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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: Els espanyols confien més en les empreses que en els mitjans de comunicació
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Per consumir les notícies de manera equilibrada, trieu els mitjans tradicionals

COMUNICACIÓ DIGITAL
Les xarxes socials, principal risc entre els professionals de la comunicació

PUBLICITAT I MÀRQUETING
La inversió publicitària puja un 72,8% al mes d’abril de 2021, segons InfoAdex

NOVES EINES
Contra la #LeyUribes: la reforma que obre la porta a que torni Google News a Espanya també servirà per censurar continguts

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Suport de la UE a la recuperació dels mitjans de comunicació

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els catedràtics fan una crida per implantar l’educació en comunicació en els plans d’estudi
TRIBUNA: Regular les xarxes socials i menys dependència d’accionistes privats en els mitjans, consells de Cagé per recu-
perar la confiança dels lectors
PETIT REPORTATGE: ”És necessari un mesurament digital integral capaç de mesurar el consum digital de cada indivi-
du, sense importar el dispositiu o el format”
ANÀLISI: El miliard desaparegut
DOSSIER: Boom de nous models de quioscos a Barcelona
OPINIÓ: La premsa local, líder malgrat tot
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Els espanyols confien més en les 
empreses que en els mitjans de 
comunicació
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Per primera vegada en 20 anys, les empreses són la institució 
que genera més confiança entre els espanyols (52%), enfront de 
ONG’s (51%), els mitjans de comunicació (42%) i el Govern (34%).
 

Aquesta és la principal conclusió extreta de l’informe, Trust Ba-
rometer Spain 2021 elaborat per la consultora i comunicació  
Edelman, en col·laboració amb Corporate Excellence, que tam-

bé descriu que a Espanya l’índex de confiança és de 45 punts, 
posicionant-lo com el quart estat més desconfiat entre els 27 
enquestats, tan sols per sobre del Regne Unit, Japó i Rússia. 

Cap de les quatre institucions és considerada com ètica i com-
petent, encara que les corporacions empresarials són les úni-
ques que aproven en la dimensió de competència i les ONG en 
l’àmbit del comportament ètic .

Lucía Carballeda, co-general Manager d’Edelman, explica que 
“si bé la crisi sanitària i econòmica global pot ser presa com el 
motiu principal del nivell de desconfiança al a Espanya, no hi 
ha hagut cap variació en la puntuació pel que fa a l’any pas-
sat (45%). A més, països europeus com França, Itàlia, Irlanda 
o Alemanya han augmentat els seus nivells de confiança en 
el context actual”, per afegir que “la millora de la confiança a 
Espanya és una tasca que s’ha de basar en la col·laboració 
conjunta d’empreses, govern, ONG’s i mitjans de comunicació, 
com a principals fonts d’informació”.

L’estudi confirma que, per sobre de la por a contraure el coro-
navirus, tenim por de perdre la nostra feina i a perdre les nos-
tres llibertats com a ciutadà. Així les coses, el 86% d’espanyols 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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està preocupat per perdre la feina, mentre que com a societat, 
no sabem on o a qui acudir per obtenir informació fiable. En 
aquest sentit, la majoria d’enquestats creu que tant mitjans de 
comunicació (69%) com el Govern (65%) intenten confondre els 
ciutadans a consciència distribuint dades i informacions falses.

En qualsevol cas, són les xarxes socials (35%) i els motors de 
cerca (53%) els que menys confiança desperten, seguits pels 
mitjans propis de les companyies (54%) i pels mitjans de comu-
nicació tradicionals (58%).

Una de les claus d’aquesta situació de desconfiança entre els 
espanyols està en la profunda crisi de desinformació, que fa 
que només 2 de cada 5 espanyols tinguin una bona higiene in-
formativa, que fa que el 55% dels enquestats asseguri compar-
tir notícies, però només el 41% d’ells comprovi abans la seva 
veracitat.

En aquest context, els espanyols no perceben la imparcialitat 
dels mitjans i estan cada vegada més conscienciats sobre la 
importància d’aprendre a distingir la informació veraç de la que 
no ho és.

L’estudi recull, a més, que la preocupació per augmentar la 
cultura informativa dels espanyols ha augmentat 40 punts en 
l’últim any, però tot i els urgents problemes que els aclaparen, 
els espanyols no confien ni en la capacitat dels líders per apor-
tar solucions, ni en la veracitat dels seus missatges. D’aquesta 
manera, líders del Govern de l’estat, líders religiosos i periodis-
tes encapçalen les últimes posicions, davant els científics que, 
malgrat una caiguda del 14%, segueixen gaudint del 73% de la 
confiança dels ciutadans.

Enmig de tot aquest escenari, les empreses tenen l’oportunitat i 
la responsabilitat d’omplir el buit de lideratge deixat pel Govern, 
i ampliar les seves competències per ajudar a resoldre els pro-
blemes de la societat, convertir-se en garants de la veracitat de 
la informació i impulsar iniciatives que resolguin els problemes 
des de la col·laboració.

Tot i la baixa credibilitat dels CEO (42%), el 61% dels espanyols 
pensa que els líders empresarials haurien de donar un pas en-
davant quan el Govern no resol els problemes socials i prendre 
la iniciativa en el canvi (52%). Així, el 81% demana que aquests 
líders parlin públicament dels reptes socials, situant la pandè-
mia com un d’ells. (Infografia: Edelman)
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NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Edelman Trust 
Barometer 2021 Global Report. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Per consumir les notícies de 
manera equilibrada, trieu els mitjans 
tradicionals
Per Lisa Rodrigues, MediaLab d’Informació a France Télévi-
sions

 
Un nou estudi publicat a The International Journal of Press/Po-
litics ens explica més sobre els hàbits de consum de notícies a 
17 països europeus. L’observació és clara: per estar ben infor-
mat, afavoriu els mitjans tradicionals en petites quantitats; en 
cas contrari, tingueu cura de la sobrecàrrega d’informació.

L’enquesta revela cinc perfils (o règims ) tipus de consumidors 
actuals. En primer lloc, tenim els “cercadors de notícies en lí-

nia”, els més nombrosos, amb un 32% dels enquestats. Obte-
nen informació principalment a través de fonts digitals, siguin 
periodístiques o no, i els agraden molt les notícies. Després tro-
bem els “usuaris de notícies de xarxes socials” que representen 
el 22% dels enquestats; com el seu nom indica, obtenen in-
formació gairebé exclusivament a través de les xarxes socials, 
però no els atrau especialment seguir les notícies.

El 19% dels enquestats, considerats els principals consumidors 
d’informació, són designats com a “tradicionalistes”. Més aviat 
ho buscaran en els formats tradicionals (televisió, ràdio, premsa 
escrita) i els grans títols ben consolidats en el panorama me-
diàtic del seu país. L’estudi també identifica els “minimalistes de 
les notícies”, el 17% dels enquestats, que, per la seva banda, 
pràcticament no segueixen les notícies, però continuen al co-
rrent de la informació principal. Finalment, trobem el 10% res-
tant designat com a “hiperconsumidor de notícies”, molt cons-
cient de les notícies que segueixen en tot tipus de plataformes, 
formats o suports gairebé sense interrupció.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Règims ancorats geogràficament

Les “notícies minimalistes”, tot i que segueixen pocs fets ac-
tuals, formen paradoxalment part de les poblacions més educa-
des del grup, amb un coneixement polític desenvolupat. Es tro-
ben en particular a França, Alemanya, Regne Unit i els Països 
Baixos. El seu multiculturalisme, la seva integració en les rela-

cions globalitzades i la seva relativa confiança en els mitjans de 
comunicació principals són explicacions que es presenten per 
entendre aquest relatiu “desinterès” per l’actualitat . 

Per contra, als països del sud d’Europa (Espanya, Itàlia, Grè-
cia) hi ha més “cercadors de notícies en línia” i “consumidors 
de notícies hiper” entre els habitants. Històricament, les pobla-
cions han tingut menys confiança en els principals mitjans de 
comunicació del seu país, però són les mateixes persones que 
busquen informació. Per tant, són molt més inclinats a recórrer 
a fonts digitals i alternatives, de més fàcil accés i menys costo-
ses que els formats tradicionals.

Règims que influeixen en l’interès i la competència política  
Contràriament al que es podria pensar, l’estudi revela que els 
que tenen les millors habilitats i coneixements polítics són 
aquells amb un control de notícies no intensiu (entenem, els “ 
tradicionalistes” i els “cercadors de notícies en línia”), amb al-
gunes excepcions en funció del país. Aquests dos perfils tenen 
hàbits de consum de notícies més marcats i solen mantenir-se 
fidels a les seves fonts d’informació limitant el nombre. Per tant, 
els que consumeixen millors notícies són les persones que afa-
voreixen la qualitat de la informació per sobre de la quantitat.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La recerca d’informació a partir d’una àmplia gamma de títols o 
formats (en resum, indigestió tòpica) no transforma la persona 
en un consumidor il·lustrat, de vegades és fins i tot el contrari. 
Al contrari, simplement desplaçar-se pel vostre canal de notí-
cies o lliscar el diari (entendre, desplegar la informació i només 
picar notícies) tampoc no és la solució. 

La regla d’or per a una dieta mediàtica sana és, doncs: edu-
car-se de manera equilibrada amb fonts saludables. (Fotogra-
fia: French a la Carte USA i Meta Media). NOTA: El Butlletí de 
l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi Navigating High-choice 
European Political Information Environments: A Comparative 
Analysis of News User Profiles and Political Knowledge, del The 
International Journal of Press/Politics. CLICAR AQUÍ  

Els espanyols de més edat 
converteixen la televisió en la 
principal font informativa
El 73,8% dels espanyols veu les notícies de televisió tots els 
dies o diverses vegades a la setmana, segons les dades de 

l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques 
(CIS), corresponent al mes de maig.

A continuació, se situen els diaris digitals, ja que el 60,5% dels 
enquestats diu que segueix les notícies per ells. En tercer lloc, 
se situa la ràdio, amb un 44,5% de persones que escolten els 
seus noticiaris i, finalment, només un 16,5% dels espanyols diu 
que llegeix les notícies en diaris impresos.

Cal destacar que, si es considera la variable de l’edat, en els 
trams de 18 a 24, 25 a 34 i 35 a 44 anys els percentatges de 
persones que llegeixen notícies en diaris digitals superen als 
que les segueixen per televisió. (Font: Digimedios)

Els rumors electorals han estat els 
més difosos dels últims tres mesos, 
segons Maldita.es
La plataforma digital maldita.es ha 
publicat recentment el seu informe 
trimestral sobre desinformació: ‘Po-
lítiques públiques perquè no te la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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colin’. L’estudi fa esment a “les principals tendències de rumors 
que el nostre equip ha identificat en el primer trimestre de 2021, 
però també les últimes propostes legislatives sobre desinfor-
mació i alguns dels estudis científics sobre el fenomen que ens 
han cridat l’atenció”.

Segons Maldita.es, els rumors més virals de l’últim trimestre 
han estat els relacionats amb els processos electorals i els polí-
tics. Concretament, el més viral ha estat el que assegurava que 
Salvador Illa, exministre de Sanitat i candidat socialista a la Ge-
neralitat de Catalunya, havia donat positiu en coronavirus du-
rant la campanya electoral catalana. La informació falsa, difosa 
a través de xarxes socials com WhatsApp, es basava en un fals 
informe mèdic que va circular en més de 80 formats diferents. 
El rumor va ser enviat a Maldita.es per més d’un centenar de 
persones només en els tres dies previs a les eleccions.

No obstant això, per a la plataforma aquest tipus d’informacions 
no són les més perilloses, ja que les que qüestionen els propis 
processos electorals comportarien un risc més gran. Maldita.
es apunta també a la passada campanya electoral madrilen-
ya, quan van aparèixer denúncies sense proves d’una supo-
sada manipulació del vot per correu. L’informe també assen-

yala els rumors que han corregut en altres cites electorals 
sobre l’escrutini. Segons Maldita.es, s’ha acusat falsament a 
l’empresa INDRA d’alterar el resultat per afavorir el govern de 
torn, tant quan governava el PP com ara amb PSOE i Unides 
Podem.

