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Acord al Consell d’Europa sobre la 
seguretat dels periodistes i l’impacte 
de la intel·ligència artificial
Per Rafael Jiménez Claudín, editor / Periodistas en Español

Els ministres europeus responsables de la societat de la in-
formació i els mitjans de comunicació han acordar el passat 
dia 11, a Estrasburg, portar a terme una sèrie d’accions priori-
tàries per abordar els desafiaments més urgents en la llibertat 
d’expressió, inclòs el deteriorament de la seguretat dels perio-
distes i l’impacte de la Intel·ligència (IA) i de digitalització mas-
siva en els mitjans i entorns informatius.

A la Conferència Ministerial del Consell d’Europa celebrada els dies 
10 i 11 de juny 2021, els ministres van aprovar una Declaració final i 
quatre resolucions que cobreixen àrees en què el Consell d’Europa 
centrarà els seus esforços per protegir la llibertat d’expressió en 
els propers anys: tecnologies digitals, la seguretat dels periodis-
tes, l’entorn canviant dels mitjans de comunicació i la informació, i 
l’impacte de la pandèmia Covid en la llibertat d’expressió.

Recordant que la violència contra periodistes i altres actors dels 
mitjans constitueix un atac a la democràcia, els ministres es 
van comprometre a fer d’aquest problema una prioritat política 
i van expressar la seva seriosa preocupació per la impunitat 
imperant en aquests atacs.

Van convidar al Consell d’Europa a preparar orientacions per a 
la redacció de plans d’acció nacionals sobre la seguretat dels 
periodistes i altres actors dels mitjans de comunicació a ser im-
plementats pels estats membres i a portar a terme una campan-
ya integral a nivell europeu per promoure la protecció del perio-
disme i la seguretat. dels periodistes, a més d’altres mesures.

Els ministres es van comprometre a arribar a tots els actors 
involucrats en el disseny, desenvolupament i desplegament de 
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tecnologies digitals i eines d’intel·ligència artificial per a la crea-
ció, moderació i distribució de contingut en línia per a desenvo-
lupar la coregulació o regulació, fins i tot a través d’estàndards 
legalment vinculants quan correspongui. que garanteixin el res-
pecte de la llibertat d’expressió.

A més, es van comprometre a crear les condicions reglamen-
tàries necessàries per garantir que els processos automatitzats 
de creació i difusió de notícies, fins i tot a través d’eines com el 
processament de llenguatge natural, la robotització i les fonts 
de notícies preparades algorítmicament, s’utilitzin amb ple res-
pecte del dret a la llibertat d’expressió. També van demanar a 
tots els actors que prestin més atenció als grups marginats es-
tructuralment exclosos de rebre notícies i en risc de rebre una 
oferta d’informació menys diversa.

Els ministres van convidar al Consell d’Europa a desenvolupar 
una guia sobre l’impacte de les tecnologies digitals en la lliber-
tat d’expressió a nivell de les comunicacions entre individus, 
dins de les sales de redacció i espais públics de comunicació. 
Altres accions que s’emprendran són la redacció, en cooperació 
amb els professionals dels mitjans, de codis ètics per als actors 
dels mitjans, incloses les plataformes en línia, per promoure l’ús 

transparent i responsable de les eines d’intel·ligència artificial a 
la sala de redacció, protegir dels perills de l’explotació de dades 
personals i garantir l’exposició a una diversitat de continguts i 
fonts de mitjans.

En el context de la digitalització dels mitjans de comunicació i 
l’entorn de la informació, els ministres van reconèixer la impor-
tància crucial d’una informació plural, fiable i fidedigna, lliure de 
control indegut estatal o privat per a qualsevol societat demo-
cràtica. Es van comprometre a abordar la creixent desinforma-
ció donant suport a un panorama mediàtic plural i independent.

Entre altres accions, els ministres van convidar al Consell 
d’Europa a revisar les normes sobre responsabilitat del contin-
gut en línia a la llum de l’evolució dels rols dels actors clau en 
l’entorn dels mitjans, inclosos els motors de cerca i les platafor-
mes de xarxes socials. A la llum dels canvis en les tècniques 
de campanya, van sol·licitar el desenvolupament d’orientacions 
sobre campanyes de comunicació electoral i cobertura mediàti-
ca de les campanyes electorals.

En la resolució sobre l’impacte de la pandèmia de la Covid-19, 
els ministres van expressar el compromís dels Estats mem-
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bres d’eliminar tots els obstacles innecessaris a la llibertat 
d’expressió en temps de crisi i garantir l’accés a la informa-
ció i els documents oficials de conformitat amb la Convenció 
de Tromsø sobre accés a documents oficials. Van subratllar 
la necessitat de garantir que les lleis i polítiques existents no 
s’utilitzin indegudament per silenciar les veus crítiques en lloc 
de promoure un debat públic lliure i pluralista sobre totes les 
qüestions d’interès públic.

Organitzada conjuntament pel Consell d’Europa i el govern xi-
priota, la conferència ministerial va reunir més de quaranta mi-
nistres i secretaris d’estat, i 350 participants de governs nacio-
nals, organitzacions internacionals, la societat civil, els mitjans 
de comunicació i el món acadèmic. (Fotografia: lavalira.eu)
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Un informe sobre l’estat dels mitjans 
de comunicació 2021 revela les 
principals tendències que afecten els 
periodistes
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
 

Amb un subministrament aparentment infinit de crisis, el 2020 
va deixar una marca indeleble a les redaccions de tot el món 

amb una sèrie de reptes que continuen influint en els mitjans 
de comunicació actuals, des d’estratègies editorials i comporta-
ments laborals fins a volen i esperen dels professionals de les 
relacions públiques. Per proporcionar una visió més profunda 
del panorama mediàtic actual i de com els equips de relacions 
públiques poden ser millors socis dels periodistes en el futur, 
Cision va publicar el seu tan esperat informe sobre l’estat dels 
mitjans de comunicació del 2021, ple de tendències emergents 
que no ens podem permetre ignorar.

Les principals conclusions de l’estudi de Cision:
• Les opinions dels periodistes sobre la confiança del públic en 
els mitjans de comunicació han millorat constantment en els da-
rrers cinc anys, però el repte continua.  Més de la meitat (53%) 
dels periodistes senten que la ciutadania ha perdut confiança 
en els mitjans de comunicació durant l’últim any, per sota del 
59% de l’enquesta de Cision del 2020. 
• La censura continua sent una preocupació important. Prop de 
la meitat (46%) dels periodistes de tot el món prediuen un de-
teriorament continu de la llibertat de premsa durant els propers 
tres anys.
• Els periodistes encara estan aclaparats per la quantitat de 
sol·licituds de relacions públiques, però no molt impressionats 
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amb la qualitat. De fet, volen que els professionals de relacions 
públiques els ajudin en el seu treball amb petites facilitats. I 
és que gairebé la meitat dels periodistes entrevistats cobreixen 
entre 5 i 7 històries per setmana, busquen notes de premsa, 
investigacions originals, fan entrevistes, cobreixen esdeveni-
ments i, també, busquen elements multimèdia (fotos, vídeos, 
etc.).
• Els professionals de les relacions públiques han de preveure, 
supervisar i actuar ràpidament sobre les tendències. Amb una 
competència augmentada pels globus oculars, els periodistes 
estan avaluant de prop si una idea de la història té el “factor it” 
que es traduirà en trànsit i en accions socials (i, finalment, en 
ingressos publicitaris). 
• Els professionals de les relacions públiques haurien d’evitar 
prémer els botons més grans dels periodistes. El correu bros-
sa, els tons que semblen fulletons de màrqueting, la manca de 
transparència i el seguiment repetitiu, es troben entre les millors 
pel·lícules per a periodistes.

Gràcies a les respostes a l’enquesta, també coneixem que el que 
no els agrada en absolut als periodistes és  haver de treballar sobre 
temes suggerits que sonen com fullets de màrqueting, la manca de 
transparència i el seguiment repetit. (Infografia: Cision’s 2021)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi 2021: Global Sta-
te of de Media. CLICAR AQUÍ.  

Els diaris volen els periodistes a la 
redacció

ABC comença a dissenyar la tornada dels professionals de Vo-
cento a la feina presencial. Amb més de 11 milions de perso-
nes vacunades i el bon ritme d’immunització a escala nacional 
contra el coronavirus, els mitjans de comunicació comencen, 
doncs, a plantejar el retorn dels periodistes a les redaccions. 
Així, doncs, el diari ABC està preparant la tornada dels seus pe-
riodistes. La direcció es troba immersa en converses per aclarir 
com serà aquest retorn a la seu principal.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Fonts internes asseguren que el pla passa perquè els periodis-
tes tornin per torns. És a dir, que la redacció es divideixi: una 
meitat treballaria des de la seu i l’altra a teletreball. D’aquesta 
manera se seguiria respectant la distància de seguretat i 
s’eviten les aglomeracions. Serà una volta gradual, “poc a poc”.

A El País ja van a la seu. Els periodistes d’El País estan co-
mençant a acudir a la redacció. Es tracta de professionals que 
ho fan de manera voluntària, és a dir, el diari no força a ningú a 
que torni. D’aquesta manera, s’està començant a compaginar 
el treball presencial amb el teletreball. Abans que un periodista 
torni al seu lloc en la redacció, ha d’avisar amb antelació perquè 
hi ha aforament limitat: no es pot superar el 30% dels llocs de 
treball ocupats en cadascuna de les plantes.

A la Agència EFE també s’estan fent els primers passos per a 
la tornada dels professionals. Des de la direcció havien traçat 
un pla perquè els redactors comencin a aplicar un model mixt : 
presencial i teletreball. S’ha establert un màxim de tres dies de 
treball a casa i dos a la seu.

