oferta en “l’impuls a la utilització de la dada en totes la seves 
formes, la potenciació de les noves narratives audiovisuals, i 
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una presència creixent i de valor afegit a les xarxes socials”. 
L’aposta digital s’acompanyarà amb la renovació i el desenvo-
lupament de les principals edicions impreses, subratlla el grup 
editor d’El Mundo, Marca i Expansión. (Font: Comunicació21)

A Internet s’hi pot fer vida en català: 
canvia el xip!

T’ha passat mai que un web que ofereix versió en català no 
carrega en aquesta llengua? Sí, oi? Això pot passar quan no 
s’ha configurat el català com a llengua preferida. Si no ho fem, 
els webs que visitem no poden saber en quina llengua volem 
ser atesos i, per defecte, acabem navegant en altres llengües.

És per això que la Fundació .cat llança la campanya “Canvia el 
xip!”. Perquè quedi clar que, a Internet, també volem viure-hi en 
català. Canviar és fàcil i encara més quan tens a disposició ei-
nes com el Catalanitzador, que no només posa el català com a 
llengua preferida per la navegació, sinó que també configura la 
nostra llengua al propi Windows i a altres elements de l’entorn 
de forma automàtica!

Softcatalà ens guiarà en el procés d’instal·lació del Catalinitza-
dor des d’aquest enllaç. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes

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 
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).

Com realitzar amb èxit un reportatge escrit.- On line. Curs 
sense restricció horària. Del dimarts 25 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. 
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Com monetitzar el teu propi contingut.- On line. Curs sense 
restricció horària. Del dijous 27 de maig al divendres 25 de juny 
(12 hores) - Aquest curs, dissenyat per Adrián Caballero, està 
pensat per a totes aquelles persones que desitgen treure ren-
diment del seu contingut i volen conèixer totes les possibilitats 
de monetització que ofereix un blog, un podcast, un canal de 
Youtube... o tot un projecte multicanal! 

Webinar: Coneix TikTok i Twitch, les xarxes del moment.- 
On line. Sessió en directe. Divendres 28 de maig (De 10.00h a 
11.30h) - En aquesta sessió pràctica, presentada per Enrique 
San Juan, descobrirem les característiques d’aquestes xarxes, 
explicarem què són, com generar continguts, estudiarem casos 
d’èxit d’usuaris, empreses i mitjans de comunicació, destacant  
la manera d’integrar-les en l’estratègia digital del community 
manager.

Webinar: Com mesurar els resultats amb OKR.- On line. 
Sessió en directe. Dijous 3 de juny (De 10.00h a 11.30h) - El 
sistema OKR (Objectius i Resultats Claus) té com a objectiu 
definir les metes que es volen assolir i comunicar els resultats 
dins de l’organització. La idea dels OKRs és treballar amb ob-
jectius personals mesurables i enfocats a la visió de l’empresa i 

es poden aplicar també al teu pla de màrqueting i comunicació 
per a no perdre’s en el camí de la seva execució. Pilar Yépez 
t’explicarà com treure’n el màxim partit.

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 
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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.

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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Diaris locals per correu electrònic: el 
cas del britànic The Mill
Per Laboratorio de Periodismo

Una de les novetats que ha portat la crisi és que han aparegut 
molts models de mitjans de comunicació innovadors, que bus-
quen fer-se un buit més enllà de la concepció tradicional d’un 
diari o una ràdio.

Un dels casos citats com a exemple és el de el diari The Mill, 
un diari local que cobreix l’àrea del Greater Manchester (una 
conurbació que integra la ciutat de Manchester i la zona me-
tropolitana que la circumda), que en menys d’un any de vida 
posseeix ja més de 13.000 subscriptors, i que té el correu elec-

trònic com a principal plataforma, tot i que no és una newsletter 
a l’ús.

Al no tenir grans costos de web ni d’estructura, sinó que aprofita 
els canals de distribució per email, permet tirar endavant en 
un moment en què la supervivència de molts mitjans locals és 
complicada, i no hi ha emprenedors que apostin, en general, 
per llançar potents diaris locals, donada la situació econòmica 
de la indústria dels mitjans i les perspectives a curt termini

The Mills envia diàriament per correu electrònic notícies en pro-
funditat, degudament contextualitzades i treballades. L’editor, 
Joshi Herrmann, que ha treballat per a mitjans com The Guar-
dian o The Telegraph, deixa clar quins són els principis que re-
geixen la publicació:

• The Mill està finançat principalment per lectors, no per anunciants.

• No publiquem moltes històries, “de manera que podem cen-
trar-nos en la qualitat més que en la quantitat.

• “I tot el que fem es basa en el principi de generar confiança en 
lloc de generar trànsit web”.
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“The Mill és el meu intent de trobar un nou model de negoci 
per a les notícies locals”
The Mill va ser llançat al juny de l’any passat, durant el confina-
ment, “per donar-li a Manchester un tipus diferent de cobertura 
de notícies”, indica l’editor, i afegeix: “The Mill és el meu intent 
de trobar un nou model de negoci per a les notícies locals. El 
periodisme local s’ha vist devastat en els últims anys, amb mi-
lers de periodistes acomiadats i sales de redacció molt esgo-
tades. Espero que aquest projecte pugui ser part de la lluita”.