Les vacunes han estat objecte de desinformació fins i tot abans 
que es comencessin a fer les primeres proves per comprovar 
la seva eficàcia. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: 
Tecnológico de Monterrey)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Políticas públi-
cas para que no te la cuelen. Primer trimestre de 2021. CLICAR 
AQUÍ  

Els ingressos d’explotació de Prensa 
Ibèrica van créixer el 34% després 
d’adquirir el Grup Zeta
En l’exercici de 2019, els ingressos d’explotació consolidats 
de Prensa Ibèrica Media van ascendir a 229.535.000 d’euros, 
un 34,1% més que els 171.123.000 d’un any abans, segons la 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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informació continguda en els seus comptes anuals, dipositats 
al registre mercantil. Es tracta del primer exercici després de 
l’adquisició de Grup Zeta en març de 2019, segons informa Luis 
Palacios a Digimedios.

Per unitats de negoci, la més important és la de premsa (que in-
clou tant premsa en paper com digital) amb una xifra de negoci 
de 170,190 milions. A continuació, se situa la divisió d’impressió 
amb 56.823.000 i en tercer lloc es troba el negoci de la distribu-
ció amb 20.661.000.

Aquest any el benefici d’explotació del grup de premsa regional 
encapçalat per Javier Moll va ascendir a 6.347.000 d’euros da-
vant unes pèrdues de 1.867.000 d’un any abans. L’explotació 
del grup ha estat fortament condicionada pel benefici extraor-
dinari derivat de la lleva obtinguda en la compra del Grup Zeta.

Prensa Ibérica Media va tancar l’exercici de 2019 amb unes 
pèrdues consolidades i 3.273.000 enfront de les de -1.398.000 
d’un any abans. (Font: Digimedios)

L’editora d’ELLE i Cosmopolitan 
anuncia un ERO i el tancament de 
capçaleres a Espanya

Hearst Espanya ha anunciat aquest dilluns als seus treballadors 
la posada en marxa d’un Expedient de Regulació d’Ocupació 
(ERO) i el tancament d’algunes capçaleres com a part del pro-
cés de reestructuració de la companyia. Segons avancen les 
fonts consultades per Vozpópuli, la consellera delegada del 
grup, Cristina Martín, s’ha dirigit a la plantilla per comunicar for-
malment l’ERO i la intenció de la companyia de tancar algunes 
capçaleres que no siguin competitives.

Hearst edita a Espanya al voltant de 23 revistes entre les quals 
es troben algunes tan conegudes com Elle, Cosmopolitan, Diez 
Minutos, Fotogramas, Harper ‘s Bazaar, Men’ s Health, Supertele, 
Qué me dices!... etc. També treballa per a empreses com Endesa, 
DIA o Audi en l’elaboració de les seves revistes d’empresa, se-
gons resa la seva pàgina web. Està previst que les negociacions 
comencin el proper 1 de juny durant un període màxim d’un mes. 
Per ara, l’empresa no ha detallat l’abast de l’ERO ni quines seran 
les capçaleres afectades. (Font: Álvaro Zarzalejos, Voxpópuli)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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L’Associació de Premsa Forana de 
Mallorca estrena junta directiva

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca es va reunir recen-
tment, al casal Pere Capellà d’Algaida, després de més d’un 
any de l’assemblea prevista i aturada per culpa de la pandèmia, 
i es va elegir una nova junta directiva al temps que es lliuraven 
els premis periodístics pendents.

El nou president, Rafel Puigserver, va destacar en el seu dis-
curs el valor com a patrimoni històric i periodístic que posseei-
xen les publicacions de la Premsa Forana, a banda del seu 
atractiu. Puigserver va apostar per intentar aconseguir la total 
digitalització del corpus acumulat al llarg de dècades d’edició 
de publicacions per la major part de pobles de Mallorca en el 
marc de la Biblioteca Digital Científica de la UIB que, de fet, ja 
compta amb unes 270.000 pàgines de Premsa Forana escane-
jades, que són les més consultades d’aquesta gran hemeroteca 
en línia.

Puigserver va fer palès que tot el moviment periodístic gene-
rat durant els darrers 40 anys ha contribuït en gran manera a 

l’alfabetització en català de la població, i ha assegurat que no 
es pot dir que avui la situació sigui millor que quan es va posar 
en marxa l’associació. (Font: MAE)

És al carrer el primer número de la 
revista pirinenca Garona-Nogueres

Garona-Nogueres se centrarà en el territori que li és propi: 
l’Aran, els Pallars i la Ribagorça. La nova revista és dirigida pel 
periodista Guillem Lluch. Garona-Nogueres és una publicació 
semestral i sortirà a la primavera i a la tardor. Al text de presen-
tació del primer número de Garona-Nogueres, expliquen que 
el projecte vol ser “una eina útil per ajudar a relligar el Pirineu, 
superant aquells colls i ports de muntanya que sovint han fet 
dificultosa la relació entre valls”.

A la presentació també es va dir que “tot i emmarcar-se en 
aquest objectiu més ampli d’ajudar a relligar el Pirineu i enfortir 
el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat humana, 
la pirinenca, Garona-Nogueres se centrarà en el territori que 
li és propi: l’Aran, els Pallars i la Ribagorça”. (Font: Viure als 
Pirineus)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El setmanari La Semaine du 
Roussillon compleix 25 anys
  
El setmanari La Semaine du Roussillon celebra enguany el seu 
25è aniversari i mira cap al demà. La publicació, llançada el 12 
d’abril de 1995 per Antoine Gasquez, que es va graduar el 1991 
a l’Escola Superior de Periodisme de París, continua dirigida 
per aquest redactor en cap.

La “Semaine”, com l’anomenen desenes de milers de lectors 
fidels, afirma “Un quart de segle d’esforç per publicar cada 
setmana un setmanari de qualitat sobre la vida dels Pirineus 
Orientals (...) per defensar un territori que ens encanta (...) ras-
trejar les mancances del país i les derives que el minen”. (Font: 
Redacció AMIC)
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Les xarxes socials, principal risc entre 
els professionals de la comunicació
Per Top Comunicación

 Crisp, proveïdor d’intel·ligència de riscos de detecció primeren-
ca, ha publicat una nova enquesta en col·laboració amb Kroll, 
proveïdor global de serveis i productes digitals relacionats amb 
la governança, els riscos i la transparència, que revela que les 
xarxes socials es consideren ara un els principals riscos corpo-
ratius entre els líders de el sector de la comunicació, superant 
les amenaces cibernètiques, el clima extrem i les interrupcions 
de la cadena de subministrament.

L’enquesta mostra un augment de riscos nous i desconeguts que 
estan augmentant pels  digital chatters, el que fa que siguin en-
cara més difícils d’identificar o mitigar els problemes abans que 
es converteixin en una crisi.

Per a l’elaboració de l’informe The Communications Leaders 
Risk Survey es van enquestar a líders a Amèrica del Nord i Eu-
ropa, la majoria d’ells pertanyents a empreses amb ingressos 
anuals superiors a 1.000 milions de dòlars, sobre el seu paper 
cada vegada més ampli com a agents de mitigació de riscos i 
creació de resiliència en un món on el canvi s’accelera.

En un context de pandèmia mundial, malestar social, recessió 
econòmica i divisió política, el 75% dels enquestats van afirmar 
que són considerats per les seves empreses com a assessors 
estratègics en matèria de riscos. Els professionals líders en co-
municació són defensors de primera línia, i el 88% va assegurar 
que està assumint una major responsabilitat en la identificació i 
mitigació de riscos. Per això, els responsables de comunicació 
s’estan convertint ràpidament en un dels contactes de les em-
preses quan es tracta de mitigar els riscos.
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Això es deu en gran mesura a l’efecte crida de les discussions 
digitals negatives, que sovint s’originen en grups virtuals, fora 
de l’abast dels equips de comunicació que no tenen la tecno-
logia o els recursos per supervisar-los. En el context actual, en 
què més de dos terços (68%) dels enquestats esperen trobar-se 
amb riscos nous i desconeguts, és un repte mantenir l’equilibri.

“Les empreses operen avui en dia en un entorn molt polaritzat”, 
va dir Vikram Sharma, president de Crisp. “Això vol dir que fins 
i tot aquelles que viuen els seus valors corporatius de forma 
coherent no són capaços d’evitar l’escrutini públic dels consu-
midors, empleats i accionistes, per no parlar de les accions de-
liberades dels col·lectius que exploten els mitjans digitals per 
coordinar i executar noves formes de perjudicar la reputació 
corporativa, les operacions o el valor de mercat. Amb els inte-
ressos en joc més alts que mai, els líders de comunicació d’avui 
dia necessiten comptar amb avantatge i disposar d’alertes pri-
merenques de riscos per assegurar que sempre són els primers 
a saber i sempre els primers a actuar”.

De fet, l’enquesta confirma que fins i tot aquelles organitzacions 
que realitzen algun nivell de monitorització troben difícil cobrir 
tots els espais digitals en els que podrien originar-se els riscos. 

Els enquestats van assenyalar que les seves organitzacions su-
pervisen una mitjana de només 6,4 canals de xarxes socials, i 
que són molt pocs els que revisen els canals de xarxes socials 
tancats, els fòrums, les aplicacions de missatgeria o les plata-
formes alternatives en què té lloc una important planificació i 
coordinació d’aquests grups que fan servir els canals digitals. 
(Infografia: Top Comunicación)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe The Communications Lea-
ders Risk Survey, de Crisp i Kroll. CLICAR AQUÍ  

L’autoritat de la competència 
d’Alemanya obre dues investigacions 
contra Google sobre l’ús de les seves 
dades

Google té davant seu un nou front legal a Europa. De fet són 
dos, ja que l’autoritat de la competència alemanya (Bundeskar-
tellamt) li ha obert un parell d’expedients per determinar si ope-
ra en termes adequats segons la seva normativa. Aquest orga-
nisme està utilitzant el nou marc legal que va entrar en vigor el 
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gener en aquest país , per aquest motiu la primera d’aquestes 
investigacions examini si Google està dins dels límits del que es 
preveia per actuar i la segona analitzi com processa les dades.

En principi aquest treball en paral·lel està pensat per anar més 
ràpid , sota l’assumpció que el primer dels expedients deter-
mini que la nova legislació fa al gegant de les recerques. Si 
és així, el segon podrà identificar els possibles problemes per 
actuar, sobre la perspectiva que Google “supedita l’ús dels seus 
serveis al processament de les dades dels seus usuaris sense 
donar-los suficients alternatives sobre com i per a què fer-ho 
són processats”.

Això és el que indica Bundeskartellamt, que a més també ha 
mostrat la seva intenció d’”examinar en quina mesura els ter-
mes brinden a Google l’oportunitat de processar dades en una 
àmplia base de serveis creuats”, així com aclarir “com s’aplica 
la política de processament de dades de l’empresa al proces-
sament de dades d’usuari obtingudes de llocs web i aplicacions 
de tercers”. Això últim apel·laria directament al negoci publicita-
ri de la companyia nord-americana. (Font: Dircomfidencial)

El Mobile World Congress s’obre a 
nous públics: fins a 30.000 persones 
podran assistir amb una entrada de 21 
euros
La GSMA assegura que el Mobile World Congress de Barcelo-
na serà l’”esdeveniment físic més gran de 2021”. La seva ce-
lebració està prevista per als propers 28 de juny a l’1 de juliol i 
durant una roda de premsa, John Hoffman, CEO de la GSMA, 
ha explicat que a més de el públic professional, l’organització 
oferirà 30.000 entrades a la comunitat local per accedir a 
l’esdeveniment.
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L’organització reconeix que la previsió d’assistents depèn de la 
situació de la pandèmia i que els seus números podran variar. 
El passat mes d’abril, la previsió d’assistents era d’uns 50.000 
assistents, un nombre que s’ha reduït als 35.000 assistents 
previstos per a aquest any, sense comptar amb les entrades 
a locals.