Altres de les companyies que ha posat data per començar la 
desescalada dels seus periodistes és Mediaset. A Fuencarral 

esperen que a partir del pròxim mes de setembre es vagi pro-
duint el retorn gradual dels treballadors que es troben de tele-
treball. De fet, el màxim responsable, Paolo Vasile, torna al seu 
despatx aquesta setmana. (Font: El Confidencial Digital – foto-
grafia: Madrilánea)

Prisa oficialitza els canvis en la seva 
directiva i en el consell d’El País

Prisa continua amb la remodelació de tota la seva cúpula direc-
tiva després d’executar la divisió dels seus principals bastions 
en dues àrees independents. Els últims moviments afecten di-
rectament a l’organigrama de El País i més concretament, de 
la societat que el sosté. Entre els canvis anunciats es troba el 
d’August Delkáder, que ha deixat els seus càrrecs executius 
a Prisa com a coordinador editorial del grup i president de la 
Cadena SER. Això no obstant, es mantindrà com a president 
d’honor de la ràdio.

A més, en els últims dies, la companyia ha oficialitzat la sortida 
del consell de membres de calat com el de Miguel Àngel Ca-
yuela, Pedro García Guillén, Alejandro Martín Peó. Cessament 
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que formen part del pla d’Oughourlian per a la renovació plena 
de la companyia i fonamentalment de la seva cúpula directiva.

En el seu lloc, s’han oficialitzat nomenaments com el de Ro-
sauro Varo -a través dels canals oficials- com a vicepresident 
del consell de Prisa, Fernando Ocaña o Miguel Barroso com a 
consellers de Prisa. (Font: Prnoticias)

La Cadena SER planeja una retallada 
de sous alts i suprimir departaments 

A la Cadena SER s’han iniciat moviments. Fa unes setmanes es 
va anunciar la arribada d’Ignacio Soto com a director general de 
l’emissora. Ha substituït Daniel Gavela. S’ha anunciat el nome-
nament de Montserrat Domínguez com a directora de Contin-
guts de la ràdio, que també es va a encarregar de coordinar les 
direccions d’Informatius, Antena i Programes i Esports. Guiller-
mo Rodríguez exercirà com a director d’Informatius i també és 
el responsable de continguts digitals. Substitueix Daniel Anido.

A més s’ha creat Prisa Audio, una plataforma que unifica “tots 
els continguts d’àudio no lineal del grup”. La directora és Ma-

ria Jesús Espinosa de los Monteros. Ha estat la impulsora de 
Podium Podcast. Haurà d’impulsar tots els formats de podcast 
d’El País, Cinco Días, AS i Cadena SER des d’aquesta nova 
plataforma.

Doncs bé. Fonts del sector afirmen que tots aquests moviments 
a la Cadena SER segueixen una mena de patró. S’està inten-
tant retallar en els sous més alts. L’emissora també està estu-
diant l’opció de reagrupar departaments i alleugerir estructura. 
L’objectiu que es persegueix amb això és que les retallades to-
quin el menys possible a la redacció i “mantenir la plantilla”. Cal 
recordar que s’ha parlat d’un possible ERO dins de la Cadena 
SER amb xifres concretes: podria afectar uns 300 treballadors. 
(Font: ECD)

Josep Callol és el nou director de 
Diari de Girona

Josep Callol és el nou director de Diari de Girona. El periodista 
gironí es posa al front de la capçalera de Prensa Ibèrica en 
substitució de Jordi Xargayó, que ha decidit culminar la seva 
dilatada trajectòria periodística, després de 23 anys dirigint el 
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diari. A més del nomenament de Josep Callol com a director, 
l’empresa editora de Diari de Girona ha acordat el d’Oriol Puig 
com a subdirector.

Josep Callol, periodista i tècnic en relacions públiques, ha des-
envolupat la major part de la seva carrera periodística a Diari 
de Girona , al que es va incorporar l’any 1996, primer com a re-
dactor de successos, comarques i política, i posteriorment com 
a cap de secció de Comarques i redactor en cap d’informació 
local des de l’any 2002. Ha liderat els treballs d’investigació de 
nombrosos assumptes de corrupció de la política catalana, com 
el cas Treball, el cas Turisme o el cas Farreres. És coautor, amb 
Eduard Cid, del llibre La negra taca de CiU, sobre el cas de 
finançament il·legal d’Unió Democràtica, i amb Montse Pous, 
del Llibre L’electricitat, editat el 1995 per la Diputació de Girona. 
(Font: Extradigital)

Convocat el premi Pica d’Estats

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida convoca el 
32è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Rà-
dio, Televisió i Internet, amb una dotació econòmica de 45.000 

€, distribuïts en 8 categories, després de quedar ajornat l’any 
2020 a causa de la Covid-19.

El Premi Pica d’Estats va adreçat als professionals de la infor-
mació i la comunicació que han publicat o emès treballs perio-
dístics en qualsevol gènere, extensió i format possibles (ràdio, 
televisió, premsa i Internet) sobre els atractius turístics del Piri-
neu i les Terres de Lleida.

El guardó disposa d’un reconeixement de prestigi, tant per la 
qualitat dels treballs presentats com pel nivell dels membres del 
jurat, a més del rigor i el compromís del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya, que històricament hi participa exercint la presi-
dència del jurat. Fins avui, el Premi Pica d’Estats ha registrat 
4.725 treballs periodístics, corresponents a més de 460 mitjans 
de comunicació d’arreu del món, i ha premiat reportatges de 
287 periodistes. Més informació aquí. (Font: Ara Lleida)
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El Govern de l’estat cobrarà 500 
milions a Amazon, Apple, Facebook... 
i després retirarà la “taxa Google”
Per José Antonio Frauca / El Confidencial Digital

 
El G-7 ha acordat un impost de societats global. Aquest mes 
serà clau per establir, de moment, un mínim del 15% per a que 
“freni les pràctiques de dúmping fiscal que porten a terme, so-
bretot, les grans empreses tecnològiques”. L’acord acabarà 
amb la “taxa Google” a Espanya després d’haver recaptat part 
de l’impost.

L’impost sobre determinats serveis digitals va entrar en vigor 
a Espanya el 16 de gener i el seu primer pagament, previst 
per a l’abril, es va ajornar perquè encara no estava llest el seu 
desenvolupament normatiu. Les liquidacions seran trimes-
trals, i Hisenda ha retardat el primer pagament a juliol -llavors 
s’abonaran els primers dos trimestres- De moment, aquesta 
data es manté, i Google i Amazon ja han anunciat que repercu-
tiran l’impost sobre els clients d’Ads i els venedors de la plata-
forma, respectivament.

Hisenda recaptarà 500 milions
El Govern de l’estat preveu que aquest tribut, que gravarà a un 
3% de serveis com la publicitat en línia, la intermediació en línia 
i la venda de dades generades per l’usuari durant la seva acti-
vitat, aporti a les arques públiques uns 968 milions aquest any.
Per tant, pels dos primers trimestres de l’exercici, fonts pròxi-
mes a Hisenda expliquen  que s’espera recaptar al voltant de 
500 milions d’euros. L’impost el pagaran les companyies amb 
ingressos globals superiors a 750 milions i facturació a Espan-
ya de més de tres milions.

Retirada de la ‘taxa Google’
Però la ministra d’Hisenda, es va comprometre a modificar 

COMUNICACIÓ DIGITAL
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aquesta figura quan estigués a punt l’impost digital global en 
què treballa l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmics (OCDE), cosa que acaba de passar.

L’organisme pretenia aprovar-l’any passat, però l’arribada de la 
pandèmia i la renúncia de l’anterior Administració nord-ameri-
cana de Donald Trump a seguir en les negociacions va frustrar 
el seu objectiu.

Que EUA aixequi els aranzels
En paral·lel, els Estats Units va anunciar fa unes setmanes que 
imposaria aranzels a productes procedents de sis països, entre 
ells Espanya, en resposta als impostos adoptats per cada un 
d’ells contra companyies tecnològiques nord-americanes com 
Amazon o Facebook.

L’aplicació de la càrrega, però, havia quedat en suspens du-
rant sis mesos a l’espera que les negociacions en curs a 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mics (OCDE) i el G-20 arribin a una resolució global al respecte.

L’anunci va ser rebut pel Govern espanyol com un signe de la 
voluntat dels EUA “d’arribar a un pacte sobre fiscalitat internacio-

nal” i un bon pas cap a la cooperació fiscal que salvi les diferèn-
cies sobre l’anomenada ‘taxa Google’. (Infografia: 20minutos)

Unidad Editorial Publicidad 
presenta YourRoad, el seu projecte 
d’audiències digitals
Unidad Editorial Publicidad llança YourROAD, un projecte 
d’audiències digitals que permetrà als anunciants optimitzar la 
seva inversió gràcies a les sinergies que el grup ha creat en-
tre les tecnologies més actuals de mercat. Així, a través de la 
planificació de les campanyes en funció dels perfils d’usuaris 
altament qualificats, la nova eina aconsegueix que els anun-
ciants defineixin millor les seves estratègies i optimitzin les se-
ves campanyes per aconseguir els seus objectius.

Gràcies a aquesta iniciativa, Unidad Editorial Publicidad no no-
més ofereix publicitat segmentada, sinó que permet la possibi-
litat d’anunciar-se en un contingut qualificat desenvolupat per 
periodistes professionals i posicionar només en contingut afí 
a una marca pròpia. D’aquesta manera, l’anunciant té la cer-
tesa que la publicitat està en un dels mitjans amb més temps 
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de visita i s’assegura que la campanya compleix amb els més 
estrictes requisits de privacitat. En poques paraules, de seguir 
el “camí” més adequat per aconseguir l’èxit en mitjans digitals, 
segons l’empresa editora. (MAE)

La meitat dels usuaris espanyols de 
les xarxes socials els utilitzen per 
saber-ne més

A Espanya, el 49% dels usuaris de les xarxes socials diuen que 
els utilitzen per seguir notícies i esdeveniments d’actualitat, se-
gons dades de l’Eurobaròmetre de Primavera. En aquest sentit, 
l’estat espanyol queda enrere en el conjunt de la Unió Europea, 
on és el 53% dels usuaris que declaren utilitzar-los per a infor-
mació. Cal destacar que el 83% els utilitza per enviar missatges 
a familiars i amics.

