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Els espanyols aposten pel periodisme 
de qualitat i proximitat per combatre 
la infodemia
Per Álvaro Pérez / UNAV

Davant la creixent preocupació social pels rumors generats 
per polítics i distribuïts per xarxes i missatgeria instantània, les 
marques periodístiques de referència i proximitat s’erigeixen en 
refugi informatiu per als ciutadans, segons l’informe sobre con-
sum d’informació Digital News Report, el capítol espanyol del 
qual elabora la Universitat de Navarra al costat del Reuters Ins-
titute de la Universitat d’Oxford, coordinador de l’informe global 
que analitza aquest any a 46 països.

Amb un 67% dels enquestats preocupats per la desinformació, 
Espanya és un dels països analitzats on major inquietud social 
existeix per aquest problema (la mitjana del total de països és 
del 58%). Més rellevant encara, és el país amb major preocu-
pació social (42%) pels rumors relatius a la pandèmia creats 
pel Govern, partits i polítics nacionals (enfront de la mitjana de 
l’27% dels 46 països analitzats). La majoria (50%) afirma estar 
alarmat per la desinformació que circula per les xarxes socials i 
aplicacions de missatgeria instantània .

La pandèmia originada en 2020 ha accelerat algunes de les 
tendències que el mercat dels mitjans de comunicació espan-
yols venia arrossegant en els últims anys. Entre elles, la con-
solidació de les marques tradicionals com a referents informa-
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tius de qualitat, el declivi en l’audiència i rendibilitat dels diaris 
impresos, la posada en valor dels mitjans locals i regionals, la 
utilització del mòbil com a dispositiu més usat per estar informat 
o la consolidació del consum de nous formats informatius com 
el podcast o els vídeos noticiosos. 

Però la Covid-19 també ha detingut o fins i tot a destinació al-
gunes actituds o hàbits de consum informatiu que semblaven 
inevitables l’any passat. Per exemple, la pèrdua de confiança 
en les notícies ha frenat la seva caiguda, la televisió no ha estat 
superada per les xarxes socials com a mitjà més usat per es-
tar informat, i el pagament per notícies digitals no s’ha enlairat 
com es podria esperar després de les intenses campanyes de 
promoció engegades per les principals empreses informatives. 

Tots aquests fets distintius de el mercat de la comunicació a 
Espanya durant 2020 han tingut lloc en un clima general de 
infodemia (sobreabundància d’informació barreja de notícies 
veritables i falses), que ha elevat la preocupació dels usuaris 
espanyols per la proliferació de falses notícies, especialment 
aquells generats pel Govern i resta de polítics nacionals. Davant 
d’aquest panorama, els usuaris s’han refugiat en el periodisme 
de qualitat i en les marques informatives locals i regionals. 

Aquestes són algunes de les conclusions extretes de les dades 
de la 8a edició del Digital News Report Espanya 2021, basat 
en més de 2.000 enquestes a internautes espanyols. L’informe 
forma part del Digital News Report, el més gran estudi global 
sobre consum de notícies, coordinat pel Reuters Institute de la 
Universitat d’Oxford, i de què la Facultat de Comunicació de la 
Universitat de Navarra és sòcia acadèmica des 2014. Els au-
tors de l’informe espanyol són els professors de la Universitat 
de Navarra Samuel Negredo, Elsa Moreno, Avelino Amoedo, 
Alfonso Vara-Miguel, Jürg Kaufmann. 

El 50% dels enquestats afirma estar alarmat per la desinforma-
ció que circula per xarxes socials i aplicacions de missatgeria 
instantània. (Infografia: Digital News Report)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el Digital 
News Report Espanya 2021. CLICAR AQUÍ  
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Qui hi ha darrere del nou diari estatal 
d’Editorial Prensa Ibérica...?
Per Espacio Dircom

Fa alguns dies es va conèixer que els responsables de Editorial 
Prensa Ibérica estudiaven la possibilitat de llançar un nou diari 
de caràcter estatal des de Madrid, amb l’objectiu de presentar-
lo durant l’últim trimestre del l’any, i que estaria dirigit per l’ex-
president de l’Agència EFE, Fernando Garea... I com no podria 
ser d’altra manera, aquest anunci ha provocat tota mena de 
suspicàcies.
  