La possibilitat d’accedir al Mobile World Congress per 21 eu-
ros suposa un canvi d’estratègia clar respecte a altres anys i 
s’equipara amb congressos com l’IFA de Berlín que permetien 
l’entrada a l’esdeveniment durant un dia per 13 euros. Si bé, al 
contrari que el MWC, el gran esdeveniment de tecnologia de 
Berlín ha cancel·lat la seva celebració física per a aquest 2021.

Entre les companyies que la GSMA explica que estaran física-
ment al MWC es troba Huawei, ZTE, Dell, Vodafone o Sony. 
Aquesta última companyia explicava que no participaria física-
ment. En resposta a Xataka, des de Sony Electronics expliquen 
que no serà la seva divisió qui participi, de manera que no hi 
haurà estand de mòbils Xperia o televisors Bravia al MWC. 
(Font: Xataca – infografia: PCWorld)

La Vanguardia continua essent el diari 
digital més llegit

Abril ha mantingut a La Vanguardia com el diari digital més llegit 
de l’estat. El periòdic barceloní del grup Godó segueix encapça-
lant el rànquing elaborat per Comscore gràcies a sumar 22,5 
milions d’usuaris únics.

S’imposa a El Mundo, que tot i haver trencat el seu contracte 
amb l’encara mesurador oficial recapta 22,4 milions d’usuaris 

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.xataka.com/eventos/ifa-2021-cancela-su-evento-fisico-gran-evento-tecnologia-vuelve-al-formato-virtual-incertidumbres-pandemia


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

únics. Són dades parcials després que març fos l’últim mes 
amb contracte vigent entre Comscore i Unidad Editorial. 
 
El Español es manté com el diari digital sense edició impresa 
més llegit de l’estat espanyol. El diari de Pedro J frega els 21 
milions d’usuaris únics i tanca el pòdium dels digitals més lle-
gits.

El rànquing deixa El País en quarta posició, per sota dels 20 
milions de visitants únics. Amb dades també parcials, supera 
per la mínima El Confidencial, que tanca el mes d’abril amb 
19,7 milions d’usuaris únics.

Entre els diaris més destacats trobem també a 20 Minutos que 
ocupa la sisena posició, superant els 19 milions d’usuaris únics. 
Amb gairebé sis milions d’usuaris menys trobem a El Periódico, 
de Barcelona, amb 13,4 visitants únics.

Tanquen aquest rànquing OKDiario amb una mica més de 12 
milions d’usuaris únics, avantatjant en mig milió a Eldiario.es 
amb 11,6, i al Huffington Post, que no aconsegueix arribar als 
10 milions al mes d’abril. (Font i infografia: Prnoticias)

Les subscripcions, a examen

El periodista Xavier Grasset va verbalitzar la frase “la informa-
ció és una selva”. I així, podríem adaptar aquesta afirmació al 
món de les subscripcions: cada diari ofereix una gran varietat 
de tarifes adaptades als múltiples i variats perfils d’usuaris; tari-
fes que estan farcides de gratificacions llamineres que pretenen 
aconseguir la subscripció en un context fortament competitiu.

Per tal d’oferir una panoràmica general de l’oferta de les subs-
cripcions als diaris, Gemma Bufias i Report-cat han analitzat 
fins a deu mitjans, tan editats a Madrid com a Barcelona (en 
paper i digitals) i tres que són exclusivament digitals.
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La primera posició en nombre de lectors (EGM) l’ocupa El País, 
seguit per El Mundo, La Vanguardia, el Periódico de Cataluña, 
l’ABC, El Punt Avui, l’Ara; i els tres digitals: VilaWeb, Nació Di-
gital i Crític+. Excepte els tres últims, la majoria ofereixen tres 
tipus de subscripcions: digital, digital+ paper (la majoria) o no-
més paper (cas de l’Ara).

La majoria opten per les subscripcions digitals o la combinació 
de digital + paper (sigui de dilluns a divendres, o en cap de se-
tmana). Ara mateix, la subscripció digital anual més econòmica 
és la d’El Punt Avui, per 48 € anuals (4 €/mes). I pel que fa a 
digital + paper (de dilluns a diumenge), el preu més baix és el 
d’El Periódico de Catalunya, per 37 €.

Per la seva banda, dos dels digitals analitzats (VilaWeb i Crí-
tic+) no permeten l’opció de subscripció mensual i, en canvi, 
prioritzen el pagament anual o semestral. 

Com a detall curiós, i revelador del moment difícil que viuen els 
mitjans, tant VilaWeb com Crític+ proposen dues subscripcions 
que impliquen el compromís del seu lector amb el projecte: són 
les subscripcions de protector i solidària; es tracta d’una apor-
tació extra més elevada per tal de donar suport al mitjà. Es 

pot ampliar la informació en aquest enllaç. (Font: Report.cat – 
il·lustració: Nodocios)

S’ha adaptat la premsa a l’entorn 
digital?

Segons Alfonso Clarimón, especialista en mitjans de comunica-
ció, la premsa s’ha adaptat molt tard al món digital. I ho raona a 
bastament. “ Les noves tecnologies han canviat massa de pres-
sa per a la premsa. Ha evolucionat tot tan ràpid que se’ns oblida 
que tan sols fa tot just 20 anys la premsa no existia a Internet. 
Poc temps després s’intenta adaptar  a l’entorn digital i es co-
mença a parlar que cada vegada més lectors consumeixen les 
notícies a diaris online. I quan la premsa encara s’estava as-
sentant i millorant les seves pàgines web , ja es comprova que 
les notícies es consumeixen cada vegada més a través de les 
xarxes socials, sense ficar-se directament en el lloc web dels 
diaris”. I l’especialista es pregunta: “Estem davant d’un nou pa-
radigma de la comunicació?
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L’arribada amb força de les xarxes socials ha canviat de mane-
ra fugaç la nostra manera de comunicar-nos , o amb aquesta 
intenció es van crear al principi. Però gairebé sense adonar-
nos no només les utilitzem per comunicar-nos amb els nostres 
seguidors i amics, sinó que són escenaris on podem consumir 
informació, notícies i continguts de tota mena. 

Fins i tot en xarxes socials com Twitter són moltes vegades els 
mateixos usuaris els que ens donen les notícies abans de ser 
publicades en els mitjans. I aquí Clarimón es fa una nova pre-
gunta: “És veritat que la premsa no acaba d’adaptar-se l’entorn 
digital?”

Ell mateix respon: “És cert que de fa uns anys molts diaris te-
nen ja les seves versions per a mòbils i apps. Però també és 

cert que aquestes apps o versions mòbils han trigat a funcionar. 
Sens dubte és aquest el rumb a seguir segons les dades que 
ens deixen les últimes enquestes realitzades sobre mitjans”. 
Segons les últimes enquestes ja són un 53% de les persones 
enquestades consumidors de notícies i informació en disposi-
tius mòbils. 

Sens dubte, un repte exigent per la premsa que tot i que va co-
mençar fa uns anys, els obliga a seguir a l’última en aquest en-
torn cada vegada més digital. Un veritable procés d’adaptació. 
(Font: Natinnova i MAE – infografia: Natinnova)
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La inversió publicitària puja un 
72,8% al mes d’abril de 2021, segons 
InfoAdex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes d’abril de 2021, la inversió publicitària ha arribat 
als 419.200.000 d’euros, creixent un 72,8% respecte a el perío-
de equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser de 
242.500.000 d’euros.

Com recordatori incidir en què questes dades inclouen aquells 
mitjans i suports no controlats directament per InfoAdex sobre 
la base de dades declaratives del mercat publicitari. Per això 
podran no coincidir amb aquelles que s’extreguin de les eines 
que InfoAdex posa a disposició dels usuaris de la seva informa-
ció. Els mitjans més afectats per aquesta mesura són Ràdio, 
Exterior i Digital, aquest últim per la inclusió de dades de motor 
i Xarxes Socials.

Tal com hem vingut fent des de l’inici de l’exercici actual, a 
continuació es mostren les dades comparatives incloent 2019 

amb la finalitat d’oferir un escenari més realista pel que fa a 
evolucions. De tal manera que es puguin comparar les dades 
amb les d’un període exempt dels efectes de la pandèmia i les 
mesures adoptades, que han afectat de manera important al 
sector publicitari.

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes d’abril de 2021, ha experimentat un 
creixement del 36,6% enfront del mes d’abril de 2020, obtenint 
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188.200.000 d’euros. Dins de digital el millor comportament 
aquest mes és per a Websites, que incrementa la seva xifra 
d’inversió un 82,4% arribant als 79.400.000 d’euros. Xarxes So-
cials, creix un 17,1% amb una inversió de 51,3 milions d’euros 
davant els 43,8 milions que va obtenir en el mateix període de 
2020. Finalment, dins dels mitjans contemplats en digital, motor 
augmenta un 14,1% passant dels 50,4 milions d’euros al mes 
d’abril de 2020 als 57,5 milions del mes analitzat.

El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 153.200.000 d’euros, amb un creixement 
destacat del 151,1% enfront dels 61,0 milions d’euros del mateix 
període del 2020. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, 
se situa en 33,6 milions i un augment de el 79,7%, per sobre del 
quart mitjà, Diaris, la xifra del qual puja al quart mes de l’exercici 
a 23,3 milions d’euros i registra una pujada del 31,9% sobre la 
quantitat corresponent a l’any anterior. El mitjà Exterior, presen-
ta el major creixement d’entre tots els mitjans amb un 620,8% a 
l’alça i 11,7 milions d’euros. No obstant això, cal destacar que, al 
mes d’abril de 2020, aquest mitjà i a causa de la crisi sanitària, 
va estar pràcticament paralitzat. Revistes, sisè mitjà per volum 
d’inversió, augmenta la seva xifra un 50,5% i 8,4 milions d’euros. 
Suplements i dominicals, registra 0,7 milions d’euros i incre-

menta la seva xifra en un 122,1% respecte al mateix període 
del l’any anterior. Finalment, Cinema, un altre dels mitjans més 
afectats per la crisi sanitària, registra 0,2 milions d’euros durant 
el mes d’abril de 2021. (Infografia: InfoAdex)

El 75% de les marques podria 
desaparèixer i als consumidors no els 
importaria
L’informe Meaningful Brands 
2021 evidencia una manca 
de confiança en les marques 
i la demanda d’autenticitat 
per part dels consumidors. 
Estem entrant en l’era del cinisme. Així es desprèn de l’últim in-
forme Meaningful Brands d’Havas basat en una enquesta a més 
de 395.000 persones a tot el món. Segons aquest estudi de re-
ferència, el cinisme es troba en el seu punt més àlgid.

Així mateix, es revela una clara tendència a la recerca per part 
dels consumidors de l’autenticitat i d’accions significatives i sos-
tenibles per al bé de la societat i del planeta. 
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Una de les grans conclusions que ofereix l’estudi no és, lamen-
tablement, una gran notícia per a les companyies. D’acord amb 
l’enquesta, el 75% de les marques podrien desaparèixer de la 
nit al dia i a la majoria de les persones no els faria res o troba-
rien fàcilment un reemplaçament, un percentatge molt similar a 
la registrada en el informe de 2019.

Una altra dada alarmant d’aquesta enquesta és la disminució 
de la confiança dels consumidors. De fet, el 71% de les per-
sones tenen poca fe en què les marques han de complir les 
promeses que fan, i només el 34% pensa que les empreses 
són transparents sobre els seus compromisos i promeses. No-
més el 47% de les marques són considerades fiables, xifra que 
baixa al 39% a Amèrica de Nord i al 24% a l’est d’Àsia.

Al contrari que la confiança, les expectatives dels consumidors 
estan en el seu punt més alt. El 73% dels enquestats creu que 
les marques han d’actuar ara pel bé de la societat i el planeta i 
el 64% (10% més que el 2019) ha entrat en la seva pròpia “era 
d’acció”, comprant a empreses amb un propòsit. El 53% de les 
persones estan disposades a pagar més per una marca que 
pren una posició.

En l’actualitat i després del canvi de prioritats provocat per la 
pandèmia, els consumidors busquen que les marques mirin pel 
benefici col·lectiu. Això sí, si no compleixen les seves promeses 
de manera tangible pot generar un dèficit de confiança i una 
crisi de reputació. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia) 

NOTA: El lector d’El Butlletí pot ampliar aquesta informació ac-
cedint a aquest enllaç.