D’altra banda, un percentatge significativament inferior –el 14% 
– diu que els utilitza per discutir dins dels grups d’usuaris i un 
16% ho fa per compartir les seves opinions públicament.
A Espanya, la xarxa social més utilitzada és Whatsapp, ja que 
el 78% dels enquestats diuen que l’han utilitzat en els últims 
set dies. El següent seria: Facebook (50%), YouTube (47%) i 
Instagram (33%). Twitter és menys utilitzat, ja que només el 
15% dels usuaris de les xarxes socials afirmen fer-ho. (Font: 
MAE – infografia: Trendsmap)

NOTA. El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors 
l’Eurobarómetre, Resilience and Recovery. CLICAR AQUÍ  
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La Generació Z dona una puntada de 
peu a Instagram per refugiar-se als 
braços de TikTok

TikTok segueix provocant forts terratrèmols al seu pas en 
l’univers 2.0, tant que avançarà aquest mateix any a Instagram 
al cor (extraordinàriament vel·leïtós) de la Generació Z. D’acord 
amb un recent estudi dut a terme als Estats Units per eMarke-
ter, TikTok finalitzarà l’any amb 37,3 milions de centennials a les 
seves files, superant així a Instagram (33,3 milions).

No obstant això, encara que en els propers dos anys tant TikTok 
com snapchat avançaran a Instagram pel que fa a nombre 
d’usuaris adscrits a la Generació Z, el 2025 les tres plataformes 
atrauran gairebé idèntic nombre de centennials.

Tot i que la varietat que contingut que ofereix TikTok i la seva 
particular estètica fascinen particularment a la Generació Z, 
snapchat segueix sent més popular entre els centennials que 
l’app originària de la Xina amb 42 milions d’usuaris (enfront dels 
37,3 milions de la xarxa social de vídeo).

D’altra banda, Instagram sembla tenir un pròsper futur per da-
vant gràcies a la instrucció en l’estiu de l’any passat de Reels 
(que està ajudant a aquesta plataforma a aguantar el tipus da-
vant de TikTok). (Font i infografia: eMarketer). NOTA: El Butlletí 
us facilita més informació sobre el tema. CLICAR AQUÍ 
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Percepció de l’excés de publicitat en 
mitjans a Espanya
Per YouGov.es

La publicitat és la nostra principal companya mentre consumim 
continguts en mitjans de comunicació, gairebé sense excepció 
sigui quin sigui el canal triat. Els anuncis i els formats publici-
taris han anat canviant i adaptant-se a la societat, així com al 
mitjà que els serveix com a suport, viatjant entre mitjans i plata-
formes per seguir presents en el nostre dia a dia. Arribant a una 
inversió de més de 5.300 milions d’euros en 2020, la Covid-19 
ha clavat un bon cop al sector que va tenir una caiguda del 17% 
respecte a 2019.

Però, com perceben avui en dia els espanyols la presència de 
publicitat en els mitjans? El nou estudi de YouGov, el grup in-
ternacional d’investigació i proveïdor global d’anàlisi de dades, 
analitza la percepció del volum de publicitat en qualsevol tipus 
de mitjà i format, al costat de la confiança que la població es-
panyola diposita en aquesta.

Gairebé 9 de cada 10 espanyols creuen que la TV Generalista 
té excés de publicitat. Internet en totes les seves versions, ja 
sigui en web, Xarxes Socials i fins i tot Diaris i Revistes digitals, 
és percebuda també per la majoria d’entrevistats amb excés de 
publicitat.
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En sentit contrari, els mitjans impresos, cinema i les platafor-
mes de Televisió, apareixen com els menys saturats per mis-
satges publicitaris.

La percepció de l’increment de publicitat segons el mitjà.- Les 
diferents audiències estan sent conscients de la “recuperació” de 
la inversió publicitària, així, més de set de cada 10 espanyols 
(72%) pensen que ha augmentat la publicitat tant en televisions 
generalistes com en xarxes socials en l’últim any, un 70 % percep 
que aquesta ha augmentat en internet i un 53% declara haver 
percebut un augment de la publicitat en diaris digitals.

Quanta confiança genera la publicitat en aquests mitjans?.- 
El cinema i la ràdio, al costat dels diaris i revistes en format 
paper, són els mitjans la publicitat inspira més confiança per 
als espanyols, mentre que la publicitat les xarxes socials i la 
publicitat a internet inspira menor confiança.

La publicitat que genera per als espanyols menor grau de con-
fiança són les Xarxes socials (47% poca o cap confiança), o 
Internet (44%).

Sentiment cap als diferents formats publicitaris.- De tots els 
formats televisius, l’espot tradicional és que el genera un major 
sentiment de rebuig, seguit de les promocions i les autopromo-
cions.

El patrocini seria la publicitat percebuda com a menys molesta 
per als espanyols. (Infografies: YouGov)
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La inversió publicitària creixerà un 
15% a Espanya aquest any, segons 
Magna

 
La recuperació econòmica, la reactivació de sectors afectats pel 
coronavirus i esdeveniments com els Jocs Olímpics de Tòquio 
i l’Eurocopa impulsen l’increment de planificació calculat per a 
Espanya de cara a aquest any. En concret Magna  acaba de 
situar la xifra en el 15,2% en el seu nou informe davant el 11,2% 
que li havia estimat en el de desembre de 2020. Aquesta millora 
va en línia amb el que la unitat d’intel·ligència de mercat d’IPG 
Mediabrands anticipa per a tothom, ja que situa el creixement 
global en un 13,5%, gairebé el doble respecte a l’7,6% de la 
projecció anterior.

De fet la nova previsió per a Espanya la situa entre els països 
amb millors perspectives per a aquest any entre els mercats 
clau seleccionats per Magna. Només queda per darrere del 
Regne Unit (+16,8%) i la Xina (+16,1%), i millora la dada mi-
tjana de l’Europa Occidental (12,4%). Per 2022 la predicció es 
va al 7,5%, que és igualment un dels valors més elevats de la 
llista que componen fins a 70 espais, tots ells amb projeccions 
expansives per 2021.

En general Magna preveu que la inversió publicitària a nivell 
mundial arribarà aquest any als 657.000 milions de dòlars, en 
el que suposaria  un nou màxim històric de creixement de l’14% 
. Aquesta xifra ve impulsada sobretot per la planificació en digi-
tal, segment que s’incrementarà en un 20% i capturarà el 64% 
de la facturació, fins als 419.000 milions de dòlars. En el cas 
dels EUA l’augment serà el més gran dels últims 40 anys, un 
15%.

Segons  Vincent Letang, vicepresident executiu d’Estudis de 
Mercat de Magna i autor de l’informe, el resultat apuntat per 
l’estudi es deu a “la combinació única de ressorts cíclics, or-
gànics i estructurals”. Aquest context explica igualment el con-
trast entre l’acceleració de la inversió en suports digitals, que 
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arribarà dos terços el total en 2022,  i la mera recuperació, en 
el millor dels casos, de les vendes associades a emissions en 
línia de televisió i ràdio, productes impresos, publicitat exterior i 
cinema. (Font i infografia: Magna)

NOTA: El Butlletí us ofereix un ampli resum de l’estudi Magna 
Global Advertising Forecasts, del juny del 2021. CLICAR AQUÍ  

L’estat de la indústria del Màrqueting 
Mòbil

 
L’impacte accelerat de la 
Covid-19 en la transfor-
mació digital ha conduït 
a millores en les capaci-
tats de màrqueting mòbil 
per als anunciants. El 
creixement del comerç 

mòbil i l’ús de les xarxes socials han proporcionat a les marques 
noves oportunitats per arribar als consumidors, cosa que ha supo-
sat un augment dels pressupostos de màrqueting mòbil per valor 
de 230.000 milions de dòlars a nivell mundial el 2021.

Tot i això, les preocupacions sobre privadesa podrien dificultar 
el potencial de creixement del mòbil.

Amb dades de més de 500 professionals del màrqueting: una 
barreja de venedors de clients, agències, propietaris de mitjans 
i proveïdors de tecnologia, l’informe anual de la MMA (Mobile 
Marketing Association) examina les capacitats mòbils, els pres-
supostos, els problemes de privadesa i les noves tecnologies 
i tendències en mòbils, per avaluar com actuen els venedors. 
utilitzant el mòbil en les seves estratègies de màrqueting.

En resum, Amy Rodgers, director general de recerca i rànquings 
de WARC, escriu en la presentació de l’informe: “A mesura que 
sortim de la pandèmia, amb moltes forces treballant encara re-
motament i les tecnologies de comerç social i màrqueting rà-
pidament desenvolupades, el mòbil tindrà un paper important 
en les estratègies de màrqueting, tal com indica l’acceleració 
dels pressupostos d’anuncis per a mòbils i les oportunitats que 
s’ofereixen als anunciants tal com s’indica en aquest informe”. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia AME Info)
 
NOTA: El Butlletí us facilita que us baixeu un resum de l’informe 
anual creat WARC en associació amb la MMA. CLICAR AQUÍ 
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Facebook diu que la seva nova 
intel·ligència artificial pot imitar la 
teva escriptura amb només veure una 
paraula
Per Cristian Rus / Xataca

Després dels deepfakes de vídeos, veus i fins imatges per 
satèl·lit, és el torn de l’escriptura. Un nou projecte de Facebook 
aconsegueix imitar la major part d’escriptures amb només llegir 
una paraula. A partir d’aquesta paraula la intel·ligència artificial 
aprèn com és la tipografia i s’encarrega de redactar qualsevol 
text amb ella.