Les primeres informacions relacionades amb aquest supòsit 
llançament incidien en què la redacció del nou diari estaria 

composta per al voltant d’una trentena de periodistes, molts 
d’ells procedents de la redacció d’El Periódico de Catalunya, 
i anunciaven alguns fitxatges de professionals del periodisme, 
com ara  Rafael Méndez (El País i El Confidencial) o Yolanda 
Mármol (El Periódico i RTVE)... però també plantejaven el dub-
te de si seria un projecte en paper, o només digital.

Amb tot, l’anunci del projecte va suposar una sorpresa per a 
propis i estranys, ja que la situació econòmica del grup no sem-
bla molt pròspera, fins al punt que fonts sindicals de Editorial 
Prensa Ibérica han expressat el seu escepticisme respecte a 
aquest nou diari promogut per Javier Moll, atès que implicaria 
una inversió que s’ha negat a altres empreses del grup, en què 
s’han produït diferents retallades pressupostàries i de personal 
durant els últims mesos.

A això caldria afegir que, com tot el sector sap, la premsa tra-
dicional viu en l’actualitat el pitjor moment de la seva història, 
ja que la seva confecció, impressió i distribució requereix d’una 
inversió molt més gran que la dels diaris nadius digitals.

No obstant això, tots aquests dubtes sobre la viabilitat del pro-
jecte semblen dirimir, al conèixer qui estaria en realitat darrere 
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d’ell mateix. I és que, segons algunes fonts del sector, seria la 
mateixa Moncloa la que hi ha al darrere del naixement del què 
seria el “cinquè” diari editat a Madrid.

Expliquen aquestes fonts que tot sorgeix a partir de la bona 
relació existent entre Carmelo Calvo, assessor àulic de Javier 
Moll a Editorial Prensa Ibérica, i Iván Redondo, cap de Gabinet 
del president del Govern de l’estat, Pedro Sánchez , i gran “fae-
dor” de les estratègies comunicatives, i de les que no ho són, 
de l’actual Govern espanyol.

Les fonts expliquen que Redondo hauria promès per al nou diari 
una inversió de ni més ni menys que cinc milions d’euros, que 
provindrien per una part de la publicitat institucional manejada 
pel Govern, i per una altra, d’un bon nombre d’empresaris vin-
culats al PSOE, que ja s’haurien compromès amb el projecte... 
tot això coordinat amb el fitxatge “pactat” de Fernando Garea , 
que va tenir els seus més i els seus menys amb Redondo, però 
que presenta un perfil fantàstic per “arrodonir” l’operació, per la 
seva clara proximitat amb el Sanchisme.

Per completar la jugada, sempre segons aquestes informa-
cions, sembla que els representants del grup haurien mantingut 

ja reunions durant les últimes setmanes amb alguns dels princi-
pals anunciants per comunicar les seves intencions pel que fa 
a aquest diari, jugant amb l’argument que s’espera una remun-
tada de la inversió publicitària després del descens registrat 
durant la pandèmia, però sobretot ajudada per l’arribada dels 
fons europeus Next Generation que, segons expliquen, seran 
manejats en bona mesura pel totpoderós Redondo. (Foto mun-
tatge: Espacio Dircom)

Convocades les subvencions a 
mitjans impresos, ràdios, TV, i entitats 
i organitzacions professionals
La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Gene-
ralitat ha obert les convocatòries de les línies de subvencions 
estructurals a publicacions impreses, ràdios, televisions de titu-
laritat privada, en català o aranès, corresponents a l’any 2021, 
així com a entitats sense ànim de lucre i organitzacions profes-
sionals. D’aquesta manera, només queden pendents els ajuts 
als mitjans digitals. El termini per presentar sol·licituds finalitza 
el 14 de juliol.
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Enguany, el Govern manté les mateixes dotacions que en 
les convocatòries de 2020. Així doncs, les subvencions per a 
l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper estan 
dotades 4.125.000 euros, dels quals 2.275.000 euros per a les 
publicacions diàries i 1.850.000 euros per a les no diàries. Per 
la seva part, la dotació de les subvencions a les emissores de 
ràdio és de 748.000 euros, i a les emissores de televisió de 
646.000 euros.