La inversió publicitària en el sector de 
les begudes alcohòliques creixerà un 
5,3% el 2021
Gràcies a l’obertura de l’hostaleria, la inversió publicitària de les 
begudes alcohòliques en dotze mercats clau, entre ells Espan-
ya, creixerà un 5,3% el 2021, segons l’informe Business Inte-
lligence - Alcohol: Beer + Spirits, de Zenith. La publicitat de les 
begudes alcohòliques va disminuir, el 2020, gairebé dues vega-
des més ràpida que el mercat publicitari en general, amb una 
caiguda del 11,6% davant el 6,4% del mercat en el seu conjunt. 
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Les finances de les marques es van veure afectades per la 
reducció del volum de consum, el preu mitjà per beguda i els 
marges de benefici. Amb els bars, pubs i restaurants tancats, 
els consumidors van beure menys alcohol i van comprar les be-
gudes que consumien en botigues, on costaven menys, amb un 
marge de benefici molt menor. La tornada a la normalitat serà 
lenta i la inversió publicitària de les begudes alcohòliques se-
guirà estant un 8% per sota de el nivell de 2019 a la fi de 2021, 
amb 7.000 milions de dòlars. Zenith no preveu que la publicitat 
de les begudes alcohòliques superi el pic prepandèmic fins el  
2023, quan arribarà als 7.700 milions de dòlars.

Zenith preveu que Espanya, Regne Unit, Alemanya i França 
siguin els mercats que més creixin, amb taxes de creixement 

anual entre 2020 i 2023 de l’28%, 21%, 10% i 8%, respectiva-
ment. Durant 2020, la publicitat d’alcohol va caure un 52% a 
Espanya, un 48% al Regne Unit, un 22% a Alemanya i un 23% 
a França. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia . infografia: Zenith)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Business Intelli-
gence Alcohol: beer+sp  rits, de Zenith. CLICAR AQUÍ  

Els usuaris de Twitter prefereixen els 
anuncis contextualment rellevants
 
Integral Ad Science  
(IAS) ha publicat 
un nou estudi que 
demostra que els 
usuaris de Twitter 
d’Estat Units prefe-
reixen els anuncis 
contextualment re-
llevants que apareixen en els feed de notícies, i que aquests 
assoleixen majors nivells de record. Aquest nou anàlisi es basa 
en enquestes realitzades a 1.000 consumidors nord-americans 
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amb l’objecte d’analitzar la seva experiència publicitària i de 
contingut en l’entorn dinàmic de Twitter.

La coneguda xarxa social Twitter, que manté a el dia als usuaris 
sobre els temes que són tendència, ofereix una experiència pu-
blicitària dins del seu feed de notícies que està en constant ac-
tualització. La nova investigació ha revelat importants troballes 
sobre el comportament dels consumidors a les xarxes socials. 
Entre ells, s’han descobert els següents:

• Els consumidors utilitzen el mòbil com a primer dispositiu per 
utilitzar les xarxes socials.
• Els anuncis en el Feed de Twitter atreuen l’atenció dels con-
sumidors
• A Twitter, els anuncis contextualment rellevants impulsen la 
predilecció dels consumidors cap a les marques i al seu record.

L’estudi destaca, finalment, que el 59% dels enquestats assen-
yala que recordaria un anunci al feed si fos per context relle-
vant per al contingut costat de què apareix. (Font i infografia: 
La Publicidad). NOTA: El Butlletí us acosta l’estudi  Integral Ad 
Science, d’IAS. CLICAR AQUÍ  

Surt a licitació la gestió de la 
publicitat de la XAL

La Xarxa Audiovisual Local ha obert el procés de licitació per 
adjudicar el servei de gestió per a la inserció de la publicitat de 
la XAL en mitjans impresos, digitals, ràdios, televisions i suports 
exteriors. El pressupost base de licitació és de 213.900 euros 
(sense IVA) per un contracte de tres mesos. El termini per pre-
sentar ofertes finalitza el 5 de juny.

La contractació haurà de cobrir les diferents campanyes publi-
citàries que realitzi La Xarxa fins a esgotar la xifra màxima de 
la contractació, d’acord amb les condicions econòmiques ofer-
tes per l’adjudicatària. L’òrgan de contractació tindrà en compte 
com a únic criteri de valoració l’oferta econòmica, basada els 
descomptes aplicables sobre les tarifes i la comissió d’agència. 
(Font: Comunicació21)

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_2943.pdf
http://www.xal.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=82112605&lawType=2


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Contra la #LeyUribes: la reforma que 
obre la porta a que torni Google News 
a Espanya també servirà per censurar 
continguts
Per Enrique Pérez / Xataca

El cànon AEDE morirà definitivament. I Google News pot tornar 
a Espanya. El Govern de l’estat té fins el 7 de juny de 2021 
per a traslladar la directiva de l’autor europea, la polèmica llei 
aprovada al març de 2019 que obre la porta a la vigilància de 
continguts per part de les plataformes. Una directiva europea 
que el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ja té 
tot a punt per implementar-la a Espanya.

Set anys després del tancament de Google News, tant 
l’administració com els mitjans espanyols estan en converses 
per tornar a obrir l’agregador de notícies. Serà a partir de la 
implementació de la que ja es coneix com “Llei Uribes”, una 
nova reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual que incorpo-
rarà la polèmica directiva de l’autor europea i permetrà a les 
plataformes, com la pròpia Google, censurar continguts sense 
necessitar l’aprovació judicial prèvia.

L’article 32.2 de l’actual Llei de Propietat Intel·lectual regula els 
drets d’autor a favor de les empreses d’agregació de contin-
guts. Mitjançant la gestora CEDRO, els mitjans poden exigir 
el pagament de royalties cada vegada que s’enllacin les seves 
notícies. Aquesta possibilitat va fer que Google retirés Google 
News per evitar haver de pagar als mitjans.

La intenció inicial era recaptar 80 milions d’euros, però com ja 
es va criticar en el seu moment, resultava improbable. Des de 
CEDRO segueixen insistint, però la nova Llei Uribes planteja un 
escenari diferent.

Amb l’objectiu d’evitar multes per part de la Comissió Euro-
pea, el Ministeri de Cultura transfondrà la directiva de l’autor 
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mitjançant Reial Decret en Consell de Ministres. Un mètode ha-
bitual per part de l’actual Govern i que evita així debatre-la en 
el Congrés.

Segons descriu la Xarxa de Periodistes, la Llei Uribes s’aprovarà 
o bé el proper dimarts 2 de juny en Consell de Ministres o aquest 
dijous, dia 27 de maig, via Reial Decret. (Il·lustració: Evercom)

Internet Explorer desapareix i Chrome 
arrasa a navegació web d’escriptori

Microsoft ha anunciat recentment la data definitiva de la retira-
da d’Internet Explorer: el 15 de juny de 2022. En actiu durant 
més de 25 anys, aquest navegador ha anat perdent importància 
en els últims anys, mentre que Chrome la guanyava. Microsoft 
ha assegurat que “el futur d’Internet Explorer està en Microsoft 
Edge”, el seu navegador actual, que actualment compta amb 
una quota de mercat entre els navegadors web d’escriptori del 
8,1%, segons dades de StatCounter.

 

Com es veu en aquesta infografia de Statista, Microsoft Edge té 
entre els seus principals competidors pel que fa a navegadors 
web d’escriptori a Safari (9,8% de quota de mercat) i Firefox 
(7,4%). A la llunyania, amb una quota de mercat en els ordi-
nadors del 68,2% se situa Chrome, el navegador web per es-
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criptori favorit dels internautes de tot el món des de mitjans de 
2012, que gaudeix cada vegada d’una major popularitat. (Font 
i infografia: Statista)

Facebook i Instagram permeten als 
usuaris amagar els “M’agrada”

Facebook i Instagram començaran a permetre als usuaris ama-
gar els comptes de “m’agrada” a les seves publicacions, fins 
i tot després que les proves pilot de la funció no mostrin un 
impacte significatiu en la manera com la gent utilitza les plata-
formes o se sent amb si mateixa.

El botó “m’agrada”, que va aparèixer per primera vegada a Fa-
cebook el 2009 en forma de símbol de polzes amunt, ha estat 
durant anys la mesura principal de l’èxit de les xarxes socials.

Facebook Inc., propietària d’Instagram, fa dos anys va començar 
a experimentar amb amagats d’agradats amb l’esperança que 
podria ser bo per a la salut mental dels usuaris i reduir l’ansietat 
per la popularitat de les seves publicacions, va dir Adam Mos-
seri, cap d’Instagram, que va afegir que la companyia estava 

disposada a fer el canvi encara que resultés perjudicial per als 
seus interessos comercials.

“L’esperança aquí era intentar despresuritzar una mica 
l’experiència”, va dir Mosseri en una trucada amb periodistes 
abans del llançament formal de la funció. “Va resultar que en 
realitat no va canviar gaire tant en l’experiència en termes de 
com es sentia la gent o quant utilitzava l’experiència tal com 
pensàvem”. (Font: The Wall Street Journal)

Google llança News Showcase per 
escriptori

Set mesos després 
d’haver-ho anun-
ciat per a disposi-
tius mòbils, Google 
presenta ara el seu 
agregador News 
Showcase per a consum en ordinadors o qualsevol navegador. 
L’experiència està disponible en els vuit països en què de mo-
ment s’ha llançat l’aplicació ( Regne Unit, Austràlia, Alemanya, 
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Brasil, Argentina, Itàlia, Txèquia i Índia ) i reproduirà  l’esquema 
de panells  dissenyat per a mòbils. Espanya no està entre els 
països de llançament, però sí que hi ha  preacords amb dife-
rents mitjans  de cara a un eventual retorn de Google News i 
l’activació associada de News Showcase.

Els usuaris aterraran directament en les històries més desta-
cades de l’agregador quan accedeixin a Google News i just a 
sota podran veure suggeriments de panells d’altres mitjans i 
publicacions d’editors als que ja segueixen. A més els interes-
sats tindran a mà una funció d’exploració sobre tot el catàleg 
de capçaleres que s’hagin adherit a el programa a cada país. 
(Font: The Verge – infografia: Showcase)

NOVES EINES
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Suport de la UE a la recuperació dels 
mitjans de comunicació
Per Consilium.europa.eu/

Els ministres encarregats de les polítiques de Cultura de la Unió 
Europea (UE) van donar suport el passat dia 18 a mesures per 
a la recuperació i la transformació dels mitjans de comunicació 
i la indústria audiovisual de la UE després dels efectes econò-
mics de la pandèmia.

Entre aquestes accions, concretades en el Pla d’Acció pre-
sentada per la Comissió Europea el passat mes de desembre, 

destaquen la iniciativa de destinar 400 milions d’euros per a la 
inversió en la indústria audiovisual, així com la creació d’una 
eina europea donar suport amb inversions i préstecs als mitjans 
de comunicació.

A més, els titulars europeus de cultura van defensar, després de 
la reunió mantinguda de manera presencial a Brussel·les, dedi-
car més esforços perquè la indústria audiovisual pugui arribar 
més fàcilment als mercats i als el públic europeu i internacional.

“Per impulsar la circulació de continguts europeus dins d’Europa 
i a nivell internacional, cal facilitar la cooperació en matèria de 
producció i distribució”, va assenyalar la ministra de Cultura de 
Portugal, Graça Fonseca, el país que ostenta la presidència de 
el Consell de la UE (dels Vint).

Segons la ministra, les conclusions adoptades avui “estableixen 
passos clars” per ajudar a tots dos sectors “a recuperar-se ràpi-
dament i sortir enfortits de la crisi”.

I és que els mitjans de comunicació i el sector audiovisual, “tan 
importants per al debat democràtic i la diversitat cultural a Eu-
ropa”, s’enfronten a “enormes desafiaments, com canvis en els 
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hàbits de visualització de les persones i pèrdua d’ingressos pu-
blicitaris”, va indicar Fonseca.

La indústria audiovisual i el sector dels mitjans de comunicació 
són importants actors econòmics amb una facturació anual de 
193.000 milions d’euros, segons estimacions de la Comissió 
Europea.