The Mill és finançat pels seus lectors a través d’un programa de 
membres de pagament. “Pel preu d’un parell de pintes al mes 
-explica Herrmann-, els membres que paguen reben reportat-
ges originals diàriament. També s’uneixen a la nostra comu-
nitat, el que inclou ser part del grup de discussió dels nostres 
membres i són convidats a les nostres reunions (quan es torni 
a permetre). Els membres de The Mill estan donant suport al 
creixement d’un nou tipus de periodisme al Gran Manchester, 
el que ens permet assumir fer més reportatges i contractar pe-
riodistes locals”.

“Vaig començar això a principis de juny com un experiment, 
per veure si a la gent li agradaria un tipus diferent de cobertura 

de notícies a Manchester, i la resposta m’ha deixat al·lucinat”, 
indica l’editor. “Molts lectors m’han enviat correus electrònics i 
missatges d’ànim i han compartit The Mill amb amics. A la gent 
sembla agradar-li la idea de rebre una notícia lenta i reflexiva: 
reportatges que analitzen temes en profunditat i expliquen les 
històries humanes darrere d’esdeveniments.

El setembre passat, el butlletí inicial va donar pas ja a un diari 
en línia, mantenint el sistema d’enviament per correu, i es va 
crear el model de membres. Segons l’editor, el perfil dels subs-
criptors és el de lectors “que volen un nou tipus de notícies 
locals i no tenen paciència per als anuncis emergents i el des-
plaçament interminable per les xarxes socials”.

Tres tipus de contingut
The Mill produeix tres tipus de contingut: informació sobre es-
deveniments que es donen al Gran Manchester, notícies habi-
tuals perquè els lectors estiguin al corrent del que succeeix en 
l’àrea de cobertura del mitjà, però sobretot s’esforcen a inves-
tigar històries importants en quatre àrees, política, educació, 
negocis i cultura. Aquesta combinació d’informació sobre esde-
veniments i actualitat, i temes en profunditat, constitueix l’ADN 
periodístic del mitjà.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

“Creiem en el poder de les informacions adequades i la bona 
redacció en lloc de perseguir clics, i per això ens enfoquem 
particularment a brindar als nostres lectors el context  que ne-
cessiten per comprendre el que realment està succeint. Sabem 
que les persones estan inundades d’informació, pel que ens 
enfoquem intencionalment a oferir qualitat en lloc de quantitat”, 
indica l’editor.

A part dels subscriptors de pagament, que reben les notícies 
per correu cada dia, hi ha també subscriptors que s’acullen al 
model gratuït, i que en aquest cas reben dues notícies: el di-
lluns, amb un resum de les històries més importants del Gran 
Manchester, així com recomanacions d’activitats, i una notícia 
destacada un altre dia.
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Neix Línia, el diari metropolità. 
Trencar les fronteres i muralles 
invisibles
Per David Centol, editor del grup Comunicació21

 
Al Grup Comunicació 21 creiem en el periodisme practicat i en-
tès des de la ferma convicció de servei al ciutadà i a la societat 
de la qual formem part. Totes les nostres publicacions descan-
sen sobre aquest compromís de proporcionar al lector informa-
ció de qualitat, tractada amb rigor i presentada amb claredat 

perquè disposi de les eines de reflexió i coneixement neces-
sàries per desplegar plenament i amb totes les conseqüències 
la seva condició de ciutadà.

No són paraules buides, aquestes afirmacions. Ens avala una 
llarga trajectòria de més de 20 anys a través dels quals Grup 
Comunicació 21 s’ha convertit, gràcies a la fidelitat dels seus 
lectors i a la professionalitat de tots els nostres periodistes, pu-
blicitaris i col·laboradors, en el principal referent de la informació 
de proximitat a Barcelona i també a la seva àrea metropolitana.

Línia, el diari metropolità, que dilluns passat va iniciar la seva 
singladura, és la culminació d’aquest apassionant viatge iniciat 
fa dues dècades. Ve a sumar-se a les altres 19 capçaleres Lí-
nia del grup que, en el seu conjunt, conformen el projecte més 
ambiciós existent a Catalunya pel que fa al periodisme de proxi-
mitat.

Aquest nou mitjà que presentem s’assenta sobre els mateixos 
valors que la resta, tot i que hi afegeix algun element diferen-
ciador. Si fins ara cadascuna de les nostres 19 publicacions 
tenia com a objectiu informar el ciutadà de la seva realitat més 
propera –el barri, el districte, la ciutat, la comarca–, amb Línia, 
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el diari metropolità pretenem eixamplar els límits geogràfics de 
la nova capçalera per abraçar tota la Barcelona metropolitana.

Ho fem sense abandonar el nostre compromís amb la informa-
ció de proximitat, que és el nostre estendard més diferenciador 
i l’element que distingeix tota la nostra activitat periodística com 
a grup de comunicació.

La decisió de fer realitat un diari metropolità és sobretot fruit 
d’una profunda reflexió sobre les necessitats informatives 
del ciutadà que no han tingut resposta fins ara, i també de 
l’exigència que ens imposem com a grup de fer realitat projec-
tes periodístics que puguin resultar transformadors en el mitjà 
i llarg termini.

Fem periodisme, no activisme. Expliquem allò que passa, 
no en som els protagonistes
Línia pretén cobrir, en primer lloc, el buit informatiu que afecta 
aquesta realitat física, humana, social, econòmica i cultural que 
és tota l’àrea metropolitana. Però a aquest objectiu, purament 
periodístic, hi sumem també la voluntat d’esdevenir una eina 
de debat serè i profund sobre Barcelona i l’àrea metropolitana.