Finalment, les subvencions a entitats privades sense ànim de 
lucre i organitzacions professionals del sector de la comunica-
ció per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al fo-
ment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comu-
nicació estan dotades amb 1.444.000 euros, també la mateixa 
quantia que el 2020 (en la convocatòria era d’1.404.000 euros, 
però després es va augmentar). (Font: Gencat.cat)

El Govern remodela l’àmbit comunicatiu

El Govern de Catalunya ha reestructurat el Departament de la 
Presidència, amb significatius canvis pel que fa a l’àmbit de la 
comunicació i els mitjans. Per una banda, s’eleva el rang de 

l’Oficina del President de direcció general a secretaria, i adopta 
la denominació d’Oficina d’Estratègia i Comunicació del Pre-
sident del Govern. A més de les funcions atribuïdes fins ara, 
suma les següents:

a) Elaborar l’estratègia comunicativa del Govern. b) Definir els 
criteris i coordinar la política informativa del Govern, també 
pel que fa a la divulgació de la seva acció de govern i la seva 
imatge a l’exterior. c) Coordinar la comunicació del Govern i 
de les unitats corresponents dels departaments. d) Impulsar, 
supervisar, coordinar i fer el seguiment dels estudis d’anàlisi i 
prospectiva que es considerin necessaris i siguin prioritaris per 
al Govern i la Presidència de la Generalitat.

Amb la reestructuració del Departament, la Direcció General 
de Comunicació (que elimina ‘del Govern’ de la nomenclatu-
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ra) deixa l’adscripció a la Secretaria de Comunicació i passa 
a penjar de la nova Oficina del President. D’aquesta direcció 
general, que manté les funcions, ara en depenen l’Oficina de 
Comunicació del Govern (fins ara Oficina de Comunicació del 
Departament de la Presidència) i la nova Oficina de la Portaveu 
del Govern.

La nova Oficina d’Estratègia i Comunicació del President del 
Govern s’estructura en tres àrees: la Direcció General d’Anàlisi 
i Prospectiva; l’esmentada Direcció General de Comunicació 
del Govern, i el Gabinet del President. Aquest últim absorbeix 
l’estructura de l’anterior Oficina del President amb el Gabinet 
de Relacions Institucionals, el Gabinet de Relacions Externes i 
Protocol, el Gabinet de Comunicació del President i la Secreta-
ria del President.

Finalment, la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans 
de Comunicació passa a denominar-se Secretaria de Mitjans 
de Comunicació, de la qual ara només en depèn la Direcció 
General de Mitjans de Comunicació.

Com a conseqüència, la nova Secretaria ha vist modificades 
les seves funcions, que són: a) Planificar i impulsar les activi-

tats de foment en l’àmbit dels mitjans de comunicació. b) Dirigir 
les actuacions destinades a l’ordenació i protecció en matèria 
de mitjans de comunicació audiovisual. c) Impulsar el desen-
volupament i la innovació del sector de la comunicació audio-
visual de Catalunya, d’acord amb l’evolució i la transformació 
tecnològiques. d) Coordinar i fer el seguiment de les entitats 
que s’adscriuen o es relacionen amb el Departament de la Pre-
sidència mitjançant la Secretaria de Mitjans de Comunicació. 
e) Respecte a l’últim punt, la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i el Consell Editorial de la Generalitat estan ads-
crits a Presidència a través de la Secretaria de Mitjans de Co-
municació, mentre que s’hi relacionen a través seu el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i Intracatalonia.

D’altra banda, Sergi Sabrià és el màxim responsable de 
l’Oficina d’Estratègia i Comunicació del President del Govern; 
Carles A. Foguet el director general de Comunicació; Patrí-
cia Plaja la cap de l’Oficina de la Portaveu del Govern; Mar-
çal Sarrats el cap  del gabinet de comunicació; Oriol Duran el 
secretari de Mitjans de Comunicació; Jordi del Río el director 
general de Mitjans de Comunicació i Jofre Llombart el nou 
secretari de Difusió. (Font: Comunicació21 – fotografia: unami-
cadetotarreu)
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Gil Molina, nou assessor de 
comunicació de l’alcaldessa de 
Barcelona

Jesús Gil Molina ha estat nomenat nou assessor de comunica-
ció d’Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona, de manera que 
l’alcaldessa recol·loca l’excap de premsa de Podem. Gil Molina 
va comandar l’àrea de Premsa de Podem entre 2014 i 2017 
i  percebrà per la seva tasca un sou anual de prop de 53.000 
euros. El nomenament públic en l’administració local catalana 
s’ha realitzat a través d’un decret de l’alcaldia, que estableix 
que Gil Molina entra com a suport de l’àrea de la cap de cor-
poració, amb data a 25 de maig i categoria salarial d’assessor. 