Tots dos sectors han patit durant la crisi de la Covid-19, ja que 
els ingressos per publicitat van caure més d’un 20% i els cine-
mes europeus van patir pèrdues massives, va precisar el Con-
sell (els països) en un comunicat.

És per això que el Consell convida als Estats membres a aprofi-
tar el mecanisme de recuperació i resiliència, que és l’instrument 
financer de la UE posterior a la crisi, ia invertir en l’acceleració 
de la transformació digital i la transició verd dels mitjans de co-
municació i els sectors audiovisuals. (Font: MAE)

El Departament d’Economia 
s’encarregarà de la difusió de 
l’activitat de la Generalitat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la 
nova estructura del Govern amb les competències dels dife-
rents departaments en què s’organitza. En aquesta legislatura, 
el Departament d’Economia i Hisenda s’encarregarà de la difu-
sió de l’activitat del Govern i la gestió i comunicació corporativa 
i institucional de la Generalitat i el seu sector públic, a més Di-
fusió i atenció ciutadana se separen

Així doncs, malgrat que la Vicepresidència queda vinculada al 
Departament de Polítiques Digitals i Territori, la difusió conti-
nua lligada al d’Economia i Hisenda, ara amb Jaume Giró com 
a conseller. En canvi, les competències d’atenció ciutadana i 
informació de serveis i programes de l’administració, fins ara 
unides a les de difusió, sí queden sota l’aixopluc de Polítiques 
Digitals i Territori.

Per la seva part, el Departament de la Presidència manté les 
competències en l’estratègia comunicativa i la política informati-
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va del Govern, així com la relació amb els mitjans de comunica-
ció, l’organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la 
Generalitat i d’àmbit local, i la regulació i control dels serveis de 
comunicació en l’àmbit de Catalunya. (Font: Comunicació 21)

Sergi Sabrià serà l’home fort en la 
comunicació del nou Govern

El vicesecretari general de comunicació i estratègia d’Esquerra, 
Sergi Sabrià, serà el director de l’Oficina del president, Pere 
Aragonès, segons ha avançat TV3. Així doncs, qui va ser pre-
sident del grup parlamentari en l’anterior legislatura, en la nova 
serà la mà dreta d’Aragonès i l’home fort en la comunicació del 
Govern.

En l’Oficina del President, Helena Ricomà Galofré és la nova 
coordinadora; el periodista Marçal Sarrats Ferrés el cap de co-
municació, i David Camps Vilà el cap de relacions institucionals. 
Per la seva part, Carles Fabró Ràfol continua com a cap de 
relacions externes i protocol.

Sergi Sabrià des de 2012 és diputat al Parlament de Catalunya, 

exercint de president del grup republicà de 2018 a 2021. Ante-
riorment va ser alcalde de Palafrugell (2009-2011), on va ser 
regidor de 2007 a 2015. També va ser responsable de l’oficinal 
del delegat del Govern a Girona (2007-2008) i cap de relacions 
externes i internacionals del Departament d’Educació (2003-
2006). (Font: Comunicació 21)

Guia pràctica sobre els fons europeus 
de recuperació

Davant la magnitud de la 
crisi econòmica provo-
cada per la Covid-19, la 
Unió Europea ha apro-
vat el pla Next Genera-
tion EU, que marcarà un 
camí de recuperació cap 
a un futur digital i sostenible. En el marc d’aquest pla, Espanya 
mobilitzarà en els pròxims tres anys 72.000 milions d’euros.

Donada la complexitat i abast de la gestió dels fons europeus a 
Espanya, KPMG ha elaborat una guia pràctica per a empreses i 
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institucions que recull els principals aspectes a tenir en compte 
per desenvolupar projectes elegibles.

Aspectes clau de la guia , entre d’altres:

1. Objectius i composició de el pla de recuperació per a Europa
2. Pla Espanya pot
3. La gestió dels fons a Espanya: Reial decret llei 36/2020
4. Els PERTE: criteris i condicions
5. Accessibilitat als fons: la col·laboració publico-privada
6. Característiques dels projectes elegibles
7. Calendari amb dates clau

La Guia pràctica sobre els fons europeus de recuperació conté 
aspectes pràctics, normativa i dates clau davant el major pa-
quet d’estímul de la UE. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: KPMG International)

NOTA: El Butlletí considera apropiat acostar aquesta guia de 
KPMG sobre la gestió dels fons europeus als associats a l’AMIC 
i als subscriptors d’aquest newsletter. CLICAR AQUÍ  

Paula Segura Cáliz d’Olesa de 
Montserrat guanya el premi a la Millor 
Història AMIC-Ficcions 2021

La història escrita per Paula Segura Cáliz ha guanyat la final del 
concurs literari entre els més de 2.973 alumnes que s’han presentat 
a la 13a edició d’ “AMIC-FICCIONS, l’aventura de crear històries”

La tretzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha anun-
ciat ja els seus guanyadors. Els finalistes i professors han se-
guit l’acte de lliurament de premis de la 13a edició a través de la 
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plataforma Zoom a causa de la situació excepcional per la crisi 
del coronavirus. En total, els tres actes han estat seguits per 
més de 400 alumnes, professors i familiars.

L’esdeveniment, l’últim de tres ac-
tes que s’han organitzat – Illes 
Balears, País Valencià i Catalunya 
– ha comptat amb la participació 
especial d’Ester Franquesa, direc-
tora general de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalunya; 
José Ignacio López Susí, director general de Política Lingüística 
del Gobierno de Aragón”; Oriol Magrinyà, director de l’Editorial 
Barcino, un dels projectes de la Fundació Carulla i Ramon Grau, 
president de l’AMIC.

De les 200 històries finalistes, el Premi a la Millor Història AMIC-
Ficcions 2021, guardonat amb un iPhone, ha caigut en mans 
del grup Paula, integrat per Paula Segura Cáliz de l’Escola Dai-
na Isard d’ Olesa de Montserrat, pel seu relat “El llibre de la 
meva vida”. El jurat, format per experts dins del món literari i 
cultural, ha considerat que la història mereixia el primer premi 
“per una narrativa potent amb descripcions precises i commo-

vedores que es resolen amb mestria i sense diàlegs. Aquest 
conte és una petita obra d’art que cal llegir diverses vegades 
per gaudir-la i descobrir, en cada lectura, una nova pinzellada 
d’emocions”.

La Segona Millor Història AMIC-Ficcions 2021 ha estat per Mi-
reia De Zoysa Caja del grup mireia.dezoysa, de l’IES Alexandre 
de Riquer (Institut de Calaf), per l’obra, per l’obra “De dins” que 
el jurat ha considerat que té “Una prosa elegant, que beu alhora 
de bones lectures clàssiques i d’un lirisme contingut i eficaç, 
destinat sens dubte a dotar de fermesa literària un imaginari 
gairebé surrealista, fantasiós, que sap mirar, com els bons es-
criptors, a l’altra banda del mirall. Una prosa que conquista”.

Mentre que, el 1r Premi Especial Ciutat de Barcelona ha estat 
per Joan Portals Bonich de l’IES Jaume Balmes de Barcelona, 
pel seu relat “Rèquiem d’un escriptor frustrat”. També hi ha ha-
gut un 2n Premi Especial Ciutat de Barcelona per Marta Sarrias 
Timoner del Col·legi Canigó de Barcelona.

En l’àmbit global, el Premi a la Millor Història del País Valen-
cià ha estat per Alexandre Flores Burillo, William Foggin Roca 
i Pablo Pérez Urquizu de l’IES Ramón Cid de Benicarló amb el 
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seu relat “Memento mori”. El Premi a la Millor Història de les 
Illes Balears, ha estat per Belén Colmenero Rodríguez de l’IES 
Joan Ramis i Ramis de Maó, amb el seu relat “Invencibles”. El 
Premi a la Millor Història d’Aragó ha estat per Bruno Aguilar de 
l’IES La Llitera de Tamarit de Llitera, amb el seu relat “Llac entre 
muntanyes”.

Per últim, enguany s’ha ampliat el reconeixement al professorat 
per províncies. El premi al Professor/a més motivador de Barce-
lona ha estat per Helena Ruiz Solano de l’Escola La Salut Sa-
badell. La Professora més motivadora de Girona ha sigut Olga 
Tribuleix de l’IES de La Jonquera, la professora més motivadora 
de Lleida ha sigut Montse Segarra de l’IES Canigó d’Almacelles 
i el premi a la professora més motivadora de Tarragona ha estat 
per Maria Llevat de l’IES de l’Arboç.

Finalment, d’entre aquests quatre s’ha premiat a la Professor/a 
més motivador de Catalunya, que ha estat per Helena Ruiz So-
lano de l’Escola La Salut Sabadell.

A l’acte també s’ha volgut premiar la feina del professorat 
d’Aragó. El premi al professor més motivador d’Aragó ha que-
dat empatat de forma ex aequo per Germán Ferrer de l’IES La 

Llitera de Tamarit de La Llitera i Pepa Nogués de l’IES Matarra-
ña de Vall-de-roures.

Parlaments de l’acte d’entrega de premis
En l’acte ha intervingut Ester Franquesa, directora general de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que s’ha adreçat 
als alumnes per remarcar que “després de participar en aquest 
concurs sou més rics expressant-vos, teniu més imaginació i es-
teu més preparats per interpretar el món. Aquest concurs el que 
fa també és impregnar de ganes de llegir i escriure per sempre. 
Jo aposto amb AMIC-Ficcions per la literatura com a instrument 
social que ens fa més lliures i tolerants i, per tant, més feliços”.

També l’esdeveniment ha comptat amb el parlament de Ramon 
Grau, president de l’AMIC, que ha agraït a totes les parts que 
fan possible AMIC-Ficcions. Valorant positivament l’alt grau 
d’implicació i participació, tot i la situació excepcional provoca-
da per la crisi de la Covid-19. Subratllant que la iniciativa aporta 
“joventut, creativitat, escriptura, lectura, talent i treball en equip, 
valors que l’AMIC vol preservar i seguir potenciant”.

Dades de participació d’AMIC-Ficcions 2020-2021
El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l’aventura de crear his-
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tòries, va tancar la tretzena edició el passat 29 de març amb 
una participació de 2.973 alumnes registrats de 223 centres 
educatius diferents. Aquests joves, d’entre 14 i 18 anys, prove-
nen de Catalunya (2.134), País Valencià (527), les Illes Balears 
(232), Aragó (75), Andorra (3), i Catalunya Nord (2).

De les més de 1.270 històries publicades en la dotzena edi-
ció d’AMIC-Ficcions, el jurat, format per persones vinculades al 
món literari i de l’educació, va seleccionar 200 grups finalistes: 
128 de Catalunya i Catalunya Nord (216 joves), 41 del País 
Valencià (57 nois i noies), 27 de les Illes Balears (35 alumnes),  
4 grups d’Aragó (7 alumnes).

Organitza AMIC, compromís amb l’educació
L’AMIC, Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació, 
representa a més de quatre-centes setanta publicacions en 
paper i digitals fortament arrelades arreu del territori, que con-
juntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper de 
més d’1.200.000 exemplars, mentre que en digital superen els 
14.000.000 d’usuaris únics mensuals.

Vocento, disposat a un acostament 
amb Unitat Editorial per fusionar les 
seves capçaleres
Són molts els experts en el sector que apunten a les fusions 
com una de les millors solucions per a la supervivència a mig 
termini. Tot i que fins al moment, cap de les grans editores ha fet 
el pas, són molts els rumors que circulen pel sector al respecte. 
Una de les companyies que ha temptejat aquesta opció és el 
grup Vocento. L’editora responsable d’ABC començava l’any 
sospesant la possibilitat de fer una oferta pels mitjans de Prisa. 
No obstant això, poques hores de donar-se a conèixer la remor, 
ambdues parts descartaven la possibilitat a curt termini.

No obstant això, les noves informacions que esquitxen el sector 
apunten que la companyia que encapçala Luis Enríquez podria 
estar estudiant la possibilitat d’unificar les seves forces al costat 
d’Unidad Editorial. Així ho assegura ECD que apunta que la 
destitució de Fernández Galiano i l’arribada de Marco Pompig-
noli podria ser un incentiu per apropar postures.