Ho fem perquè compartim la diagnosi que situa la necessi-
tat urgent de trencar les fronteres i muralles invisibles –però 
existents– que encara s’aixequen entre les diferents ciutats 
que conformen aquesta realitat geogràfica i humana per po-
der multiplicar-ne exponencialment les seves potencialitats de 
creixement.

Un creixement que a Línia entenem més enllà de la mera di-
mensió econòmica i que abraça també la cultura, les infraes-
tructures, la mobilitat, els equipaments, la sostenibilitat, la 
visibilitat internacional i tantes altres qüestions, totes elles relle-
vants en el marc d’una societat en plena transformació i que ha 
d’afrontar reptes cada cop més exigents.

El nou lector, i també aquell que ja ens coneix a través d’alguna 
de les 19 edicions que fins ara configuraven l’univers Línia, tro-
barà en aquest diari un periodisme reposat, serè, responsable, 
allunyat de la cridòria i de l’exageració. Fem periodisme, no ac-
tivisme. Expliquem allò que passa, no en som els protagonis-
tes. Hi trobarà també periodisme crític, sempre necessari, però 
no practicat d’una manera gratuïta i inoperant, sinó des de la 
voluntat d’esdevenir una eina útil i positiva de diàleg i transfor-
mació. Línia aposta també per l’opinió de qualitat i per això hem 
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seleccionat un ampli ventall de columnistes que s’incorporen al 
nostre projecte per aportar, des de la pluralitat d’idees i pensa-
ment, eines de reflexió i anàlisi per enriquir el debat públic de 
Barcelona i la seva àrea metropolitana. (Infografia: MAE)
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Ajudar a créixer i rendibilitzar el 
negoci dels editors locals
Per Tommy Shane / NiemanLab

Necessitem novetats per garantir que els mitjans visuals viatgin 
de manera segura que ens mantinguin més segurs en línia. 

Quan tractem la desinformació, pot ser important incloure 
imatges.
Exemples visuals de desinformació (captures de pantalla de pu-
blicacions de xarxes socials, per exemple) poden proporcionar 
proves de les nostres afirmacions i fer que les nostres històries 
siguin més atractives, memorables i informatives.

Però hi ha un problema. Incloure imatges de desinformació pot 
causar danys a l’amplificar-la.

Això significa dues coses. En primer lloc, la desinformació que 
apareix en una història pot reproduir els seus missatges i emo-
cions per als vostres lectors, potser aportant-la a més persones 
que la publicació original. Atès que molts actors dolents bus-
quen la vostra cobertura, això pot afavorir els seus objectius.

En segon lloc, la imatge que utilitzeu a la història es pot copiar 
o escriure i reutilitzar en altres contextos, possiblement amb 
bones intencions, possiblement no.
De manera més general, necessitem noves eines per garantir 
que els mitjans visuals viatgin de manera segura per mantenir-
nos més segurs en línia. Les superposicions es troben entre 
aquestes eines.

Expliquem què entenem per superposicions i com la vostra edi-
torial podria dissenyar-les i utilitzar-les. Si no les encertem, és 
possible que simplement no funcionin.

Què entenem per superposicions
Utilitzem el terme superposicions per referir-nos a un filtre visual 
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situat sobre una imatge que conté informació errònia. Les super-
posicions són una eina per als periodistes per evitar l’amplificació.

Aplicar una superposició a imatges de desinformació ens ajuda 
a proporcionar context als lectors. Ens impedeix ampliar encara 
més el contingut perjudicial simplement reproduint l’original i 
impedeix que els lectors la reutilitzin en altres contextos.

Les superposicions també poden ajudar amb altres dues con-
sideracions importants per als periodistes: reduir l’angoixa de 
les imatges gràfiques i protegir les identitats dels individus. Això 
s’aconsegueix millor desdibuixant parts rellevants de la imatge.

La nostra orientació sobre les superposicions s’aplica única-
ment a les imatges que s’utilitzen als articles. No s’aplica a les 
imatges per a xarxes socials. Els gràfics a les xarxes socials 
requereixen una estratègia de disseny diferent: a diferència 
dels articles, on els lectors han optat per l’article i proporcio-
nen context, els gràfics de xarxes socials arribaran als canals 
d’informació de les persones sense consentiment ni context.

Les superposicions també són diferents de les etiquetes, un 
terme que fem servir per referir-nos als avisos aplicats per les 

plataformes a les publicacions a les xarxes socials. El primer 
esborrany té  guies separades  per a les plataformes sobre el 
disseny d’etiquetes de desinformació.

Set principis per al disseny de superposicions
El 2020,  vam investigar  com més de 80 organitzacions ano-
taven imatges per advertir la gent sobre desinformació. A con-
tinuació, vam realitzar una extensa revisió de la literatura per 
entendre les recomanacions de camps tan diversos com la psi-
cologia cognitiva i el disseny d’alertes industrials.

Basant-nos en això, hem derivat set principis per a les superpo-
sicions. Hem presentat exemples de superposicions defectuo-
ses de les redaccions per ajudar a explicar alguns dels principis 
de disseny. Com que les superposicions originals eren defec-
tuoses, hem hagut d’aplicar les nostres pròpies superposicions 
a sobre. Hem inclòs enllaços perquè pugueu veure les super-
posicions originals.