TextStyleBrush és el nom que rep el nou projecte de Facebook 
AI. Es tracta d’una intel·ligència artificial que pot copiar l’estil 
d’un text trobat en una fotografia. El que sens dubte la fa im-
pressionant respecte a altres intel·ligències artificials similars 
és la poca quantitat de dades que requereix per a això: tot just 
unes quantes lletres provinents d’una paraula. És a dir, hom 
teòricament podria escriure el seu nom i la IA sabria imitar la 
seva escriptura.

Facebook explica que si bé la majoria de sistemes on IA pot fer 
això amb tasques específiques, en aquest cas TextStyleBrush 
és prou flexible per entendre tot tipus de tipografies d’entorns 
reals. És a dir, que comprèn sense aparents problemes textos 
amb tot tipus de cal·ligrafies, estils aplicats, gruixos, colors, om-
brejats o rotacions.

Indiquen que per aconseguir això la seva intel·ligència artificial 
tracta de comprendre la tipografia que analitza des d’un punt de 
vista més holístic i tenint en compte com és en la seva plenitud. 
Generalment les IAs que imiten l’escriptura busquen paràme-
tres concrets com les serifas o el gruix, no en aquest cas, que 
tracta de comprendre l’escriptura més com un conjunt.
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La utilitat real que una IA copiï la teva escriptura
Com sol passar amb aquest tipus d’avenços en intel·ligència ar-
tificial, pot tenir usos tants positius com potencialment negatius. 
En teoria, una IA com aquesta pot ser utilitzada per falsificar 
l’escriptura d’algú i “parlar en nom seu”, per posar un exem-
ple. Però també per a aplicacions positives. Per exemple, pot 
utilitzar-se per traduir de manera instantània textos del món real 
amb només fotografiar o apuntar amb la càmera.

Sigui com sigui, de moment és només una investigació pública 
de Facebook. Veurem si en les pròximes iteracions millora i pot 
arribar a popularitzar-se a l’aplicar-la a una app o eina real. 
Diuen que encara hi ha limitacions i punts concrets a superar, 
com per exemple quan la IA ha de lidiar amb textos metàl·lics i 
amb reflexos. (Infografia: HVG)

Sis trucs per millorar els resultats de 
les cerques a Google

Daniel Russell, científic investigador sènior, que porta 14 anys a 
Google, va publicar fa uns dies un document indicant els errors 
més comuns que cometem i que ens porten a no trobar el que 

busquem. Amb aquesta nova informació de Russell i altres 
trucs que ja coneixem d’abans podràs aconseguir resultats més 
precisos quan facis una recerca en la més famosa plataforma 
per a aquesta missió (sense oblidar-nos que n’hi ha d’altres), 
segons explica Bárbara Bequessis a Genbeta. 
 

Els més importants (i senzills) trucs que has de tenir en compte 
al fer les teves cerques són els següents:

• Afegir cometes perquè no s’escapi ni una paraula.- Si vols 
buscar el títol d’alguna cosa (una pel·lícula, cançó, llibre...), el nom 
d’una persona o una frase que vols que aparegui tal quin. O també 
si una de les paraules no pot faltar en el resultat, has de fer servir co-
metes. Bé per enquadrar dins d’elles tota la frase o bé per a aquesta 
paraula imprescindible que ha d’estar, si o si, en els resultats.
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• Fes servir guions si vols excloure paraules.- Per contra, 
si l’objectiu és excloure alguna paraula, has de posar aquest 
terme (un o més) entre dos guions. Per exemple, vols buscar 
informació sobre la història de Mèxic però vols evitar que es 
parli de la seva prehistòria. Aquesta última paraula aniria entre 
guions: -prehistòria- i la resta de les paraules de la teva cerca 
no necessitarien res més.

• Fes servir el més (+) per incloure una paraula forçosa-
ment.- A l’igual que succeeix amb el entre cometes ja esmen-
tat, si inclous + abans i després d’una paraula vol dir que ne-
cessàriament ha d’estar en les pàgines que apareguin com a 
resultats.

• Afegeix punts entre números si vols que la recerca inclo-
gui un rang ampli de nombres.- Imagina’t que vols buscar 
dades sobre alguna cosa esdevinguda entre els anys 1985 i 
2010 però no saps ben bé quin any o anys i vols que Google 
pugui rastrejar tots aquests números. Inclou dos punts i sense 
deixar espai. Per exemple, en el cas que esmentem, imagina’t 
que vols buscar la millor música pop en l’esmentat període de 
temps. Pots buscar: millor música pop 1985..2010.

• Una barra vertical per dir un “o”.- Si vols que una recerca 
t’ofereixi resultats d’alguna cosa o alguna cosa més diferent, 
inclou entre aquestes dues paraules una barra vertical (/). 

• Si vols que la recerca sigui en determinat lloc web fes 
servir site:.- Si la web on vols buscar alguna cosa no ofereix 
cercador o el servei que ofereix no és bo, només has d’incloure 
site: i el nom del web i després el que busques. Per exemple, 
per buscar a Genbeta informació del possible Windows 11 que 
podria arribar aquest mes has d’indicar a la barra de recerques 
de Google el següent: site: genbeta.com Windows 11. (Font: 
Genbeta – infografia: Discovery Formación)

Catalunya Ràdio s’estrena a Twitch 
amb l’Eurocopa
Catalunya Ràdio posa en marxa un canal a la plataforma 
d’streaming Twitch coincidint amb l’Eurocopa de futbol. El pe-
riodista Ricard Torquemada, director de  LaTdT, s’encarregarà 
de comentar en directe alguns dels partits més destacats acom-
panyat de diferents convidats. L’estrena va ser divendres pas-
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sat, amb el partit inaugural de la competició que enfronta les 
seleccions de Turquia i Itàlia.

Amb l’obertura del canal a Twitch, Catalunya Ràdio fa un pas 
més en la voluntat d’arribar a nous públics i audiències. Una 
obertura que se suma a la de TikTok i Telegram, que ja formen 
part dels canals de l’emissora pública. Una altra motivació de 
Catalunya Ràdio és fer créixer el català a les xarxes socials i a 
les noves plataformes, on encara té molt poca presència. (Font: 
Comunicació21)

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Com utilitzar les notificacions push 
per augmentar l’audiència
Per newsletter WAN-IFRA

El diari americà The Dallas Morning News fa ús de notificacions 
instantànies per augmentar el nombre de visitants i dirigir-se 
als lectors amb el contingut que desitgen, sense necessitat que 
hagin d’accedir al web.

The Dallas Morning News, el diari de referència de la ciutat de 
Dallas i la seva àrea, és el més antic de l’estat de Texas, ja 

que la seva primera publicació data de l’1 d’octubre de 1885. 
Actualment, compta amb uns 5.000 subscriptors, xifra que aug-
menta dia a dia gràcies a les notificacions automàtiques del 
navegador.

Les subscripcions digitals són l’objectiu número u del diari texà. 
Per a ells, dues de les mètriques més sòlides per impulsar als 
subscriptors digitals són els visitants que tornen i la durada 
de la sessió. Segons expliquen Mark Francescutti, director de 
Participació i Operacions de Màrqueting, i Nicole Stockdale, di-
rectora d’Estratègia Digital, porten des de fa un parell d’anys 
buscant la millor manera d’”augmentar el nombre de visitants 
que tornen a les nostres històries i dirigir-nos als lectors amb el 
contingut que desitgen, sense que hagin de ingressar a la nos-
tra pàgina d’inici a dallasnews.com, o trobar el nostre contingut 
enmig del seu algoritme”.

Per això, se’ls va ocórrer que la solució podria estar en les noti-
ficacions push, és a dir, missatges enviats a una aplicació mòbil 
per a aquells usuaris que l’hagin instal·lat en el seu smartphone 
o tablet i hagin acceptat rebre-les. Per dur-les a terme, s’han 
associat amb una plataforma de notificacions anomenada Pus-
hly, que proporciona una senzilla interfície d’usuari basada en 
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web per enviar notificacions push en qüestió de segons. “Vam 
triar Pushly perquè tenia un CMS senzill i llest per a usar, i una 
integració bastant senzilla”, asseguren. “Quan un visitant arri-
ba per primera vegada al nostre site, veu un missatge que li 
pregunta si vol permetre les notificacions automàtiques. Aquest 
missatge apareix en totes les pàgines i no es repeteix si l’usuari 
selecciona no”, expliquen.

Aquestes notificacions push basades en el navegador no es-
tan disponibles a iPhones o iPads (iOS mòbil), pel que estan 
limitades a dispositius Android i Windows. Pushly permet tam-
bé segmentar en gran mesura l’audiència. Per exemple, es pot 
segmentar segons el seu codi postal, segons les seves visites 
sobre temes específics, o segons en quina secció es van regis-
trar per rebre alertes, entre d’altres. Una segmentació que per-
met el diari publicar només en aquelles plataformes que siguin 
usades per un públic objectiu.

A més, el seu as a la màniga és, en paraules dels seus direc-
tius, “anar a la recerca de les audiències en lloc d’esperar que 
siguin elles les que vinguin. Assumim la responsabilitat de pu-
blicar i promocionar a les plataformes utilitzades per cadascuna 
de les audiències objectiu escollides. I, a més, ho fem de mane-

ra que atengui les necessitats i interessos dels nostres lectors”. 
En altres paraules, el seu consell és que el mitjà ha de ser una 
plataforma òptima, no independent de la plataforma. The Dallas 
Morning News compta amb quinze persones capacitades per 
utilitzar la plataforma que publiquen entre cinc i quinze notifica-
cions per dia.