Segons fonts oficials que han confirmat el nomenament, la re-
tribució de l’assessor estarà subjecta a el codi ètic de Barcelo-
na en comú , que inclou una limitació salarial de 2.200 euros 
mensuals en 14 pagues més un complement de cures. (Font: 
Espacio Dircom)

Els principals mitjans de Godó -La 
Vanguardia, RAC1 i Mundo Deportivo- 
van perdre 30 milions d’euros en 
ingressos respecte a 2019
La Vanguardia va per-
dre l’any passat una 
mica més de 16 milions 
d’euros en ingressos res-
pecte a l’exercici 2019, 
marcat per la crisi del co-
ronavirus i que va colpe-
jar especialment la prem-
sa. Aquesta caiguda dels 
ingressos representa un 
retrocés interanual del 
19% , al quedar-se en 
una xifra de negocis de 68.600.000 d’euros. I és que les dues 
principals línies d’ingressos del diari generalista del Grup Godó 
-venda d’exemplars i publicitat- es van veure severament con-
tretes.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Respecte a la seva difusió, ha baixat un 15% durant 2020, se-
gons precisa l’editora en els seus comptes anuals. Malgrat que 
és una caiguda important, des de La Vanguardia destaquen que 
són millors números que els que presenta la competència. La di-
fusió d’exemplars va retrocedir una mitjana del 20% l’any passat.

D’acord amb les xifres aportades pel diari català, la seva difusió 
mitjana de l’any passat va ser de 74.229 exemplars, de manera 
que manté la segona posició del rànquing de diaris generalistes 
espanyols, només per darrere d’El País. A La Vanguardia també 
posen en valor que segueixen sent la primera capçalera espan-
yola per nombre de subscriptors, que l’any passat va registrar 
una mitjana diària una mica superior a 45.000 unitats diàries 
repartides.

Els lectors que perd progressivament l’edició en paper de La 
Vanguardia els guanya amb escreix a Internet. Els usuaris únics 
del web van augmentar un 19%, després d’arribar a una mitjana 
mensual de 24 milions, segons Comscore. Xifra que el col·loca 
com el digital generalista amb més abast en línia a l’estat espan-
yol. La Vanguardia va iniciar el cobrament pels seus continguts 
digitals a l’octubre de l’any passat i el seu objectiu és arribar als 
100.000 abonats d’aquí al tancament de l’exercici actual. 

Malgrat això, la societat editora de La Vanguardia va tancar 
l’any 2020 amb unes pèrdues de 3 milions d’euros, davant el 
resultat negatiu de només 70.000 euros del 2019. (Font: Dir-
comfidencial – fotografia: wikimedia)

Gairebé la meitat dels joves no té 
interès en el que passa al món

Un estudi realitzat a la Universitat Complutense de Madrid re-
vela que el 82,45% dels joves d’entre 16 i 24 anys s’informen 
principalment a través de les xarxes socials, i que al 36,4% no 
els preocupa que una informació sigui falsa. No obstant això, 
la dada més preocupant per als mitjans (i pot ser que per a la 
societat), és que el mateix estudi xifra en el 48,7% als joves que 
no estan interessats en el que passa al món, motiu pel qual els 
mitjans de comunicació probablement no els aporten res, i per 
això tindran difícil poder arribar-hi. 

Tot i les dades, els investigadors asseguren que, al conèixer-
los, els joves no s’han sentit reflectits perquè, segons la seva 
opinió, si estan interessats pel que passa al seu voltant i diuen 
buscar no propagar rumors en xarxes socials.
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El lector pot ampliar la informació en aquest enllaç. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia)

La Covid-19 ha eclipsat la violència 
masclista als mitjans

Segons informa Gloria López per a Ameco Press, la Covid-19 
ha eclipsat la violència masclista als mitjans durant l’any 2020, 
de fet, el nombre de peces que aborden aquesta realitat s’ha 
reduït en un 60 per cent, mentre el nombre de dones assassi-
nades, el percentatge de denúncies i la borsa de maltractament 
segueixen sent similars que abans de la pandèmia. 