1. Filigrana perquè l’avís circuli amb la imatge. Un dels 
comportaments que protegim és el que anomenem “retallades 
malintencionades”: els individus copien o retallen la imatge de 
desinformació de la vostra història i la fan servir en altres llocs. 
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Aquí teniu una imatge que va aparèixer originalment al The 
Washington Post, amb una superposició addicional proporcio-
nada per First Draft.

Hem vist que en alguns casos 
les superposicions no ho impe-
deixen perquè no cobreixen tota 
la imatge. Algú pot retallar fà-
cilment la desinformació sense 
que s’interrompi la superposició. 
Aquí teniu un  exemple de la 
BBC d’una superposició que no 
cobreix tota la imatge, amb una 

superposició addicional proporcionada per First Draft.

Ho evitem inspirant-nos en 
l’enfocament d’Aos Fatos, que 
utilitza la marca d’aigua similar al 
que podríeu trobar a les  imatges. 
Aquest enfocament garanteix que 
es cobreixi tota la desinformació.
Recomanació: cerqueu una ma-
nera de marcar aigua tota la imat-

ge per evitar la reutilització sense la vostra anotació i proveu-ho 
veient com és la desinformació quan es retalla.

2. Protegiu contra la falsificació. Un segon principi de disseny 
és evitar la falsificació, que és fonamental per a la integritat de 
la vostra superposició. El principi bàsic és que, com més simple 
sigui visualment la superposició, més fàcil serà modificar algú.

Un dels riscos són els colors plans, que es poden retallar i edi-
tar sense cap rastre visible. Vam veure un exemple d’això amb 
el debunk de l’Organització Mundial de la Salut sobre la preven-
ció del coronavirus, on un fons blau simple feia molt fàcil super-
posar un nou fragment de text. Fins i tot falsificacions menors 
com aquestes poden minar la integritat de les marques.

La complexitat, com ara patrons, 
textures o degradats, farà que les 
edicions finals dels cultius siguin 
més visibles a la vista.

Una segona tàctica és trobar 
maneres d’afegir il·lustracions i 
marques a mida que no siguin ac-
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cessibles als pretendents falsificadors, en lloc de la iconografia 
genèrica, com ara  segells “falsos”.

Recomanació: eviteu els colors plans i els fons llisos i intro-
duïu complexitat (patrons, textura o degradats) per fer visibles 
les modificacions, tot evitant elements d’accés ampli, com ara 
il·lustracions genèriques.

3. Assegureu-vos que es noti l’avís. Les superposicions hau-
rien d’advertir l’usuari que la imatge que està mirant està mal 
informada o manipulada.

Per fer-ho, és important que l’advertiment s’activi a mesura que 
la persona prengui el significat i l’efecte de la desinformació, 
en lloc de després. En psicologia, això es coneix com a “coac-
tivació”.

Això significa que l’advertència ha de ser obvia a primera vista 
i poder competir amb el contingut informatiu i emocional de la 
desinformació. Una tàctica és dirigir l’atenció del lector cap a 
l’advertència col·locant-la al costat esquerre i descentralitzant 
la desinformació. Una altra són les icones d’advertència molt 
visibles.

A més d’augmentar l’èmfasi en l’advertència, pot ser útil reduir 
la intensitat emocional de la desinformació mitjançant elements 
en escala de grisos o difuminant.

Recomanació: assegureu-vos que l’advertiment sigui visible 
d’un cop d’ull i, idealment, abans de l’exposició a la desinforma-
ció mitjançant un èmfasi adequat.

4. Eviteu el to de judici. El nostre objectiu amb les superpo-
sicions no és desacreditar la desinformació ni avergonyir els 
pòsters. Per tant, pretenem evitar presentar un to obertament 
amb criteri, sobretot perquè els nostres lectors podrien haver 
cregut o compartit la imatge.

Per aquest motiu, evitem el color vermell i les creus. En canvi, 
podem optar per signes d’exclamació i un color neutre. Creiem 
que això aconsegueix un equilibri entre activar l’advertència i 
evitar un to de judici.

Recomanació: tingueu en compte si cal emetre un judici sobre 
la desinformació i si el vostre disseny pot transmetre adequada-
ment aquest criteri quan es comparteix fora de context; en cas 
contrari, opteu per precaució més que per conclusió.
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5. Proporcionar context: sobre la desinformació i  la su-
perposició. Un dels motius clau de les superposicions és evi-
tar que la desinformació recirculi fora del context. Això vol dir 
que ha de viatjar algun context amb la imatge i, per tant, s’ha 
d’incloure a la superposició.

Us recomanem que incloeu tres funcions: el nom de la vostra 
capçalera, la data de creació i una explicació de que la super-
posició s’ha afegit a una imatge original.

Les redaccions també poden considerar afegir una breu expli-
cació de per què van afegir la superposició, per exemple, “re-
clamacions enganyoses”. També podeu afegir un URL que els 
lectors puguin visitar per obtenir més informació sobre com uti-
litzeu les superposicions i per què.

Recomanació: incloeu informació sobre qui va aplicar la super-
posició, quan es va aplicar, què és la superposició i una breu 
declaració sobre el seu propòsit, amb un enllaç a més informa-
ció.

6. Assegureu-vos que compleixi els estàndards 
d’accessibilitat. S’ha de valorar l’accessibilitat de cadascun 

dels principis anteriors. El nostre objectiu és complir els  estàn-
dards de contrast AA  amb cada imatge.