Els resultats obtinguts gràcies a les notificacions automàtiques 
de Pushly són molt positius. Generen el 4% de les visites gene-
rals i l’11% de les recurrents. A més, han estimulat centenars de 
subscripcions digitals en el que va d’any, i han ajudat a doblar 
el nombre de visitants que tornen any rere any. “La plataforma 
s’amortitza amb un augment en els ingressos publicitaris, que 
prové de l’augment del trànsit”, confirmen Francescutti i Stoc-
kdale.

L’únic aspecte negatiu que ofereix aquest servei és que hi ha 
hagut queixes de persones que volien donar-se de baixa, però 
no sabien com. Per això es va haver de formar el departament 
d’Atenció al Client, que els ofereix una resposta precisa. (Info-
grafia: CBS DFW).
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Prensa Ibérica llançarà un diari estatal 
des de Madrid

El grup d’informació regional a Espanya Prensa Ibérica, amb 
seu a Barcelona, fa el salt a Madrid amb el llançament d’un nou 
diari estatal al cap davant del qual hi serà Fernando Garea, 
expresident de l’Agència Efe i fins ara a El Confidencial, que 
acredita una dilatada experiència professional com a cronista 
parlamentari.

Prensa Ibérica edita vint-i-quatre diaris impresos i digitals en 
onze comunitats autònomes i diverses revistes. Entre les seves 
capçaleres destaquen El Periódico, Diari de Girona, Regió 7, La 
Nueva España, Faro de Vigo, Información, La Provincia, El Día 
y Diario de Mallorca, entre altres.

Llicenciat en periodisme per la Universitat Complutense de Ma-
drid, Fernando Garea va començar a treballar a Diario 16 i va 
formar part, posteriorment, dels equips fundacionals d’El Mun-
do i Público. De 2008 a 2017 va ser corresponsal parlamentari 
per al diari El País i al juliol de 2018 va ser nomenat president 
de l’Agència Efe, després d’un breu pas per El Confidencial 

com a adjunt a director, ja que exercia en aquest moment, on 
va tornar posteriorment.

Amb dos milions de lectors en paper (EGM) i més de 230.000 
exemplars diaris (OJD), Editorial Prensa Ibérica és líder en 
audiència i difusió en diverses autonomies i compta amb un 
creixent posicionament en suport digital. A Internet, les publica-
cions del grup arriben als 27.100.000 d’usuaris únics i superen 
els 550 milions de pàgines vistes al mes (Comscore). (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Unidad Editorial llança la seva nova 
aposta digital de la mà d’El Mundo

Unidad Editorial ha fet un 
pas més en la seva apos-
ta pels continguts digitals. 
Ho ha fet fusionant la 
seva principal capçalera 
en premsa amb un nou 
projecte radiofònic en for-

mat podcast. La companyia ha estrenat El Mundo al dia, un 
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podcast diari que se centrarà en la notícia més destacada de 
l’agenda política i social.

Els responsables de dur-lo a terme són la plantilla del diari El 
Mundo, tot i que el nou projecte estarà presentat per Javier 
Attard. La nova eina informativa estarà disponible per als usua-
ris en diferents plataformes (Apple Amazon, Spotify, Ivoox) i en 
dispositius d’àudio com Alexa o Google. L’editora de Expansión 
ja compta amb un programa setmanal d’informació econòmi-
ca que lidera Maria Hernández, el quinzenal Sala de mapas, 
d’Alberto Rojas i Testimoni directo.

Amb aquesta aposta segueixen els passos d’altres capçaleres 
internacionals com The New York Times, The Washington Post, 
Il Corriere della Sera o The Guardian. Per Attard, màxim res-
ponsable del projecte, l’objectiu és que el lector “pugui conèixer 
de primera mà com s’elaboren les informacions i reportatges 
de què gaudeix en el format físic, en paper o en la seva versió 
digital i familiaritzar-se amb les veus dels periodistes que elabo-
ren aquest contingut”. (Font: Prnoticias – fotografia: El Español)

Periodistes i auditors s’uneixen per 
millorar la formació en transparència i 
accés a la informació

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya han acordat treballar plegats 
per millorar la formació dels periodistes sobre la informació fi-
nancera i no financera, així com la transparència i l’accés a la 
mateixa. Així doncs, ambdues institucions signaran un conveni 
de col·laboració per entre d’altres treballar de forma conjunta 
en diversos cursos que s’oferiran en modalitat online des de la 
plataforma de l’Escola d’Auditoria del CCJCC.

El degà del CPC, Joan Maria Morros, i el president del CCJCC, 
Antoni Gómez, es van reunir recentment per trobar sinergies de 
col·laboració que beneficiïn ambdós col·lectius. En la trobada 
van constatar els punts de coincidència d’ambdues professions 
en la cerca de la millora de l’accés a la informació i la trans-
parència d’empreses i administracions públiques. (Font: CPC)
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Els Premis Eugeni Molero distingeixen 
treballs de Sàpiens i Ràdio Cubelles

El Consell Comarcal del Garraf ha lliurat la 23a edició dels Pre-
mis Eugeni Molero de Periodisme en un acte a la Masia d’en 
Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Enguany, en la categoria de 
periodisme escrit s’ha guardonat Antoni Sella, pel reportatge 
Sitges, 1642. Els galions perduts de la guerra dels Segadors, 
publicat a la revista Sàpiens. El jurat valora molt positivament 
aquest treball per “la seva qualitat i l’impacte de la temàtica, 
poc coneguda i molt ben explicada”, així com per “la minuciosa 
recerca a l’entorn d’uns fets històrics desconeguts per bona part 
de la població de la comarca del Garraf”.

Per la seva part, el premi de periodisme audiovisual s’ha ator-
gat a Pau Ramon i José Manuel Garcia, pel treball Història de 
les eleccions municipals a Cubelles, emès a Ràdio Cubelles. 
El jurat ha distingit aquest recull de programes perquè “mos-
tra un profund treball de recerca a l’arxiu local i es converteix 
en una important hemeroteca per a la història local, recuperant 
tant documents antics com recollint fonts orals actuals”. Font: 
Comunicació21)

Formació al Col·legi de Periodistes

Crea les millors presentacions en entorns visuals.- On line. 
Sessió en directe. Dilluns 21 de juny (De 10.00h a 14.00h) - Les 
bones presentacions són el millor complement per als oradors 
virtuals. Imprescindibles i necessàries en molts casos, les pre-
sentacions memorables atreuen l’audiència, generen interès, 
representen la institució i motiven a actuar. Són molt adequa-
des per destacar en l’escenari digital, com són reunions virtuals, 
conferències online, cursos a distància o webinars. Enrique San 
Juan t’ensenyarà com treure’n el màxim partit.

Com resolem una crisi de manera eficaç.- On line. Sessió en 
directe. Dimarts 22 de juny (De 10.00h a 13.00h) - Una mala ges-
tió d’una crisi pot fer molt de mal a la reputació i imatge d’una or-
ganització i fins i tot fer-la desaparèixer. És per això que cal pre-
venir. I la prevenció d’una crisi comença molt abans que aquesta 
arribi. Aquest curs, a càrrec de Josep M. Brugués, dona una visió 
global de com preparar-se davant d’una crisi i explica les eines i 
protocols de comunicació fonamentals per fer-hi front.

Crea contingut gràfic amb Canva.- On line. Sessió en direc-
te. Dimecres 23 de juny (De 10.00h a 13.00h) - Canva és una 
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eina que ens permet crear peces gràfiques per compartir a les 
nostres xarxes socials, web o mailings, així com peces de pa-
pereria per imprimir. En el curs, dirigit per Marta Aguiló, veurem 
les seves funcionalitats i aprendrem els conceptes bàsics de 
disseny que hem de tenir en compte a l’hora de maquetar con-
tinguts.

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.

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

Refresca’t amb la III Escola d’Estiu!.- Presencial i On line. Del 
dilluns 5 al dimecres 14 de juliol - L’Escola d’Estiu del C.P. ofereix 
una formació intensiva centrada en el periodisme especialitzat i 
els gèneres periodístics. Combinarem el format presencial i vir-
tual. Els vuit cursos que organitzem sobre periodisme judicial, 
esportiu, guió de ficció, gastronòmic, tècniques de l’entrevista, 
polític, cultural i científic, donaran a conèixer les principals ca-
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racterístiques i singularitats dels processos d’elaboració de la 
informació segons l’àrea d’especialització.

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 
Periodistes 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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Martin Baron: “La gent haurà de pagar 
per les notícies de qualitat”
Per A. Santamaria / Expansión

 
Durant el II Fòrum Econòmic Internacional del diari econòmic 
Expansión, l’exdirector executiu de The Washington Post, Mar-
tin Baron, va subratllar la importància d’un periodisme basat en 
les subscripcions de pagament per oferir una informació fiable. 
“Hem de passar a un model de subscripció. La gent haurà de 
pagar per les notícies. Si són gratis, no seran de qualitat”. Així 

de contundent es va mostrar Baron sobre el model de negoci 
del periodisme.

En la seva intervenció durant el fòrum, Baron va remarcar la 
importància de comptar amb mitjans de comunicació que no de-
penguin exclusivament de la publicitat com a font d’ingressos ja 
que, al contrari, no és possible comptar amb els professionals 
adequats per oferir un contingut elaborat i que freni l’auge de 
les fake news.

Per aconseguir aquest objectiu, qui també va ser director de 
The Boston Globe va llançar una recomanació: “Cal ser més 
transparents i mostrar al lector les evidències de les històries 
que es publiquen. Cal compartir vídeos, àudios i altres tipus 
de proves que permetin a la gent comprendre les notícies que 
donem”, ha defensat.