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de 
l’informe “Tractament de la violència masclista en els mitjans de 

comunicació”, redactat per l’Associació de Dones Periodistes 
de Catalunya i que va ser presentat el dimecres 23 de juny al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

L’informe, que es realitza des del 2006, analitza el tractament 
informatiu que ha tingut la violència masclista a El País, El Pe-
riódico de Catalunya, El Punt Avui, La Vanguardia, El Mundo i 
Ara, principals diaris en paper. Si el 2018 es van publicar 411 
unitats relacionades amb la violència de gènere en l’àmbit de la 
parella i el 2019 van ser 442, durant l’any marcat per la pandè-
mia aquestes informacions tot just van arribar a les 172 peces, 
fet que constata que el volum d’informacions sobre aquesta 
problemàtica s’ha reduït a més de la meitat.

La investigació analitza no només el nombre, sinó l’extensió 
de les peces, les fotos que acompanyen els textos, els titulars, 
com es tracta als agressors i a les víctimes, quines fonts es fan 
servir, entre d’altres aspectes.

L’informe constata que l’opinió sobre la temàtica de la violèn-
cia de gènere gairebé ha desaparegut en el període analitzat. 
L’extensió de les peces informatives ha augmentat lleugera-
ment. I una cosa positiva: el percentatge d’unitats periodísti-
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ques es distribueix entre aquelles dedicades a informar de les 
agressions i les orientades a la sensibilització. Les autores han 
valorat que les i els periodistes s’esforcen a incorporar a les in-
formacions dels serveis i recursos existents per demanar ajuda 
davant el maltractament, com és el 016. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia i Ameco Press)

El Pregoner d’Urgell, un centenari 
amb mil edicions

La revista El Pregoner d’Urgell, de Bellpuig, ha editat el número 
mil l’any del seu centenari. La publicació va néixer el mes de 
juny de 1921 sota la capçalera Lo Pregoner, però la guerra civil 
va posar fi a la seva primera etapa, represa l’agost de 1952, en 
castellà i dirigida per Ramon Saladrigues. A partir del número 
500 es va catalanitzar totalment la revista urgellenca.

Per aquest doble motiu de celebració s’ha editat un facsímil del 
primer número de Lo Pregoner, així com un quadern extraordi-
nari dedicat a fer memòria de les tres etapes o èpoques de la 
revista bellpugenca. (Font: MAE)
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El subscriptor mitjà a Espanya només 
paga per un mitjà digital i té entre 40 i 
45 anys
Per Dircomfidencial

El mercat espanyol consta, pel cap baix, d’unes 400.000 subscrip-
cions digitals proporcionades per al voltant de 30 marques infor-
matives. Aquest és l’escenari que traça la nova edició del Digital 
News Report  de l’Institut Reuters, que a més defineix un perfil de 
lector de pagament d’entre 40 i 45 anys que només es compromet 
econòmicament amb un mitjà, normalment no local ni estranger.

Aquestes dades van en línia amb el que l’informe indica so-
bre altres països. Excepte en el cas dels EUA, no és freqüent 

que els subscriptors paguin per més d’un mitjà i en tot cas allà 
el mercat està molt concentrat en  The New York Times,  The 
Washington Post  i  The Wall Street Journal. En el que sí difereix 
Espanya és en una edat mitjana inferior del lector de pagament, 
ja que és juntament amb Irlanda el país que mostra un perfil 
més jove dins de la maduresa. L’habitual és el rang entre 45-50 
anys de França, Finlàndia o Alemanya, que en llocs amb més 
tradició al respecte, com el nord-americà o el britànic, s’estira 
fins als 50-55.

L’estudi aflora igualment l’avantatge competitiu dels mitjans que 
tenen l’anglès com a idioma natiu, ja que són els més bene-
ficiats per les subscripcions internacionals. Canadà, Irlanda i 
Austràlia són els països en els quals els enquestats tenen més 
predilecció a l’hora de pagar per mitjans no nacionals, que nor-
malment solen ser nord-americans o britànics i van a  preus 
més baixos  en una estratègia per convertir-se en segona lec-
tura habitual.

El lector de pagament espanyol mitjà és més jove que el d’altres 
mercats analitzats per l’Institut Reuters al seu Digital News Re-
port.

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Al respecte, el cas més reeixit de moment a Espanya l’aporta El 
País, que en les últimes dades publicades per Prisa consigna-
va un 27% de quotes estrangeres. Aquesta capçalera compon 
l’actual triumvirat de digitals espanyols amb major nombre de 
lectors de pagament, juntament amb  El Mundo  i  eldiario.es.