Sovint, això requerirà compensacions amb altres principis de 
disseny, per exemple, sacrificar la potència de la seguretat del 
disseny reduint la complexitat. És més, la desinformació en si 
mateixa pot incomplir els estàndards d’accessibilitat.

Però és fonamental que dissenyem per a tothom quan puguem, 
inclosos aquells que puguin trobar superposicions difícils de 
llegir; a nivell mundial, 2.200 milions de persones  viuen amb 
discapacitat visual.

Recomanació: avalueu la superposició de contrast de color, lle-
gibilitat i llegibilitat i feu els ajustos necessaris.

7. Proporcioneu a la gent una manera de verificar la super-
posició. Per protegir la integritat de les superposicions (i de la 
vostra marca), qualsevol persona hauria de poder verificar si 
heu creat una superposició.

Des d’una perspectiva tècnica, els editors poden explorar op-
cions criptogràfiques que puguin garantir la integritat de les 
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superposicions; per exemple, en forma de hash o empremtes 
digitals. Com a alternativa, una base de dades de cerca de les 
vostres superposicions podria permetre a qualsevol persona 
comprovar que l’heu produït.

Finalment, és recomanable que els canals a través dels quals 
es verifiqui la integritat d’una superposició facin servir mecanis-
mes d’emmagatzematge estables per sobreviure als canvis de 
noms de domini i configuracions i disponibilitat del servidor. Per 
exemple, el lloc web d’un editor específic es pot bloquejar en al-
guns països o simplement l’organització pot deixar d’existir. Per 
a això, també són recomanables sistemes descentralitzats que 
puguin conservar la capacitat de verificar una superposició al 
llarg del temps, en condicions de censura i fallides i/o bloqueigs 
d’infraestructures crítiques.

Recomanació: des del punt de vista del disseny, les superpo-
sicions haurien d’indicar un URL on es pot comprovar aquesta 
informació; per exemple, un enllaç de l’article on es va publicar 
originalment o una base de dades on els lectors poden consul-
tar aquesta informació.

Us recomanem tenir en compte tots aquests consells. (Infogra-
fies: MIT News i MediaLab)

Nota de l’autor: Aquest treball d’orientació i disseny va ser des-
envolupat per un grup de treball que incloïa Claire Wardle, Guy 
Grimshaw, Pedro Noel, Tommy Shane i Victoria Kwan. Moltes 
gràcies a Claire Leibowicz i Emily Saltz per la seva aportació 
amb els gràfics. 
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El que les millors hores per a 
publicar en social Media diuen sobre 
contingut, usuaris i engagement
Per Puro Marketing

 
Existeix una hora màgica per publicar actualitzacions en xarxes 
socials i aconseguir els millors resultats possibles, generant el 
major engagement i aconseguint la resposta de més qualitat 
possible entre els seguidors de la marca? Possiblement, aquest 
sigui un dels grans somnis dels marketers. És una cosa que 
faria molt fàcil la vida dels seus community managers, com de-
mostra l’interès que desperten sempre els estudis que intenten 
assenyalar quines hores són les millors per publicar a social 

Media o quines franges horàries donen els millors resultats en 
xarxes socials.

Però la veritat és que trobar aquella hora perfecta i màgica no 
és tan senzill. L’èxit depèn de molts factors i no tots estan en 
absolut control per part dels marketers. Per trobar la millor hora 
per publicar continguts, els marketers han de fer un exercici 
d’anàlisi de la seva pròpia audiència. Han de plantar-se en què 
és el que els funciona de manera específica a ells, analitzant 
els patrons dels seus seguidors, l’històric de les seves publi-
cacions prèvies i els temes que aconsegueixen millors dades 
(però sense oblidar també els temes que interessa potenciar i 
col·locar, encara que no siguin tan reeixits en termes generals).

Suposa això que els estudis sobre les millors hores per publicar 
no importen? No exactament. Són molt útils per comprendre què 
passa a nivell general en el mercat, com es comporten d’una ma-
nera àmplia els usuaris de xarxes socials i quines pautes seguei-
xen en termes generals. Sempre, això sí, han de ser completats 
amb les dades pròpies i les experiències que té la marca.

L’últim estudi sobre les millors hores per a publicar continguts 
en xarxes socials l’ha elaborat Sprout Social a nivell global. Més 
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enllà del que diu sobre les hores concretes, el rellevant i inte-
ressant és el que es pot deduir d’aquests patrons horaris, el que 
ens diu sobre el consum de continguts en social Media-

La primera de les grans conclusions que ha arribat a Sprout So-
cial sembla gairebé una obvietat, però és en realitat una dada 
que es necessitava per a comprendre què està passant. Com 
ho ha fet amb moltes altres coses, la crisi del coronavirus també 
ha canviat els millors horaris per llançar continguts en els so-
cial Media. 2021 ha portat “notables canvis” en les dades sobre 
ús de xarxes socials i resposta a continguts de les marques. 
L’impacte de l’any es veu en les variacions d’engagement -unes 
indústries n’han sortit beneficiades, però d’altres no- però tam-
bé en l’aparició de nous patrons d’interacció. 

Els millors temps segons xarxes i el que aporten 
La segona conclusió està en els horaris de cada xarxa social i el 
que suposen. A Facebook, per exemple, encara que hi ha dies amb 
pitjors dades (el dissabte és el pitjor, segons l’anàlisi), l’engagement 
es presenta d’una manera gairebé generalitzada. És a dir, tots els 
dies tenen hores punta i totes les hores tenen algun tipus d’activitat. 
Això passa perquè les dades són partint del total de 2020 i durant 
l’any a Facebook li va sortir rendible en termes d’ús.