A l’aprofundir en la proliferació de les notícies falses, Baron 
va definir aquestes com “un intent deliberat de confondre i fer 
que la gent opini d’una manera concreta”. A més, va recordar 
com l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca va canviar 
la percepció sobre aquestes en les democràcies occidentals. 
“Ell volia que aquest terme s’utilitzés per a qualsevol cosa que 
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no encaixés amb el que deia. Abans del seu mandat no era un 
terme comú als Estats Units, s’utilitzava més en règims autori-
taris”, ha criticat.

També va alertar que el declivi de la premsa en paper ve acom-
panyat de nous hàbits de consum que porten a la població a 
acudir a fonts d’informació que no fan altra cosa que confirmar 
l’opinió que tenien ja per endavant. Davant d’això, el periodista 
nord-americà va recordar que durant la seva etapa al front del 
Post va procurar comptar amb un ampli ventall de columnistes. 
“Alguns eren d’esquerres, altres de dretes i també els hi havia 
més centrats. Però la gent se sentia atreta per ells”, ha apuntat.

A l’hora d’identificar els millors moments que va viure durant la 
seva llarga trajectòria, Baron no va dubtar en destacar-ne dues. 
D’una banda, quan al poc temps d’assumir la direcció del Post 
van publicar documents que acreditaven com la seguretat dels 
EUA recol·lectava informació de la població a través d’internet.
Però, per sobre tot, va exalçar les informacions publicades du-
rant la seva etapa al Globe sobre els casos d’abusos sexuals 
vinculats amb l’església, investigació que es va reflectir en la 
pel·lícula Spotlight, guanyadora de l’Oscar al millor llargmetrat-
ge. “És el moment més especial perquè va afectar la vida de 

moltes persones a les que no se’ls havia escoltat fins llavors”, 
ha conclòs. (Fotografia: Expansión)
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Els colors del periodisme
Per Mario Maraboto / Forbes.com

El color en el periodisme és la manera en què s’identifica un es-
til de redacció o el tipus de contingut d’una informació, el color 
pot anar des del transparent fins al vermell.

 
El poeta espanyol Ramón de Campoamor (18717-1901) va ex-
pressar: “En aquest món traïdor / res és veritat ni mentida / tot 
és segons el color / del cristall amb què es mira”, amb el que 
va voler significar que tot és subjectiu, arbitrari i relatiu. El pe-
riodisme ofereix vidres de diversos colors a través dels quals 
ens informem

Amb això em refereixo a la manera en què s’identifica un estil 
de redacció o el tipus de contingut d’una informació, el color pot 
anar des del transparent fins el vermell, passant per algunes 
altres tonalitats de les que segurament les més conegudes són 
les grogues i les vermelles. Vegem:

La nota de color.- Curiosament, aquest tipus de notes infor-
matives són les que menys color tenen. És la descripció d’un 
esdeveniment assenyalant la manera en què es desenvolupa, 
el context en el que es dóna i els actors circumstancials que 
intervenen en l’esdeveniment; més que informar, narra i per tant 
els seus recursos de redacció resulten més literaris que perio-
dístics.

El desaparegut periodista Mitchell Charnley, en el seu llibre Pe-
riodisme Informatiu, la descriu de la següent manera: “El co-
lor en la notícia, per expressar-ho d’una altra manera, no és 
la seva vitalitat sinó la seva vida, els seus matisos, les seves 
ressonàncies, el seu regust, el seu aspecte. És l’estat d’ànim de 
la concurrència que va assistir al discurs inaugural; l’escena de 
les regates; la batahola a la sala de la convenció política. És el 
rerefons humà i emotiu que assigna als fets principals un relleu 
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que ajuda a la comprensió. El color no és decoloració. El color 
és el fet. Color és realitat; color és reflectir amb total autenticitat 
el que el dissertant va dir.”

L’objecte d’aquest tipus de nota és ficar al públic en el lloc i 
l’ambient en el qual comença i evoluciona l’esdeveniment; fer-li 
sentir com si hagués estat testimoni presencial i transmetre-li 
què es parlava, cridava o vociferava, l’aglomeració, la por, el 
silenci o el pesar. Redactar la nota de color és, doncs, tot un 
repte.

La nota groga.- Fa gairebé un any, amb motiu del lliurament 
dels premi Pulitzer, vaig comentar que una de les herències 
de Jospeh Pulitzer va ser la premsa groga; la informació que 
ell publicava navegava entre notes escandaloses i sensacio-
nalistes i informació infundada amb l’afany de guanyar-li a la 
competència. El color es deu a un personatge de caricatura 
anomenat “El Nen Groc” amb la qual va iniciar una guerra en 
contra de William Randolph Hearst, nodrida d’històries escan-
daloses però mancades de veracitat.

El que va fer popular la premsa groga, i en certa mesura és un criteri 
que preval en alguns mitjans, impresos i electrònics, era el menys-

preu a l’objectivitat per tal de donar la notícia i atreure l’atenció amb 
encapçalats sensacionalistes a primera pàgina, de vegades més 
cridaners per la seva grandària que pel seu contingut.

En l’actualitat seguim veient l’anomenada “premsa groga” que, 
independentment del seus motius, difon notes escandaloses, 
moltes d’elles infundades, per cridar l’atenció del públic i ali-
mentar la morbositat.

No obstant això, pel seu impacte, la premsa groga ha posat 
en relleu situacions que afecten grans grups socials, el mateix 
que ha exhibit a funcionaris públics i empresaris que han abu-
sat del seu poder polític i econòmic, respectivament, a favor 
d’interessos personals per sobre dels de les majories. Per al 
professor peruà Sandro Macassi, cap de projecte de l’Institut 
d’Opinió Pública de Lima, la premsa groga és “un procés dinà-
mic en el qual estan involucrats una altra oferta de premsa, 
altres mitjans audiovisuals i un sistema polític”.

La nota vermella.- Contràriament a la premsa groga, que bus-
ca el sensacionalisme, la nota vermella té a veure, fonamental-
ment, amb fets sagnants: homicidis, actes violents, violacions, 
promiscuïtat, tortura, criminalitat, robatori, fets esgarrifosos, 
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etcètera. En aquest tipus d’informació es diu que “si no hi ha 
sang, no hi ha nota”.

La nota vermella els dóna cinc minuts de fama a persones fins 
llavors desconegudes, encara que amb això la majoria de les 
vegades enalteixen la maldat i la depravació. Es diu que en 
alguns països aquest tipus d’informació es publicava en sec-
cions de color vermell separades dels diaris per a evitar que el 
contingut pogués ser ofensiu.

Tot i que aquest tipus d’informació compta amb un públic molt 
específic, és de reconèixer que la seva cobertura requereix de 
caràcter i que constitueix una “escola” per als que comencen a 
treballar en mitjans informatius, ja que requereix d’estar atents, 
aprendre “aragoneses” per obtenir la informació, ser observa-
dor, estar disposat a no dormir, fer una mica de psicòleg i habili-
tat per redactar de forma ràpida i concisa l’esdeveniment. 

Enrique Morán, reporter de nota vermella, comenta en un vídeo 
al portal Yahoo que: “La nota vermella és una especialitat com 
ho és la d’esports o la de política, i no és fàcil, ja que requereix 
de caràcter, especialment per relacionar-se amb els policies, tot 
i que al carrer no hem de demanar permís per accedir al lloc de 

l’esdeveniment; però també requereix de sensibilitat per tractar 
amb les famílies de les víctimes.”

La nota rosa.- Finalment, el color rosa, referit al periodisme 
que informa i xafardeja sobre la vida de celebritats del medi so-
cial i, especialment, de la faràndula. Els antecedents d’aquest 
tipus de notes són les velles pàgines que descrivien igualment 
matrimonis, embarassos i natalicis, que baralles familiars, di-
vorcis i defuncions, passant per esdeveniments socials, pas-
satemps i vacances de les celebritats en terrenys com l’esport, 
les finances, la política o els espectacles. El seu públic és fo-
namentalment femení i el seu propòsit, més que informar, és 
commoure o emocionar. Addicionalment, més que els textos, 
sobresurten les fotografies, de manera que moltes celebritats 
venen l’exclusiva de les seves noces a algun mitjà de comuni-
cació, especialment revistes de societat.

No hi ha molt més a dir d’aquest color. L’important és que en 
la gamma cromàtica del periodisme sempre hi haurà un lloc: el 
mateix per a les grans empreses i els seus dirigents, que per als 
funcionaris públics i les seves famílies, de manera que el continu 
monitoratge de la informació és essencial per prevenir qualsevol 
possible crisi de comunicació. (Il·lustració: Yoryie Irizarry.net)
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El desconcertant cas dels 
trencaclosques
Per Matthew Lynes /Twipe Digital Publishing

Els trencaclosques han 
estat durant molt de 
temps una fascinació per 
a molts que treballen a 
la indústria dels diaris. 
Molt estimats per alguns 
lectors, han estat objecte 
d’experiments d’editors 
de diaris de tot el món.

Sabem que els trencaclosques són importants per a la formació 
d’hàbits, però la manera de transferir el seu èxit al món digital 
és un àmbit encara per explorar completament. Cal aprofun-
dir en el paper dels trencaclosques per als diaris i compartir 
algunes pràctiques. Mirem alguns exemples d’estratègies de 
trencaclosques per incorporar-vos, retenir-los i adquirir-los per 
inspirar-vos.