Una de les possibilitats que estarien sobre la taula seria la fusió 
de dues de les grans capçaleres espanyoles: ABC i El Mundo. 
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No seria la primera vegada que els dos grups comparteixen 
taula de negociació. Ja en 2014 les dues companyies van sos-
pesar la possibilitat de signar un acord, que finalment no va 
arribar a produir-se. (Font: Prnoticias)

La Mira crea el Premi Miravisions de 
fotoperiodisme

El magazín digital La Mira impulsa el Premi Miravisions de Foto-
periodisme, el primer d’aquestes característiques a Catalunya, 
amb l’objectiu de posar en valor la professió i la imatge com a 
element essencial per explicar realitats complexes. En la seva 
primera edició es reconeixeran els treballs fotogràfics publicats 
en mitjans de comunicació o agències de notícies de l’àmbit 
territorial dels Països Catalans que millor defineixin l’any 2020. 
S’atorgarà un primer premi de 2.500 euros, un segon de 1.000, 
i un tercer de 500 euros.

A més, el Premi Miravisions compta amb una categoria dirigida 
a estudiants d’escoles de fotografia i facultats de comunicació 
catalanes amb la voluntat d’apostar pel futur del fotoperiodisme. 
El període per presentar propostes és del 31 de maig al 28 de 

juny. Els treballs s’han d’haver publicat, realitzat o difós entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2020. Cada autor pot presentar 
un màxim de tres treballs, amb un topall de 15 fotografies per a 
cadascun. (Font: Comunicació21)

Reptes inajornables del nou govern 
català en l’àmbit de la comunicació 
per garantir el dret a la informació

La Junta Executiva del 
Sindicat de Periodistes de 
Catalunya (SPC) ha publi-
cat al seu web un manifest 
amb el títol Reptes inajor-
nables del nou govern en 

l’àmbit de la comunicació per garantir el dret a la informació. En 
aquest document recordar al nou govern de la Generalitat els 
diferents reptes que el sector periodístic té plantejats i que “re-
quereixen solucions i mesures que ja són del tot inajornables”. 

Per a moltes d’aquestes qüestions, el SPC ha plantejat alterna-
tives “que estan recollides en el pentà decàleg “Quinze accions 
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per a un periodisme digne”, elaborat conjuntament amb les en-
titats amb les quals integren la Comissió Periodigne i que ja van 
aportar a les candidatures presentades en les recents eleccions 
al Parlament de Catalunya”.

Segons el Sindicat, el dret a la informació de la ciutadania és un 
dret humà reconegut a l’article 19 de la Declaració Universal de 
Drets Humans l’aplicació i la garantia del qual a Catalunya “és 
molt lluny de com ho està en altres països democràtics del nos-
tre entorn”. Per tot plegat, diuen, consideren inajornable afron-
tar les qüestions que han plantejat en el seu manifest.(Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Periodistes.cat)

El Butlletí us acosta el manifest del Sindicat de Periodistes de 
Catalunya. CLICAR AQUÍ  

Formació al Col·legi de Periodistes

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.

Tècniques de storytelling persuasiu per a l’àmbit profes-
sional.- On line. Sessions en directe. Dimarts 8 i 15 de juny 
(De 10.00h a 12.30h) - Aquesta formació, impartida per Mario 
Sorribas, ofereix tècniques de disseny i elaboració de narratives 
eficaces en l’àmbit professional. El curs presentarà la metodo-
logia DISC d’estudi del comportament com a eina útil per a la 
creació de narratives persuasives i algunes tècniques pròpies 
del Design Thinking per planificar-les.

Crea contingut gràfic amb Canva.- Curs Presencial. Barce-
lona. Divendres 11 de juny (De 10.00h a 13.00h) - Canva és 
una eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a 
les nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de 
papereria per imprimir. En el curs, dirigit per Marta Aguiló, veu-
rem les seves funcionalitats i aprendrem els conceptes bàsics 
de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar 
continguts.
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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. 

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- On line. Sessions en directe. Dimecres 30 
de juny i dijous 1 de juliol (De 10.00h a 13.00h) - Tens un comp-
te d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? En 
aquest taller, a càrrec de Marta Aguiló, veurem com definir el 
disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recursos 
fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions. 
També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per estar al dia 
de totes les eines i recursos que ens ofereix.

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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Els catedràtics fan una crida per 
implantar l’educació en comunicació 
en els plans d’estudi
Per Espacio Dircom

La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya 
(FAPE) porta anys sol·licitant la implantació d’una assignatura 
d’alfabetització mediàtica a partir de l’ESO al considerar que, 
en el segle de la comunicació, és imprescindible dotar els es-
colars i als seus professors dels coneixements necessaris per 
conèixer a fons el sector dels mitjans i la distinció entre el que 
és informació i el què no és i alertar sobre els discursos d’odi i 
de negació escoles.

Per aquest motiu, la FAPE (en equina federació estan associats 
el Grup de Periodistes Pi i Margall, de Catalunya, i l’Associació 
de la Premsa de les Illes Balears) ha donat suport explícita-
ment a la crida d’un centenar de catedràtics, perquè s’implanti 
l’educació mediàtica en els plans d’estudi per tal que els es-
colars i els universitaris comprenguin i avaluïn críticament els 
mitjans de comunicació i aprenguin a distingir les informacions 
reals de les falses.

La reclamació dels 50 catedràtics de Comunicació i 50 de Edu-
cació coincideix amb la demanda que la FAPE ha fet en di-
verses ocasions al ministeri del ram després de comprovar la 
indefensió dels escolars davant l’avanç de la desinformació en 
els àmbits espanyol i internacional. El document fa esmenta de 
que és imprescindible dotar els escolars i als seus professors 
les eines necessàries per conèixer a fons el sector dels mitjans 
i la distinció entre el que és informació i el què no ho és i alertar 
sobre els discursos d’odi i de negació.

La federació recorda que “la pandèmia ha demostrat que la 
desinformació no respecta res, ni tan sols aquelles situacions 
en què les persones poden perdre la vida per una mentida, una 
bola o un discurs negacionista. “Els nostres governants -es diu-
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han d’entendre que l’educació mediàtica pot ajudar d’una ma-
nera eficaç a aturar la greu problema de la desinformació”.

Recentment, la ministra d’Educació i Formació Professional, 
Isabel Celaá, ha considerat “molt interessant” la proposta de 
crear una assignatura d’alfabetització mediàtica a l’ESO per 
lluitar contra la desinformació, encara que va precisar que hi 
ha molts demandants per incorporar matèries específiques al 
currículum i “com bé sabem”, no tot hi cap. 

En aquest context, la FAPE jutja molt important la iniciativa 
d’aquests 100 catedràtics que segueix a les dades alarmants 
de l’informe de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvo-
lupament Econòmics (OCDE) sobre l’estat de la preparació dels 
estudiants en relació a la desinformació , que està considerada 
avui dia com una de les principals amenaces a les democràcies.

En l’informe Lectors de segle XXI: desenvolupament d’habilitats 
d’alfabetització en un món digital, es constata que el 54% dels 
estudiants espanyols assegura no haver estat ensenyat mai a 
l’escola a reconèixer informació esbiaixada. La mitjana de la 
OCDE, en canvi, està vuit punts per sota: se situa en el 46%.

Davant d’aquestes mancances, la FAPE es reafirma en què la 
implantació d’una assignatura d’alfabetització mediàtica serviria 
per dotar els escolars dels coneixements suficients que els per-
metin distingir les notícies veraces de les falses, obtenir un criteri 
crític dels mitjans, saber de on procedeixen les fonts i quines són 
fiables i quines no i saber discriminar, sospesar i valorar el que 
reben per enfrontar-se millor a la mentida i la manipulació.

Els catedràtics han recordat en la seva proposta que la Comis-
sió Europea ja va llançar fa més d’una dècada la recomanació 
d’Alfabetització mediàtica en l’entorn digital, en què insten els 
governs a introduir ensenyaments referits als mitjans de comu-
nicació; mentre que la Unesco, per la seva banda, va publicar el 
seu Currículum per a Professors sobre Alfabetització Mediàtica 
i informacional, en el qual estable i un marc per al desenvolupa-
ment de la competència mediàtica a l’escola.

Els catedràtics critiquen que els graus d’Educació Infan-
til i Primària encara no tenen assignatures relacionades amb 
l’educació mediàtica, ni tampoc els màsters de formació de pro-
fessorat, de manera que proposen que els futurs mestres surtin 
de la universitat sent també experts en informació mitjançant un 
doble grau en ambdues matèries.
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D’aquesta manera, els experts de 33 universitats espanyo-
les subratllen que ha arribat l’hora d’avançar en el desenvo-
lupament de l’educació mediàtica a Espanya, a l’afirmar que 
“disposem de les eines, les investigacions i els coneixements 
necessaris: només es necessita la voluntat dels responsables 
de les administracions educatives i dels equips rectorals de les 
nostres universitats. És el moment d’una política pública que 
fomenti la formació curricular en educació i comunicació per al 
progrés ciutadà”. (Fotografia: Tribuna de Salamanca)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el document 
complet “Declaración la Educomunicación en España: Un reto 
urgente para la sociedad digital”. CLICAR AQUÍ 
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Regular les xarxes socials i menys 
dependència d’accionistes privats 
en els mitjans, consells de Cagé per 
recuperar la confiança dels lectors
Per Laboratorio de Periodismo

 
La crisi ocasionada per la Covid va portar a molts ciutadans a 
recórrer als mitjans de comunicació a la recerca de fonts fia-
bles, però a poc a poc, tot i que queda algun pòsit, la situació 
torna a el punt en què estava abans de l’arribada de la pandè-
mia i la desconfiança en els mitjans de comunicació segueix 
sent la tònica general en moltes enquestes .

Fa tot just unes setmanes, l’Eurobaròmetre anual de la Comis-
sió Europea posava de nou de manifest l’enfonsament de la 
confiança dels espanyols en les seves institucions, els partits 
polítics i els mitjans de comunicació.
 
“Els mitjans de comunicació -publicava El Mundo sobre 
l’Eurobaròmetre- no es lliuren del qüestionament de l’opinió pú-
blica. De manera general la visió dels espanyols és “clarament 
de desconfiança majoritària”, constata l’informe. La ràdio és el 
mitjà que considera més fiable, el 42% enfront de 46% de re-
buig. A continuació la premsa, amb només un 34% d’aval, la 
televisió, amb un 31%, Internet, un 25%, i un 14%, les xarxes 
socials. El 83% afirma a més que sol trobar en els mitjans “no-
tícies falses” i per al 85% la desinformació és un problema per  
Espanya  i per a la democràcia (86%)”.

Què es pot fer per recuperar en part aquesta confiança que 
els ciutadans han perdut en els mitjans de comunicació? Julia 
Cagé, presidenta de la Societat de lectors de Le Monde, es-
pecialista en mitjans de comunicació, economista, i professora 
de Sciences Po Paris, suggereix dues mesures per avançar en 
aquesta direcció: menor dependència d’accionistes privats en 
els mitjans de comunicació; i regular les xarxes socials perquè 
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siguin tractades igual que un mitjà de comunicació, amb les 
mateixes responsabilitats.

Segons apunta Cagé en la seva última publicació  L’Information 
est un bien public. Refonder la propriété des médias, “avui, els 
mitjans de comunicació són propietat d’un nombre molt reduït 
d’industrials, el que planteja moltes preguntes en termes de 
conflicte d’interessos, censura i autocensura dels periodistes. 
Per tant, em sembla urgent repensar les regles que regeixen 
avui la propietat dels mitjans”, indica en declaracions a Le Petit 
Journal. 

Concretament, suggereix, correspondria als mitjans de comu-
nicació repensar la seva organització econòmica i que sigui 
menys dependent dels accionistes privats.
 