Una cosa similar passa amb Instagram, encara que en general 
els seus millors moments són els de migdia. Per la seva ban-
da, els moments àlgids de Twitter estan molt vinculats a com 
es veu la xarxa social, que es percep com un espai per seguir 
l’actualitat. És el lloc de les notícies. Els dies entre setmana i 
les hores de demà són els moments en els que l’engagement 
és més gran.

També passa una cosa semblant amb LinkedIn, que té una ac-
tivitat molt vinculada a la setmana laboral. Durant el cap de 
setmana, la probabilitat que els usuaris accedeixin a la xarxa és 
molt més baixa. És una eina que es connecta amb el treball i en 
les seves hores. (Infografia: Socialbakers)

NOTA: El Butlletí us dona l’opció de llegir l’estudi Els millors 
moments per publicar a les xarxes socials el 2021, elaborat per 
Sprout Social. CLICAR AQUÍ  
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Recursos útils per crear contingut 
divulgatiu
Per Alicia de Lara, coordinadora Mòdul Disseny Web / Universi-
tat Miquel Hernández,  Elx

La informació científica pot ser més difícil de traslladar al gran 
públic en comparació amb altres àrees en què no s’utilitzen 
tants tecnicismes o conceptes complexos. Per aquest motiu, 
un dels grans reptes del periodisme científic i de la comuni-
cació de la ciència en general és fer arribar els coneixements 
a l’audiència de manera no només comprensible, sinó també 
atractiva. Per aconseguir-ho, nombroses aplicacions ens per-
meten crear contingut multimèdia que acompanyi els textos 

divulgatius, per explicar un concepte a través d’un gif animat, 
visualitzar dades epidemiològiques o despertar la curiositat so-
bre els descobriments científics del passat.

1. Què pensa la gent sobre aquest tema?
Hi ha diverses pàgines web que permeten estudiar les recer-
ques més comunes sobre un tema. Aquest tipus d’eines resulta 
molt útil a l’hora de pensar en els enfocaments més adequats 
per abordar assumptes científics. Saber què és el que la gent 
necessita conèixer i la informació més demandada al voltant 
d’un problema és clau per als comunicadors científics.

D’entre les diverses plataformes que permeten dur a terme 
aquest tipus de recerques web Answer the Public  resulta una 
de les més completes. Com indica el seu lema, permet al comu-
nicador descobrir el que la gent pensa sobre un tema a través 
d’un simple cercador que, al teclejar el terme, ofereix un gràfic 
representatiu de les preguntes més freqüents. I també proveeix 
un arxiu csv.

El web permet estudiar les qüestions més importants que s’han 
consultat, classificades per termes de cerca: can, how, why... o 
per preposicions: to, for, with... També es poden establir compa-
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racions. L’eina tan sols deixa fer un nombre limitat de cerques 
gratuïtes; per continuar, cal registrar-se.

 Aquest és un exemple d’una recerca al voltant de terme “màr-
queting”:

2. Gifs i vídeos animats per amenitzar el contingut
Ningú dubte de l’atractiu dels vídeos animats, capaços 
d’enganxar a les audiències més joves. Un dels exemples més 
interessants en aquest sentit és el treball que porta a terme 
el físic José Luis Crespo al seu canal de YouTube Quantum 
Fracture. Per poder crear els nostres propis vídeos animats hi 

ha eines freemium amb les que es poden aconseguir productes 
bastant professionals i que són fàcils d’utilitzar.

Entre les eines per crear vídeos animats una bona opció és  
Powtoon, recomanada per la professora de la UMH experta en 
gamificació de continguts, Alba García Ortega. Powtoon permet 
crear presentacions animades i vídeos explicatius i també té un 
gran potencial en el camp de l’educació. Aquí es pot consultar 
el tutorial. I aquest vídeo apunta idees per millorar el transport 
públic, explicades en menys de tres minuts.

3. Timelines per aportar context històric sobre determinats 
temes
Per contextualitzar un determinat assumpte científic se sol re-
córrer a la història; a fi de mostrar l’evolució d’un determinat 
camp d’estudi o com es van abordar certs problemes en el 
passat es pot dissenyar un Timeline. Es tracta d’elaborar una 
cronologia interactiva que permet il·lustrar esdeveniments cro-
nològics amb vídeos, fotos, tuits, mapes, enllaços, etc.

Disposem de diverses opcions per crear aquest tipus de con-
tinguts cronològics però la que resulta més interessant per la 
seva facilitat i resultats és l’eina dissenyada pel Knight Lab, un 
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centre d’innovació per a la comunitat internacional periodística i 
tecnològica, promogut per la Universitat de Northwestern (Xica-
go), que facilita als periodistes i programadors interessats en la 
construcció d’eines per a crear continguts i prototips.

TimelineJS és un dels seus desenvolupaments més reeixits i es 
fonamenta en fulls de càlcul de Google. No cal saber de pro-
gramació; l’únic que es requereix és seguir una plantilla en la 
qual s’introdueixen els textos i imatges. Aquest és un exemple 
d’un timeline sobre la carrera espacial elaborat pels alumnes 
del Màster d’Història de la Ciència i la Comunicació Científica 
conjunt entre la UMH-UA-UV .