Increment de la implicació mitjançant trencaclosques i jocs
L’editor líder de diaris francesos Ouest-France fa temps que 
coneix el poder dels trencaclosques per a la seva edició digital. 
La seva edició nocturna L’Edition du Soir està dissenyada per 
ajudar els lectors a relaxar-se amb contingut més lleuger. Per 
a això, la gran oferta de trencaclosques i jocs interactius és vi-
tal. L’equip aprofita la naturalesa exclusiva de l’edició per crear 
proves basades en les notícies i els jocs dels dies, com ara 
“detectar la diferència”.

Aquests ofereixen una primera alternativa digital als mots en-
creuats tradicionals, alhora que tenen el mateix propòsit de ge-
nerar interès i formar hàbits. Amb més de cinc milions de lectors 
mensuals, L’Edition du Soir s’ha convertit en l’edició digital més 
llegida d’Europa.

Al Regne Unit, els lectors de The Telegraph també consideren 
importants els trencaclosques. Els seus mots encreuats de dia-
ris tenen un seguiment fidel que facilita alts índexs d’interacció. 
Amb les respostes publicades a la propera edició diària, impul-
sen hàbits de retenció lleials. A la seva última aplicació integra-
da a la  plataforma d’edició NextGen, els lectors poden jugar 
a trencaclosques directament en la seva edició digital diària. 
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Gràcies a l’arxiu de l’edició, poden accedir a trencaclosques 
que potser s’han perdut o buscar solucions per a trencaclos-
ques anteriors.

L’aplicació Daily Telegraph a la plataforma Twipe NextGen
A través de l’oceà, els trencaclosques també són un tema de 
debat. Durant una gira pels Estats Units, va ser interessant sa-
ber que la incapacitat de replicar de manera efectiva trencaclos-
ques diaris significava que els editors de diaris havien deixat 
trencaclosques dels seus productes digitals. Els consumidors 
preferien accedir a aplicacions de trencaclosques dedicades.

Però és fonamental la integració de trencaclosques d’una ma-
nera que atengui les necessitats dels lectors de diaris. A les 
seves noves aplicacions d’edició digital basades en la rèplica 

de Twipe i la plataforma NextGen, els lectors, per exemple 
d’Advance Local tenen múltiples maneres d’interaccionar amb 
els trencaclosques. Els lectors locals avançats poden interac-
tuar amb trencaclosques a través de WebApp o mòbil o simple-
ment imprimir seccions específiques de trencaclosques de la 
seva edició digital. Això permet als subscriptors completar els 
seus enigmes com si haguessin comprat el diari imprès.

Estratègies de trencaclosques per a la incorporació
El Wall Street Journal va fer un moviment agosarat l’any passat 
quan van introduir trencaclosques com a part del seu viatge a la 
incorporació. Sabien que hi havia una clara correlació entre jugar 
a trencaclosques i retenir-los. WSJ va veure, però, que menys 
de l’1% de la seva audiència havia jugat un trencaclosques en 
la seva plataforma en el passat. El diari va considerar que era 
una oportunitat perduda. Per tant, van explorar noves maneres 
d’exposar millor els seus enigmes i animar els lectors a jugar.

També sabien la importància que té l’experiència de la primera 
setmana per mantenir els subscriptors. A través d’un nou viatge 
d’integració renovat, van incloure un correu electrònic que ani-
ma el lector a jugar als trencaclosques després d’una setmana 
de la seva subscripció.
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No només van veure augmentar les taxes de retenció, sinó que 
aquesta nova empenta de màrqueting ha fet créixer les taxes de 
compromís a tot el diari. Com a resultat d’aquest èxit, el Jour-
nal ha augmentat la seva oferta de trencaclosques, inclosos 
els trencaclosques construïts a partir d’ il·lustracions d’articles.

De manera similar als concursos de L’Edition Du Soir, WSJ uti-
litzava trencaclosques i jocs no només per augmentar la inte-
racció amb les funcions del trencaclosques, sinó també el con-
tingut amb les notícies.

Estratègies d’adquisició basades 
en desconcert
Els trencaclosques poden jugar un 
paper clau per als editors de diaris 
a l’hora d’atraure nous subscriptors. 
Els mots encreuats sempre han estat 
populars al New York Times. De fet, 
han estat tan populars, que hi ha un 

cas ben conegut que es va utilitzar un encreuat de NYT com a 
proposta de matrimoni. Després de la popularitat dels trenca-
closques en les seves edicions impreses, el Times va llançar la 
seva pròpia aplicació de mots encreuats.

L’aplicació es beneficia de més de 500.000 subscriptors que 
paguen. Un dels resultats més interessants és que aporta una 
nova base de subscriptors. Més del 50% dels usuaris d’aquesta 
aplicació de mots encreuats no tenen subscripció a les ver-
sions digitals o impreses del diari. Això dóna accés al Times a 
un públic pagador ja fidel que pot exposar a diferents tipus de 
contingut. L’aplicació també fomenta un fort compromís amb 
aquests subscriptors a través de diverses funcions de ratlles 
que animen els lectors a jugar cada dia.

The Guardian ha seguit aquest exemple. Van llançar la seva prò-
pia aplicació dedicada a trencaclosques i jocs al febrer de 2020. 
En cas contrari, impulsada pel seu exitós model de pertinença, 
és interessant veure The Guardian incorporant un nou producte 
per a subscriptors, que cobra als clients 3,49 GBP al mes.

The Guardian espera que aquesta aplicació tingui un paper 
important en el seu objectiu de tenir dos milions de seguidors 
pagats el 2022. Mitjançant l’aplicació, els subscriptors tenen ac-
cés a 15 mots encreuats a la setmana, sudoku diaris i accés a 
un catàleg posterior de més de 15.000 trencaclosques. Una de 
les grans funcions de l’ aplicació del Guardian és que els usua-
ris poden reprendre el trencaclosques en diversos dispositius.
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Des del llançament de les aplicacions, el febrer del 2020, hi 
ha hagut noves incorporacions i actualitzacions per impulsar 
la retenció i la implicació. Des del desembre de l’any passat, 
els lectors poden mantenir l’accés limitat després que finalitzi 
la prova gratuïta. Aquests usuaris gratuïts tenen accés cada 
dia a un nou encreuat i sudoku. Al mateix temps, l’aplicació va 
introduir una funció de “jugar junts” on els amics podien com-
pletar puzles junts, dissenyats per fomentar la interacció durant 
la pandèmia.

A tot el món editorial, els trencaclosques continuen sent una 
forta eina de formació d’hàbits per als lectors i una oportuni-
tat d’innovació una mica explorada per als editors. (Infografies: 
The Guardian, Android Authority i The Guardian)
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Catalunya perd presència única en la 
premsa de referència internacional
Per Comunicació 21

 
Un estudi sobre la cobertura periodística i la imatge de Cata-
lunya en deu diaris internacionals de referència indica que el 
2020 va perdre presència única respecte de l’any anterior. Així 
es desprèn del treball elaborat pel Grup de Recerca en Comu-
nicació Asterisc* de la Universitat Rovira i Virgili, encarregat pel 
Diplocat.

L’any passat, els deu diaris analitzats van publicar 1.021 peces 
periodístiques on apareixia citada Catalunya en general, de les 
quals 322 com a protagonista. El diari amb més informacions 

sobre Catalunya va ser The Guardian (247) i el que menys The 
Washington Post (18). Durant el 2020, Catalunya només va 
aparèixer una sola vegada en portada, concretament al Corrie-
re della Sera.

Comparat amb el 2019, va incrementar la xifra de mencions 
genèriques a Catalunya (de 584 a 1.021), però va disminuir 
la de peces on Catalunya és protagonista única (del 50% al 
31,54%). Els autors de l’informe assenyalen que això segura-
ment és degut al fet que molts articles sobre la Covid-19 van 
esmentar Catalunya només com a referència geogràfica.

De fet, la principal temàtica que apareixia relacionada amb 
Catalunya l’any passat als mitjans analitzats va ser la Covid 
(50,54%), seguida dels esports i els temes culturals. Per la seva 
part, els temes relacionats amb el procés independentista van 
ocupar el quart lloc, amb un 7,19% del total. El 39,7% de les 
peces sobre Catalunya es van ubicar a la secció internacional, 
i un 18,31% a la d’esports.

El gènere més emprat en els articles va ser l’informatiu (75,33%) 
i el de menor freqüència l’opinatiu (6,17%). L’estudi indica que 
l’escassa presència d’articles d’opinió en relació a Catalunya 
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mostra que es tractava d’un tema amb poca rellevància durant 
el 2020.

Els principals marcs interpretatius de les notícies de caire polític 
van ser tres: Catalunya i Espanya són dos bàndols en conflicte 
(majoritari); la situació política catalana com una realitat en mo-
viment, i Catalunya i Espanya són dues forces en tensió perma-
nent i amb possibilitat de ruptura.

Les deu capçaleres analitzades, són: The Washington Post i 
The New York Times (Estats Units), The Guardian i The Daily 
Telegraph (Gran Bretanya), Frankfurter Allgemeine Zeitung i 
Süddeutsche Zeitung (Alemanya), Corriere della Sera i La Re-
pubblica (Itàlia), i Le Figaro i Le Monde (França).

El Diplocat monitoritza la presència de Catalunya a la premsa 
internacional des de 2019. NOTA: El Butlletí de l’amic us ofe-
reix l’estudi Cobertura periodística i imatge de Catalunya a la 
premsa internacional – any 2020, publicat fa pocs dies per la 
Universitat Rovira Virgili i Astrisc*. En són autors: Arantxa Cap-
devila, Carlota Moragas-Fernández, Marta Montagut, Cilia Wi-
llem, Josep Maria Grau, Mar Gutiérrez-Colón, Marni Manegre i 
Júlia Vidal. CLICAR AQUÍ  
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Un informe revela un “enorme 
potencial descobert” per als editors 
de notícies per vendre subscripcions 
a empreses
Per Charlotte Tobitt / Press Gazette

Les subscripcions massives B2B tenen un “enorme potencial 
descobert” per als editors de notícies, segons un informe de 
l’Associació Internacional de Mitjans de Comunicació (INMA).