Julia Cagé demana que “els periodistes per una banda i els 
lectors de l’altra estiguin més associats amb la propietat dels 
mitjans”. D’aquesta manera, no només es converteixen en ac-
cionistes dels mitjans, sinó que també tenen “drets polítics”. 
En altres paraules, tornar a col·locar els lectors i periodistes al 
centre del funcionament econòmic d’un mitjà enfortiria en gran 
mesura la seva autonomia i la seva governança dins d’ell.

“La veritat és que en democràcia ja no podem deixar als perio-
distes sols amb els seus accionistes”, sosté.

Regular les xarxes socials
Segons Cagé, regular les xarxes socials seria també un pas 
endavant, perquè les faria responsables de la desinformació i 
es veurien obligades a actuar de veritat. Per Julia Cagé, la crisi 
per la Covid ha estat reveladora de “la importància dels fenò-
mens de desinformació i la seva tremenda difusió a les xarxes 
socials”. 

Al regular les xarxes socials i veure aquestes obligades legal-
ment a tallar la desinformació, les xarxes serien com a nous 
mitjans per al consum d’informació, que facilitarien arribar a les 
audiències que han abandonat el paper i la televisió, explica. 
Cagé també es mostra a favor que les xarxes socials paguin 
als diaris i considera que, en el model actual, són un enemic 
natural de la informació: “Des del punt de vista econòmic, els 
GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple) són òbviament els 
“enemics”: guanyen diners reproduint contingut en línia de for-
ma gratuïta que no han contribuït en absolut a produir (són els 
mitjans els que inverteixen en la qualitat de la informació) i a 
el mateix temps roben els ingressos publicitaris dels mitjans”.
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La també autora del llibre Salvar los medios de comunicación 
considera que tot i que ara es doni aquesta situació, en la qual 
les xarxes usen el contingut dels mitjans sense pagar per ell, 
la realitat podria ser una altra i per això no cal resignar-se. “De 
moment, els gegants de la web encara es resisteixen a no pa-
gar, però aquesta batalla ha de lliurar-se fins al final: no podem 
permetre que un petit nombre de jugadors posin de genolls als 
nostres mitjans de comunicació per enriquir-se”, conclou. (Info-
grafia: Ciència Oberta)

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA
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“És necessari un mesurament digital 
integral capaç de mesurar el consum 
digital de cada individu, sense 
importar el dispositiu o el format”
Per Asociación de Medios de Información i Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia

  
L’Associació de Mitjans d’Informació (AMI) ha realitzat un nou 
seminari online per conèixer en profunditat la nova eina de 
mesurament ó digital de mitjans que començarà a funcionar el 
2022.

AMI, l’Associació de Mitjans d’Informació, va organitzar aquest 
un nou seminari en línia amb el títol “Les claus de la proposta 

de GfK per al mesurament digital a Espanya”, en el qual s’han 
analitzat detalladament totes les novetats del nou mesurador 
digital de referència, que començarà a implementar-se a partir 
de l’1 de gener de 2022 als mitjans de comunicació.

Durant la sessió, presentada per Ramón Alonso, director gene-
ral d’AMI, hi van participar Enrique Yarza, president de Media 
Hotline, com a moderador i David Sánchez, Digital Solutions 
Director de GfK. David, com a portaveu de GfK, companyia de 
recerca de mercats més gran d’Alemanya i la cinquena més 
gran de món, ha explicat totes les novetats d’aquest nou servei.

Entre elles, el nou mesurador digital destaca per ser “un verita-
ble sistema single source”, preparat per incorporar dispositius 
de consum de mitjans on el centre del mesurament és la per-
sona, i que genera un database respondent level. Sanchez va 
destacar que “la tecnologia Gfk és pionera en mesurament de 
persones, posant-los en el centre del mesurament. 

El consum de continguts s’obté de forma uniforme i centralitza-
da a través de panells singles source. Amb el seu programari de 
mesurament multidispositiu recullen dades de forma coinciden-
tal, és a dir, en el moment en què es produeix el consum digital”. 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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A més, es posa en valor que es tracta d’una tecnologia pròpia i 
autònoma en continu desenvolupament.

David Sánchez també va recalcar que “la mostra ha de reflec-
tir l’estructura poblacional a nivell demogràfic, geogràfic i per 
dispositius d’accés a Internet. Començarem reportant dades 
basades en 15.000 usuaris Multidispositius i la mostra evolucio-
narà al llarg del projecte incrementant la mida fins a arribar als 
25.000 individus en 2024”. I va afegir altres avantatges: “També 
oferirem un mesurament de gran abast que permetrà el mercat 
disposar de dades d’audiència long tail i una major possibilitat 
de segmentacions”.

Es va recordar que en el passat, els mitjans es definien en fun-
ció dels dispositius on es consumeixen: els programes de te-
levisió només es veien en televisors; les notícies i articles de 
fons només es llegien en format imprès; i els programes de 
ràdio només es podien escoltar en una ràdio. El desafiament 
avui està en comprendre el consum de mitjans en un panora-
ma fragmentat. La primera plataforma de mesurament digital de 
GfK ofereix la base per a una veritable mesurament en diferents 
mitjans, es va recordar en aquest acte.

Així, GfK Measurement Platform capta i quantifica el comporta-
ment dels consumidors en diferents mitjans i en tots els dispo-
sitius, el que l’ajudarà a:

• Adoptar amb èxit estratègies publicitàries i de compra de mitjans
• Conèixer el comportament en diferents mitjans i avaluar els 
ingressos
• Integrar aquestes dades amb altres fonts i sistemes

Mesura de la televisió connectada i report de la dada
El responsable de GfK a l’Estat espanyol va posar èmfasi en 
que “per primera vegada, la indústria espanyola comptarà amb 
un mesurament granular dels consums realitzats a través de 
l’anomenada televisió connectada”. És a dir, tot el relacionat 
amb les Smart TVs o sistemes de reproducció i aglutinador de 

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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continguts i plataformes com Chromecast, AppleTV o FireTV, 
entre d’altres.

Encara que, sense dubte, un dels principals avantatges que va 
explicar David Sánchez durant la sessió és la posada en marxa 
de “dos informes mensuals: un mensual, publicat dins dels pri-
mers 15 dies de cada mes, i un avanç quinzenal, que reportarà 
dades de audiència sota els mateixos paràmetres que el men-
sual abans del dia 25 del mateix mes.” A més, va remarcar, tots 
els informes comptaran “amb mètriques de qualitat i mitjanes 
d’audiències diàries, que determinaran l’afinitat de l’usuari al 
consum més enllà del mer resum d’usuaris únics mensuals”.

Sánchez va concloure la sessió posant en valor el sistema: 
“Confiem en la qualitat dels nostres processos, en la robustesa 
del nostre sistema i en el nostre equip altament experimentat, 
tot i que sempre estem oberts a auditories de control”. “A partir 
d’avui, volem obrir un canal de comunicació amb tots els part-
ners interessats en aquesta nova etapa de mesurament de la 
indústria espanyola”.

Ramón Alonso, d’AMI, va voler destacar el que aportarà el nou 
sistema de mesurament digital de GfK als mitjans de comuni-

cació. “Amb aquest nou sistema, disposarem d’un mesurament 
més humanitzat, a més d’una mètrica diària que permetrà una 
millor planificació dels departaments de màrqueting de cara 
a millorar els serveis de subscripcions i millora del contingut i 
sempre oferint un periodisme de qualitat”. (Il·lustracions: GfK i 
AiThority.com)

EN PROFUNDITAT/ PETIT REPORTATGE
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El miliard desaparegut
Per Per Tracy De Goose, ex presidenta executiva de Newsworks 
/ Innovation

Tractarem de publicitat. parlaré de publicitat. Perquè? Perquè 
hem de parlar dels diners. Portem massa temps venent el que 
no és correcte. Ho hem de canviar ràpidament. I, només puc 
fer-ho amb la vostra ajuda i suport.

Llavors, per què venem el que no és correcte? Perquè com a 
indústria venem el nostre espai publicitari i no el nostre perio-
disme. Em deixat perdre uns mil milions de lliures d’ingressos 
publicitaris durant l’última dècada. Mil milions de lliures menys 
en un moment en què realment ho necessitem. Però ara tenim 

una finestra perfecta per canviar-ho. Una finestra perfecta per 
començar a recuperar la inversió en periodisme.

Perquè? Perquè ens trobem en una cruïlla crítica per a la indús-
tria informativa. El nou nombre de lectors està en nivells rècord. 
Quaranta-quatre milions de persones llegeixen periodisme de 
notícies a través de diaris i dispositius digitals cada setmana. 
Es tracta d’uns quatre a cinc milions de lectors més que fa una 
dècada. Això suposa un creixement del 10%. I el que és més 
important, 44 milions és el mateix abast setmanal que Google. 
Això sorprèn a molta gent.

Perquè? Perquè ningú de la nostra indústria parla mai de lec-
tors totals. La història que ha dominat durant els darrers deu 
anys ha estat la de la disminució de les circulacions de diaris.

Els diaris són importants. Onze milions de persones al Regne 
Unit llegeixen cada dia un diari nacional. Però 19 milions de 
persones llegeixen el periodisme en línia. És a dir, dos terços 
del nostre públic. D’aquí ve el nostre creixement de lectors. I 
d’aquí continuarà venint. Dos milions de persones més cada dia 
llegeixen periodisme de notícies en línia en comparació amb fa 
un any.

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Per tant, els números rècord estan llegint les notícies. I els lec-
tors ens segueixen a nosaltres i al nostre periodisme mentre 
fem la transició en línia. En qualsevol altre sector, aquest tipus 
de creixement es celebraria, s’empaquetaria i es vendria, i es 
repetiria repetidament, als anunciants que juguen un paper im-
portant en el finançament de la nostra indústria.

Perquè la confiança del públic en les noves marques i la de-
manda de fonts de notícies i informació fiables augmenta?. La 
percepció de la indústria de les notícies canvia; la confiança 
augmenta. El 69% de la gent diu que confia en la marca de 
notícies escollida.

Sis de cada deu persones diuen que confien més en les mar-
ques de notícies establertes des de l’augment de les notícies 
falses. Això no és sorprenent si es té en compte la suposada 
intromissió de Rússia en els nostres processos democràtics, la 
proliferació de notícies falses i la difusió de la desinformació.

I no oblidem el desconcertat historial de Google sobre seguretat 
de la marca i els ingressos publicitaris generats erròniament 
pels vídeos jihadi.

Recentment he escoltat a tres periodistes sènior que expliquen 
per què és un gran moment per ser periodista i un moment 
crític per al periodisme. “La gent busca profunditat. Demanen 
més anàlisi, notícies i informació als experts en els quals poden 
confiar.”

Perquè? Perquè la gent busca profunditat. Demanen més anàli-
si, notícies i informació als experts en els quals poden confiar. 
El periodisme importa. Ara més que mai.

Llavors, on ens deixa això?. En totes les mètriques que impor-
ten als anunciants (creixement, confiança i demanda), estem en 
bona forma. Però, i és tan gran, però, per tot aquest creixement, 
els diners encara no ens arriben. Segons les previsions, els 
ingressos publicitaris en línia augmentarien un 5,1% el 2019. 
Lleugerament encoratjador, però lluny de ser suficient.

Per què els diners no arriben més de pressa? La resposta 
senzilla: la publicitat digital està trencada. Està dominada per 
un mercat obert en què el contingut s’ha venut com una mas-
sa amorfa. Hi ha poca atenció en la qualitat del contingut. O 
l’atenció del públic. Hola, la paraula “contingut” ha estat segres-
tada pels corredors, els propagandistes, els falsos i similars. 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Això significa que el periodisme de qualitat s’està agrupant amb 
aquest “contingut” i es ven als anunciants.

Aquests anunciants es troben ara en aquesta situació descon-
certant en què ja no estan segurs d’on es mostra la seva pu-
blicitat. Tampoc no estan segurs de si és vista per un humà. 
No és sorprenent que la confiança en la publicitat s’hagi reduït 
al mínim històric: del 50% al 25%, segons la UK Advertising 
Association.

Per què no canvien les coses?
Afortunadament, els anunciants, els reguladors i els polítics co-
mencen a despertar de tot això. Però és lent. I l’estrangulament 
que tenen les plataformes tecnològiques al mercat publicitari 
és escàs. Tanmateix, el món digital canvia en el seu eix i la 
següent fase de la publicitat digital es veu molt més brillant per 
als editors.