4. Demanar documentació per a reportatges col·laboratius
Molts reportatges sobre ciència, per la seva complexitat i da-
vant la necessitat d’unir perfils amb coneixements transversals, 
estan elaborades per equips. Hi ha diferents eines que faciliten 
el treball col·laboratiu a tots els nivells, però, la que aquí propo-
sem resulta molt útil per a la fase específica de documentació.

Per treballar d’aquesta manera us proposem l’eina Padlet, 
una plataforma digital que ofereix la possibilitat de crear murs 
col·laboratius, com una pissarra col·laborativa virtual en la 

qual diferents persones poden treballar a el mateix temps. En 
l’imatge que acompanya aquest text s’aprecia com s’organitza 
la informació a través d’una espècie de post-its que inclouen 
vídeos, fotos o documents complets organitzats per colors.

La seva versió gratuïta ofereix la possibilitat de crear tres “Pad-
lets” (que és com es diu cada un dels murs). A més d’aquests 
tres, et poden convidar a col·laborar en els creats per altres 
usuaris. Els murs es poden difondre fàcilment a través de xar-
xes socials, butlletins, codis QR o via Google Classroom.

5. Fils de Twitter
A vegades necessitem més d’un tuit per expressar el que volem 
dir a les xarxes socials. Els fils permeten connectar diversos tuits 
entre si per proporcionar més context, actualitzar o ampliar una 
opinió. Son tuits interconnectats entre si que permeten desenvo-
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lupar arguments, ampliar informació, mantenir converses amb la 
participació de diverses persones i analitzar qüestions de manera 
molt més detallada que en una sola publicació de 280 caràcters.

A través d’aquests fils, Twitter permet als comunicadors expli-
car assumptes que necessiten més context que el que permet 
una publicació breu. D’aquesta manera podem crear un fil d’un 
reportatge: la idea és extreure el contingut principal i adaptar-
lo a l’estil sintètic de Twitter, a més d’utilitzar les emoticones 
i recursos adequats perquè el missatge quedi el més atractiu 
possible. En definitiva, estem treballant l’adaptació d’un text 
informatiu de temàtica científica per difondre-ho en una xarxa 
social, d’una manera amena i adaptada a la plataforma.

Entre els avantatges de presentar d’aquesta manera la infor-
mació, destaquem: aporta continuïtat, permet contextualitzar 
una informació, opinió o raonament, possibilita una major pro-
funditat dels arguments, permet que cada tuit del fil obtingui la 
seva pròpia difusió i possibilita recopilar informació relacionada: 
cites, dades, vídeos, fotografies, etc.

Les possibilitats pel que fa a la creació de contingut divulga-
tiu són múltiples. A part d’aquests cinc recursos també solen 

triomfar les eines que permeten crear quizes, infografies dinà-
miques o incorporar imatges explicatives. Gràcies a aquest 
ventall d’opcions, podem incloure multitud de recursos que 
contribueixin a elaborar continguts més dinàmics i atractius. (in-
fografies: mip.umh i Sneakerlost)
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Per quan el suport adequat a la 
premsa de proximitat?
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunica-
ció / Comunicació21

Decepció entre els editors de premsa de proximitat després 
de conèixer la remodelació de les bases reguladores de les 
subvencions als mitjans impresos. Els lleus retocs havien estat 
anunciats, però s’obvien els estralls causats per la pandèmia 
de la Covid-19. És més, no només no se’n fa cap menció, sinó 
que el mateix Govern, després de manifestar públicament la 
seva preocupació pels mitjans locals i comarcals i el seu desig 
de ser al seu costat, no mostra cap indici de si es farà efectiu 

un ajut puntual o si es prepara un pla especial de suport per 
aquests mitjans i per a les associacions que els aixopluguen, 
més o menys com va insinuar la consellera de Presidència en 
funcions.

En El Butlletí de l’AMIC hem llegit en els darrers mesos els 
ajuts econòmics o suports indirectes que una munió de governs 
d’arreu estan fent per evitar una tragèdia en els mitjans de 
proximitat. S’ha constatat a França, Itàlia, Canadà, Regne Unit, 
Suècia, etc., sense oblidar el suport econòmic del Centre Eu-
ropeu de Periodisme (ECJ) i el Projecte de Periodisme de Fa-
cebook (FJP), que han posat en marxa un fons de tres milions 
d’euros destinats a mitjans de comunicació europeus locals i 
regionals, a fons perdut, diners dels quals a Catalunya no hi ha 
qui els promogui ni se’n faci càrrec ni els publiciti.

Els ajuts han estat programats davant la consciència que les 
conseqüències més greus de la pandèmia les pateixen les em-
preses petites i mitjanes, editores en la seva majoria de mitjans 
de proximitat.

Cal preguntar-se, doncs, què es fa perquè els mitjans catalans 
tinguin accés als tres tipus d’ajuts:
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Fons de compromís – Subvencions dirigides a mitjans locals, 
els treballadors autònoms o grups de freelance per un import de 
5.000 euros. Té com a objectiu treballar amb iniciatives a curt 
termini durant la Covid-19.

Fons d’emergència – Aquestes subvencions tenen un valor 
d’entre 10.000 i 25.000 euros. L’objectiu principal d’aquest tipus 
de fons és proporcionar suport financer per abordar les neces-
sitats immediates, com pot ser reemplaçar els ingressos per 
vendes perdudes, finançar la distribució alternativa de l’edició 
impresa, cobrir els costos organitzacionals clau i contractar per-
sonal per reemplaçar als empleats absents.