Un dels aspectes que influeix en el mercat de les subscripcions 
és el de la identificació ideològica dels lectors amb els mitjans 
en un context de polarització. L’estudi mostra que  a Espanya 
hi ha percepció negativa per part de persones de tot l’espectre 
sobre com es tracta al seu corrent, encara que més accentuada 
entre els conservadors. També passa una cosa similar amb les 
dones joves, que es consideren pitjor retratades en els mitjans 
que els homes amb els que comparteixen rang d’edat. De la 
mateixa manera, la classe social i econòmica emergeix com un 
aspecte poc representat en comparació amb el que es pensa 
en altres països. 

Telegram guanya Facebook.- La més gran xarxa social del 
món és cada vegada menys útil en termes informatius a Espan-
ya. Aquesta és una de les conclusions que es pot treure de la  
nova edició  d’aquest Digital News Report, que reflecteix una 
caiguda de cinc punts en el percentatge d’enquestats que ha 

consumit notícies en aquesta plataforma, fins al 39%. Aquesta 
dada acumula un descens de 10 punts respecte al que reflectia 
aquest mateix estudi el 2016.

Fonts de diferents redaccions confirmen aquesta tendència a la 
baixa en el trànsit que reben d’aquesta plataforma, que en tot 
cas ha anat repartint la seva rellevància per a la informació amb 
WhatsApp i Instagram. El servei de missatgeria augmenta el 
seu pes fins a un 35%, mentre que l’aplicació multimèdia manté 
el 17% que consignava l’informe de l’ any anterior, en què havia 
registrat un increment de cinc punts. La novetat d’aquest any és 
l’aparició de Telegram amb un 8%, gràcies a noves dinàmiques 
d’ús. (Infografia: Observatorio Cibermedios)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe The Reuters 
Institute Digital News Report 2021. CLICAR AQUÍ  
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Dia Mundial de les RRSS: Instagram 
es posiciona com la xarxa social més 
efectiva per a les empreses

  

Coincidint amb el Dia Mundial de les RRSS, Imagina ha pre-
sentat el I Baròmetre Imagina sobre Social Media en el qual 
analitzen els objectius, prioritats, previsions i resultats de les 
empreses en xarxes socials. Mitjançant entrevistes a 650 res-
ponsables de màrqueting d’empreses pertanyents a 13 sectors 
diferents, posen de manifest que el 75% de les companyies 
asseguren que aquest any ampliaran la seva presència en xar-
xes socials.

Encara que només el 19% dels directes de màrqueting enques-
tats consideren Instagram una prioritat per a aquest any, tam-
bé revelen que aquesta xarxa social és la que millors resultats 
aporta a l’empresa (40,7%), sent la més efectiva, seguida per 
Facebook (25%) i Linkedin (11%).

No passa el mateix amb Tik Tok, ja que aquesta xarxa social 
és prioritària per al 32,6% dels enquestats -encara que només 
un 4% de les empreses compten amb perfil a Tik Tok-. El que 
sí que està clar és que les empreses -siguin de el sector que 
siguin- estan apostat molt fort per la seva estratègia de social 
media i, de fet, el 75% de les 650 companyies enquestades 
asseguren que enguany ampliaran la seva presència a xarxes 
socials. (Font:MAE – gràfic: Imagina Digital)
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IAB presenta l’E-commerce Studio 
2021

Segons l’Estudi de Comerç Electrònic 2021, elaborat per la 
Comissió de Comerç Electrònic d’IAB Espanya, la penetració 
de les compres en línia a Espanya torna a créixer aquest any 
arribant al 76% dels usuaris d’Internet de 16 a 70 anys (72% el 
2020). L’estudi també revela que la satisfacció dels usuaris del 
comerç electrònic continua sent elevada, amb una mitjana de 
7,8 sobre 10. 