Totes les proves demostren que la concentració de la despesa 
digital en entorns periodístics de qualitat proporciona. I cada 
vegada hi ha més anunciants a punt per escoltar-los. Hem 
d’aprofitar aquest canvi. No ens podem asseure aquí i esperar 
que tot ens caigui sobre. No podem deixar passar l’oportunitat.

Som els grans narradors. Però no sempre hem estat genials 
explicant la nostra pròpia història. Hem de canviar això ràpi-
dament. Hem d’aprendre a explicar una història de la indústria 
unificada, amb més potència, coherència i freqüència.

Em comprometo a ser un protagonista en això. He estat a les 
Nacions Unides per parlar del mercat dels anuncis digitals i dels 
molts reptes que he exposat aquí. Estic fent més soroll en més 
llocs per ajudar a girar la marea en la nostra direcció.

Per tant, si pogués preguntar-me una cosa, seria per a tots 
aquells que treballen en el negoci de notícies donar a la nostra 
indústria l’oxigen de publicitat que es mereix, per fer arribar el 
nostre costat de la història.
Perquè? Perquè el periodisme és important. I volem tornar 
aquests mil milions. (Infografia: Squarespace)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI
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Boom de nous models de quioscos a 
Barcelona
Per Cristina Martín Valbuena / The New Barcelona Post

Passejant per Barcelona, apareixen quioscos que no 
s’assemblen als de sempre, amb estètiques diferents i cafès 
per emportar. Des de fa mesos, proliferen nous models de ne-
goci en aquest sector, que fa temps que no viu la seva millor 
època, com demostren les persianes que continuen baixades 
a molts d’ells. News&Coffee, Diverscoop o GoodNews són al-
gunes de les noves marques que estan apareixent a la ciutat. 

El Col·legi de Periodistes també estudia des de fa temps com 
dinamitzar els quioscos que gestiona al centre i els volen poten-
ciar incloent activitats culturals.

La venda de cafè per emportar ha estat el gran canvi que han in-
troduït iniciatives com News&Coffee i GoodNews. News&Coffee 
va ser el primer a obrir un d’aquests nous quioscos, durant el 
desembre de 2019, i la ubicació que va escollir va ser a Passeig 
de Sant Joan. Els seus impulsors, Gautier Robial i Pablo Pardo, 
venen del món de la restauració, on s’han encarregat de muntar 
restaurants com la Casa Bonnay o el Boa-Bao. Tot allò que van 
aprendre en la seva etapa professional anterior els hi ha per-
mès idear una nova fórmula per als quioscos, incloent el cafè 
d’especialitat. I insisteixen: “No som una cafeteria o un quiosc, 
som un quiosc amb cafè”.

També van plantejar una estètica completament diferent. Man-
tenint “el gris industrial d’abans” en aquests espais, van nete-
jar el “soroll” que veien als quioscos plens de souvenirs i van 
apostar per retornar el protagonisme al paper, oferint els diaris 
de sempre, però també fins a 80 referències de revistes inter-
nacionals.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER
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El paper té futur
Aquesta proposta innovadora atrau públics molt diferents als 
seus quioscos, des de clients tradicionals que busquen allò 
que sempre han llegit fins a nous, que mai havien passat per 
un quiosc i, mentre demanen un cafè, s’emporten algun diari. 
Robial i Pardo ho tenen clar: el paper té futur. “El model ens 
funciona i és gràcies al paper”, subratllen. I es que més del 
60% de les seves vendes provenen de diaris i revistes. De fet, 
creuen que amb aquests productes acabarà passant com amb 
el vinil, tothom el donava per mort, però ha acabat tornant. Amb 
un equip de sis persones, News&Coffee ha apostat pel model 
de franquícia, estudiant molt bé amb qui decideixen compartir 
la seva idea. Prefereixen anar a poc a poc, tot i que cada set-
mana reben més de deu peticions per obrir nous quioscos. De 
moment, tenen el quiosc original de Passeig de Sant Joan i tres 
més franquiciats ubicats a Francesc Macià, a la plaça de la Vila 
de Gràcia i a l’avinguda Paral·lel.

El model es va replicant
Després va arribar GoodNews, amb un quiosc a Balmes amb 
Diagonal que es va inaugurar el setembre de 2020. La seva 
estètica divergeix de la News&Coffee, amb els colors verds i 
blancs com a protagonistes, encara que la proposta sigui simi-

lar, oferint cafè per emportar, a més de diaris i revistes. Aquest 
nou actor en el sector està experimentant un creixement força 
ràpid en els últims mesos i ja porten sis quioscos oberts, su-
mant una plantilla total de 27 treballadors. El soci fundador i 
portaveu de GoodNews, Lucas de Gispert, remarca que no te-
nen pressa en continuar obrint nous quioscos, però que tenen 
la mirada posada en zones on encara no hi són, com Sants, 
Poblenou i Gràcia.

Així mateix, estan preparant-se per expandir el seu negoci a 
Madrid, on preveuen obrir un parell de quioscos a mitjans de 
juny, i provar un nou format de quiosc en un local de 90 me-
tres quadrats a Rambla Catalunya amb Rosselló. Aquest últim 
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també vendrà cafè per emportar i diaris —probablement es po-
dran descarregar digitalment via QR—, i ha suposat una inver-
sió de 100.000 euros, amb la contractació de sis treballadors. 
De Gispert assenyala que estan valorant obrir una ronda de 
finançament, que els permeti obtenir recursos d’algun inversor 
particular. Com en el cas de News&Coffee, la seva proposta 
està funcionant i, segons detalla De Gispert, estan superant les 
vendes que tenien els antics propietaris dels quioscos que ara 
ocupen.

Una altra iniciativa que està revitalitzant els quioscos de Barce-
lona és la que proposa la cooperativa Diverscoop, formada per 
12 treballadors majors de 45 anys i amb discapacitat. Amb el 
suport de l’Ajuntament, van obrir els primers quioscos el gener 
de 2020. Actualment, gestionen un total de cinc i esperen obrir 
uns quants més aquest any. La previsió és arribar a un total de 
deu. El seu president, José Franco, assenyala que treballen 
per aconseguir un model de negoci que sigui “sostenible, social 
i integrat a la comunitat”. No només donen feina a un col·lectiu 
que ho té molt difícil per trobar feina sinó que també aprofiten 
per donar visibilitat als productes que fan entitats de persones 
amb discapacitat, amb la voluntat d’ajudar-los a recaptar fons.

Però la seva vinculació amb els veïns que els visiten no acaba 
aquí. Col·laboren amb Vincles BCN i Radars, uns serveis de 
l’Ajuntament per acompanyar a les persones grans. El primer 
consisteix en entregar cinc euros a la setmana a unes 40 per-
sones grans que viuen a prop dels quioscos perquè se’ls gastin 
comprant diaris o revistes i, a la vegada, interactuïn amb els 
seus treballadors. El segon té una funció similar, amb els em-
pleats de Diverscoop vigilant la gent gran del barri i avisant als 
serveis socials si veuen que algú se’l veu diferent o fa dies que 
no passa pel quiosc. “Els quioscos han de ser de la comunitat i 
per a la comunitat”, resumeix Franco. 

El Col·legi de Periodistes també analitza des de fa temps no-
ves vies de negoci per als quioscos que gestiona, que li per-
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meten finançar les activitats i els serveis que ofereix als seus 
col·legiats. L’organització gestiona un total de 12 quioscos, re-
partits per Passeig de Gràcia, La Rambla i Plaça Catalunya, 
zones molt afectades per una pandèmia que les ha buidat de 
turistes i oficinistes. 

Segons explica el portaveu del Col·legi de Periodistes, Xavier 
Puig, estan valorant diverses opcions, descartant models no 
relacionats amb el periodisme, com la venda de cafès per em-
portar. Puig indica que les novetats que puguin introduir estaran 
relacionades amb iniciatives periodístiques i culturals, donant 
suport així a la gran oferta que té la ciutat. Per exemple, es 
poden acabar decidint per apostar més per la venda d’entrades 
a espectacles, excursions turístiques o llibres. I Puig no té cap 
dubte. Continuaran venent diaris, encara que cada cop menys 
barcelonins els comprin. “Si hem de ser l’últim quiosc que ven 
premsa al carrer, ho serem”, conclou. (Fotografies: Metrópoli 
Abierta, Beteve i CCMA)
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La premsa local, líder malgrat tot
Per Ramón Riveiro / La Región

El valor de la premsa es troba en el seu lideratge. Nucli del 
periodisme i decisiva en l’agenda diària, el seu paper de brúixo-
la es reforça en temps d’intranquil·litat: davant de la Covid, la 
ciutadania ha ressaltat la seva rigorositat. Davant el populisme, 
ningú amb més credibilitat per desactivar les “fake news”. És el 
canari a la mina de qualsevol recessió i en la crisi demogràfica 
és el periodisme local el que dóna veu al territori i ajuda a fixar 
població. La UE avança el vital d’evitar la desertització infor-
mativa. El desenvolupament dels territoris i, dels petits més, 
està vinculat a una premsa local líder, sòlida i enganxada als 
interessos de la seva gent. 

Una altra manera de mesurar el valor de la premsa està en 
el volum dels seus rivals. La majoria ha profetitzat el seu fi-
nal mentre parasitava els seus continguts sense pagar ni un 
sol euro. Els més obscens són ara les grans tecnològiques, 
que, a través de xarxes i agregadors de notícies, porten lustres 
lucrant-se publicitàriament amb els continguts produïts per les 
capçaleres. 

Avui sembla que hi ha vents de canvi a Europa i els EUA davant 
d’un dany evident: Google o Facebook suposen una pèrdua de 
1.320 milions anuals als mitjans espanyols, segons l’associació 
en defensa dels drets d’autor Cedro, que xifra aquest deute 
digital en 263 milions a l’any. Altres governs ja han avançat 
en aquesta direcció i els gegants tecnològics pagaran als edi-
tors australians 600 milions i als canadencs 514 milions. Són 
passos necessaris per a compensar els efectes d’internet, que 
també ha escampat webs que repliquen en uns minuts informa-
cions en què un periodista ha estat treballant durant dies. Això, 
al cap i a la fi, és el que sempre han fet ràdios i televisions. 

Res a objectar al dret a cita però en el seu abús hi ha un revés. 
On no hi ha una altra duplicitat és en els gabinets de premsa: 
tant és que siguin públics o privats, el seu objectiu és usurpar 
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el paper de periodista i de postres confeccionen “revistes de 
premsa” que, en la pràctica, són una altra forma de pirateria. 

Totes aquestes ferides han suposat un impacte real sobre 
l’economia dels mitjans, tot i la resistència de la premsa local, 
recolzada en la fortalesa de la seva terra per quadrar números, 
mantenir -o fins i tot créixer- en lectors i esforçar-se com autèn-
tic motor d’ocupació. I això passa amb el convidat de pedra de 
les administracions públiques, protagonistes d’un curiós feno-
men: com més alta està en l’escalafó burocràtic, més desconei-
xement del mapa real de la premsa. 

Aquí està la dissociació: mentre Espanya s’articula a través de 
l’inqüestionable lideratge de les seves capçaleres provincials i 
locals, les polítiques públiques fan prevaldre els grans mitjans, 
desterritorialitzats i sí en crisi d’audiència. Això es tradueix tam-
bé en l’absència d’accions per apropar la premsa a l’escola, 
oblidant aquests llaços entre el paper i la comunitat, forjats 
durant dècades grises en què el diari va servir tant de profes-
sor per a la lectura com de finestra al món i que es renoven 
generació en generació. Perquè malgrat els gurús i la manca 
de voluntat de sumar esforços entre l’associacionisme de la 
pròpia premsa per teixir aliances, aquí segueixen cada matí o 

cada setmana els periòdics de proximitat en quioscos i taules 
d’esmorzar. Empenyent al seu territori mentre s’adapten a les 
noves realitats per seguir creixent, sempre amb la complicitat 
dels seus lectors. (Infografia: Comunicació21)
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