L’informe considera que la indústria estava “en les primeres 
etapes” d’utilitzar les subscripcions B2B com a productor seriós 
d’ingressos, ja que més editors es donen compte de l’oportunitat 
de vendre a empreses en lloc de a consumidors individuals.

El Wall Street Journal és un dels editors que ha denotat una 
major voluntat de les empreses per pagar les subscripcions, 
mentre que un canvi d’estratègia va fer que el Financial Times 
augmentés la seva base de subscriptors de 250.000 clients a 
més de 625.000.

Greg Piechota, l’investigador resident d’INMA, que va ser 
l’autor de l’informe “La promesa creixent del B2B en el model 
d’ingressos del lector de mitjans” (a la venda a INMA per 795 
dòlars EUA), va dir: “Crec que es tracta de diversificar i utilitzar 
les oportunitats que els editors tenen a la seva disposició. Per 
als editors de notícies generals, és possible que no hi hagi cap 
altra manera d’escalar que seguir les adquisicions massives”.

Piechota va afegir que els editors han de fer més per convèn-
cer a les organitzacions que el seu producte els és útil. “Per a 
ells, és com: “Per què m’he de subscriure a un diari d’interès 
general? Si els [empleats] ho volen, haurien de llegir-lo en el 
seu temps lliure.”

El FT va tenir èxit després de canviar els preus basats en la par-
ticipació, cosa que significa que els clients corporatius només 
paguen pels seus lectors que consumeixen nou o més articles 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

al mes (el moment en què els usuaris són més propensos a 
renovar-se).

Caspar De Bono, director general de B2B de FT, va dir que 
l’editor també havia proporcionat a cada compte corporatiu un 
gestor d’èxit de clients dedicat perquè pugui ajudar l’empresa a 
assolir els seus objectius.

També ha augmentat la quantitat de dades en temps real que 
mostren els seus clients corporatius, ja que ha comprovat que, 
si creuen que estan aconseguint els resultats que desitgen, es-
taran més compromesos i, al seu torn, tindran més probabilitats 
de renovar i gastar més diners amb FT.

El Wall Street Journal va afegir de manera similar gestors de 
comptes pensant en la implicació. Christina Komporlis, vicepre-
sidenta responsable de membres professionals, va dir: “La part 
important és mantenir-los compromesos. No ens fa res vendre 
l’accés de tota la vostra organització al Diari i només l’1% dels 
vostres empleats l’utilitzen perquè, quan arribi la renovació, no 
us podrem convèncer que val la pena”.

Això va portar el WSJ a provar un nou enfocament per adaptar 
el contingut a l’organització i, en lloc de centrar-se en dades i 
taules, s’asseguren que tingui una proposta de notícies sòlida 
que sigui útil per als seus empleats.
Komporlis va dir: “Mireu on sou forts en el vostre contingut, ja 
que probablement hi ha oportunitats de mercat als llocs on ja 
sou bons. Aleshores, pregunteu al client: “Aquesta és la nostra 
proposta: què més podem fer perquè us interessi?””

I va afegir: “Crec que les empreses volen que els seus empleats 
siguin de classe mundial. Volen que estiguin informats. Tenint 
en compte això, els editors han de pensar: “Com aportem va-
lor a l’empresa? Com podem fer que els empleats siguin més 
intel·ligents i millors en la seva feina? ‘ És una distinció molt 
més pràctica que no només les últimes notícies.
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“Les notícies són el nucli del que [els diaris] proporcionen i és el 
més important. Però vendre notícies per si sol no atrau. Ara, es 
tracta d’esbrinar com donar accés a les persones a les dades, 
eines i serveis que necessiten com a part de l’oferta”.

Siri Holstad Johannessen, cap de vendes i màrqueting de la 
companyia de mitjans de comunicació escandinava Schibsted, 
va dir a l’informe que “se centrava a moure [els seus productes] 
de la categoria “es bo tenir-ho” a la categoria “necessitat de 
tenir -ho” per als empresaris”.

Va recomanar als editors que analitzessin la seva base B2B 
actual per veure si hi ha el potencial de digitalització, però va dir 
que era important prioritzar: “No es pot fer tot alhora”.

Schibsted va crear un nou model, anomenat CAN, que signi-
fica que el 70% dels esforços van a l’objectiu principal de pro-
porcionar la millor experiència al client, el 20% van a l’objectiu 
adjacent de desenvolupar noves eines relacionades amb els 
productes existents i el 10% de l’atenció continua la creació de 
productes de contingut nínxol completament rellevants per a la 
configuració empresarial.

Johannessen va dir que el B2B té un “enorme potencial des-
cobert” i va afegir: “A mesura que la indústria dels mitjans de 
comunicació passa per una transformació digital... també ho fa 
el mercat”.

El New York Times ha estat proporcionant a les organitzacions 
subscripcions a grups durant molts anys, però només va co-
mençar a crear paquets específics per atraure empreses de 
moltes verticalitats diferents el 2020.

“Per exemple, una cosa en que la gent va estar molt interessada 
l’any passat va ser l’assistència sanitària”, va dir Andy Wright, 
cap de subscripcions empresarials globals del diari. “Podríem 
proporcionar aquesta informació i la que es traslladés a altres 
àrees, des de notícies financeres i empresarials fins a entrete-
niment i cultura. I ho vam poder proporcionar tot”.
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Tot i això, Wright va advertir que cal temps i recursos: “Per fer-
ho bé, cal invertir-hi. Heu de tenir els recursos comercials. Heu 
de tenir l’amplada de banda i l’assistència necessaris per oferir 
als vostres clients el que busquen. I després haureu de ser ca-
paços d’educar-los sobre com utilitzar el producte i com involu-
crar els seus empleats perquè pugueu conservar-los”.

De la mateixa manera, Katharina Neubert, directora de desenvolu-
pament de negocis d’Insider, va assenyalar que és important pen-
sar com funciona l’acord per a totes les parts o és una pèrdua de 
temps: “Un cop, com a editor, no veiem el resultat d’una associació 
que esperàvem, podria haver passat el nostre temps fent altres 
coses. Quan el lector no veu el resultat esperat, no interactua”.

Ella va afegir: “Estigueu pendents de guanyar-guanyar-guan-
yar. Això ens funciona molt bé. El públic no és a la taula [quan 
es forma l’associació] i, un cop passades per alt, és ben segur 
que l’associació fracassarà”.

Els editors també han de tenir en compte que han de mantenir un 
equilibri saludable entre les subscripcions dels consumidors i les 
empreses. L’autor de l’informe, Piechota, va dir: “Estem parlant 
d’un 10% de la base de subscriptors o d’un 20% o d’un 30%?

“Les empreses són bones. Però, per descomptat, tampoc no 
voleu tenir una fluctuació que, quan arribi una recessió, algunes 
empreses redueixin els costos i també poden cancel·lar la subs-
cripció, i de sobte podríeu perdre molts dels vostres clients”.

Per acabar, coses que cal tenir en compte entre els gustos de 
FT, New York Times, Wall Street Journal, Schibsted i Insider:

• Factor en la forma en què les empreses compren de manera 
diferent als consumidors.
• Les estructures de preus basades en el compromís poden 
tenir èxit, com a FT.
• Estratègies separades per als embuts de venda B2C i B2C.
• Cerqueu resultats que beneficiïn les tres parts (l’empresa, el 
lector i l’editor).
• Adapta les subscripcions a les necessitats de l’organització 
individual.
• Utilitzeu els punts forts i la cobertura existents, però penseu 
en com empaquetar-los.
• Posiciona la subscripció com a benefici empresarial.
•Utilitzeu esdeveniments empresarials/seminaris web per orien-
tar-vos cap a clients potencials. (Infografies: Mundo Contact, 
Mayores UDP i The New York Times)
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EL BUTLLETÍ de l’amic

Reseteja’t tu, savi
Per Joan Vall Clara, conseller delegat de l’empresa editora d’El 
Punt Avui

 
M’he rellegit les 91 accions que el Grup de Treball Catalunya 
2022 proposa en el document Reset. Crida per reactivar el país, 
presentat dijous i que és una guia per a 10 o 15 anys. En dedi-
quen una d’aquestes als mitjans de comunicació, concretament 
la 14 (agafa un cagarro i esmorza, els diria l’àvia Neus vist com 
s’han esparracat). 

No tinc coneixements per saber si les altres 90 accions són 
tan superficials, fàtues, tòpiques i tramposes com la dels mi-

tjans de comunicació, però d’aquesta el comentari és obligat. 
“Reseteja’t tu, savi.” Només consideren el sector audiovisual 
i digital. Com si ja no hi hagués periodisme en paper, prèdica 
que suportem des de fa 25 anys, ignorant que en l’àmbit privat 
els diaris i publicacions editats a Catalunya encara multipliquen 
el volum de negoci i llocs de treball dels audiovisuals i digitals.

Reconeixen, això sí, que la cantarella mensual de TV3 sermo-
nejant que són els millors és relat interessat i mentider. Va forta 
la recepta. “Cal refundar els mitjans de comunicació públics pel 
que fa a governança, finançament, transparència i eficiència 
dels equips professionals, actualitzant-ne els objectius”. 

“Els mitjans...”, diuen. Deuen sumar-hi la XAL i els municipals i 
ja l’ensopeguen, ja. Però per què “refundar”? Per què no tancar 
i dedicar la inversió pública a dinamitzar el mercat privat i la 
lliure competència? Són molts diners els que llencem cada any 
per alimentar monstres. (Fotografia: CCMA)
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