Fons d’innovació – Aquestes subvencions tenen un valor de 
50.000 euros i estan orientades a facilitar la cobertura tecnolò-
gica, donar suport al periodisme que necessiti dades en profun-
ditat, desenvolupar aplicacions, etc.

Pel que fa específicament a Espanya, és sabut que mitjans de 
comunicació, agències de publicitat i altres actors de la indús-
tria cultural han sol·licitat al Govern espanyol que aprovi mesu-
res per incentivar la inversió en mitjans. A Catalunya, aquestes 
propostes també s’han dirigit a la Generalitat. Els editors són 

conscients que no només han de parar la mà per si cau una 
subvenció, hi ha altres mesures, que són les posades en marxa 
pels països esmentats: desgravacions fiscals que fomentin la 
inversió en publicitat en mitjans de comunicació i beneficiïn els 
subscriptors de premsa, foment de campanyes institucionals, i 
altres.

El Butlletí de l’AMIC publica en la seva edició del divendres 14 
de maig que ha entrat en vigor a França la mesura de facilitació 
fiscal per als subscriptors, segons un recent decret publicat al 
Diari Oficial del Govern francès. El text anuncia un crèdit fiscal 
per a l’abonament d’una primera subscripció a un títol de prem-
sa, reconeixent que el sector està debilitat per la pandèmia del 
Coronavirus. Aquest 30% de crèdit fiscal correspon a periòdics 
d’informació política i general, nacional, regional i local. El seu 
cost s’estima en uns 60 milions d’euros per a l’Estat.

El setembre de l’any passat, el president espanyol, Pedro Sán-
chez, va obrir les portes del fons de recuperació europeu a la 
premsa i va demanar que es presentessin projectes de recon-
versió enfocats a la digitalització i la sostenibilitat. Curiosament, 
aquests ajuts anaven dirigits a la premsa generalista, estatal i 
nacional.
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La Secretaria de Comunicació de la Generalitat sap fefaentment 
que, a més de la crisi derivada de la Covid-19, el sector dels 
mitjans comarcals i locals està patint l’increment dels costos de 
producció i el desenvolupament de les plataformes digitals, que 
obliguen a diversificar les fonts d’ingressos.

També sap que els editors estan en mode de transformació i 
que no poden esperar a què s’ajusti la crisi. Però tot i això, la 
seva evolució és real i palpable per a molts d’ells, el que con-
firma que els mitjans de proximitat a Catalunya encara tenen 
el seu lloc.

L’editor és responsable de la planificació estratègica, produc-
ció, gestió de continguts i direcció administrativa i financera. Ha 
de respectar diversos paràmetres editorials per garantir el lliu-
rament del producte a temps, respectant totes les etapes de pu-
blicació de capçaleres. Comunicador autònom majoritàriament, 
excel·lent, visionari i hàbil a l’hora de dirigir un equip, l’editor és 
peça central al tauler d’escacs d’una publicació de proximitat.

Després de les reunions amb les associacions del sector, el Go-
vern de la Generalitat sap de les noves realitats que sacsegen 
la indústria: la pèrdua d’ingressos publicitaris, combinada amb 

la disminució de les vendes de quiosc durant la Covid-19, van 
comprometre greument la rendibilitat de les editorials.

La nova situació, exposada també als governants, obliga molts 
editors a replantejar-se el model de negoci. N’hi ha una colla 
que ja estan en mode de còpia de seguretat, reduint els costos 
operatius, que provoquen diverses pèrdues de llocs de treball i 
en últim terme el tancament de determinades publicacions pe-
riòdiques.

Els editors treballen molt per trobar solucions, però aquest tre-
ball no es pot consolidar sense l’aportació excepcional del Go-
vern. D’aquí que les associacions del sector vulguin treballar 
conjuntament amb l’Executiu per trobar solucions i garantir la 
supervivència de la seva indústria. Paren orella esperant ac-
cions atentes i concretes per creuar la tempesta plegats. No 
només amb bones paraules, sinó passant de la intenció a la 
resolució sense embuts.

Finalment, una advertència; per compensar aquest mal mo-
ment, els editors tenen l’obligació durant els anys vinents de: 
1. Continuar transformant el model de negoci diversificant les 
seves fonts d’ingressos. 2. Accelerar les inversions en el des-
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envolupament de plataformes digitals i en el seu màrqueting 
des de les últimes tendències de màrqueting. 3. Transformar i 
formar una plantilla creixent i versàtil. 4. Atraure el millor talent 
i ser capaç de retenir-lo. 5. Desenvolupar noves agrupacions 
professionals d’editors i professionalitzar al màxim les associa-
cions del sector dels mitjans de proximitat, local i comarcal.

És una evidència que, si volem donar una empenta al sector, 
calen fons públics regulats per a la indústria de la premsa de 
proximitat i les revistes en català. Els mesos han passat molt 
de pressa, i si tot queda amb aquesta remodelació de les bases 
reguladores de les subvencions als mitjans impresos, fora un 
cop baix comparat amb allò que els periòdics de proximitat i les 
revistes aporten a la ciutadania catalana. Tot el que la premsa 
local i comarcal fa per Catalunya no és pagat amb diners. Però 
ajudarien més que les bones intencions. (Fotografia: A de V)
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