A més, la seva freqüència i despesa continua augmentant a 
mesura que compren 3,8 vegades al mes amb una despesa 
mitjana per compra de 89 €. Tecnologia/ Comunicació, Entrete-

niment i Cultura, Alimentació i Moda són les categories de pro-
ductes que més s’han adquirit el 2021. (Font: MAE – infografia: 
IAB Spain)

NOTA: El Butlletí us acosta l’Estudio E-commerce 2021 d’IAB. 
CLICAR AQUÍ  

La Vanguardia continua al capdavant 
de la premsa digital

Comscore afronta els seus últims mesos com a mesurador ofi-
cial de la premsa digital. No obstant això, fins al pròxim 2022 
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seguirà emetent mensualment la radiografia que marca l’estadi 
de la premsa online del nostre país. Un mercat en el qual La 
Vanguardia segueix destacant com el digital més llegit a inter-
net durant el mes de maig. El diari del grup Godó frega els 23,4 
milions d’usuaris únics mantenint el seu lideratge.

Segons les últimes dades de Comscore, el segon digital més 
llegit a Espanya és el diari El Mundo. Tot i que tant Unidad Edi-
torial, com Vocento i Prisa han optat per no renovar els seus 
contractes amb el mesurador oficial, el diari estatal madrileny 
es manté com el segon més llegit gràcies a assolir els 22,8 
milions d’usuaris únics.

Destaca també El Español. El diari que dirigeix Pedro J es con-
verteix en el primer diari sense edició en paper del rànquing, 
ocupant el tercer lloc i superant els 21 milions d’usuaris únics. 
Sobre passa a El País, que es conforma amb 20,3 milions 
d’usuaris únics.

Gairebé empatats amb poc més de 19 milions de visitants únics 
trobem a El Confidencial i 20 Minutos, amb 19,1 i 19 milions de 
lectors únics durant el mes de maig. S’imposen a El Periódico 
amb 13,7 milions d’usuaris únics i a OKDiario amb 11,5 milions, 

respectivament. Tanquen aquest rànquing mensual Eldiario.es 
amb una mica més de deu milions i el HuffigtonPost amb 9,4 
milions d’usuaris únics.

La UE augmentarà la pressió 
regulatòria sobre Google, Microsoft i 
Amazon
S’acosta una onada regulatòria per als proveïdors al núvol, 
especialment per als hiperescalares, marcada per una ma-
jor transparència de preus i una interoperabilitat forçada. És 
el que es desprèn del llibre blanc elaborat per KPMG França, 
juntament amb InfraNum, Talan i Linkt, a petició de OVHcloud, 
empresa dedicada al negoci en el núvol. El text estableix un 
escenari similar al succeït en el sector de les telecomunicacions 
fa uns anys, segons explica Marc Serra a Voz Pópuli.

El document també reflecteix que el mercat del núvol europeu està 
principalment copat per empreses nord-americanes. Tot i que el 
llibre blanc no les cita, aquestes són són Amazon, Google i Mi-
crosoft. Els canvis regulatoris vindran marcats per la creació d’un 
gran núvol a Europa, projecte en el qual treballa la Unió Europea.
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Entre els escenaris que contempla el llibre blanc esmentat 
destaca el núvol com a bé comú, impulsat principalment per la 
interoperabilitat voluntària dels serveis cloud, els ecosistemes 
comuns a nivell sectorial i l’augment del multicloud, el que per-
metria el creixement d’un ecosistema europeu que augmentaria 
els beneficis per als consumidors d’aquest tipus de tecnologia 
i impulsaria el creixement dels actors cloud europeus. Aquest 
escenari podria materialitzar-se a través de la iniciativa Gaia-X, 
l’objectiu és establir un ecosistema cloud interoperable basat 
en principis i valors sòlids. (Font: Voz Pópuli)

Google denunciat davant 
Competència per abús de posició 
dominant en el mercat de l’agregació 
de notícies i de la publicitat digital

CEDRO ha denunciat a Google davant la Comissió Nacional 
dels Mercats i de la Competència (CNMC) per abús de posi-
ció dominant en el mercat de la agregació de notícies i en el 
de la publicitat digital. Aquesta denúncia, que comporta la pe-
tició a la CNMC de l’obertura d’una investigació per diverses 

infraccions, ha estat presentada “per garantir que els drets de 
propietat intel·lectual dels autors i editors de notícies no es ve-
gin perjudicats per les pràctiques que considerem abusives i de 
posició dominant de Google i que deterioren la independència, 
pluralitat i llibertat de premsa”, assegura Jorge Corrales, direc-
tor general de CEDRO. 

CEDRO sosté que l’activitat abusiva que estaria desenvolupant 
la tecnològica nord-americana a través de Google Discover im-
pedeix el lliure mercat en el sector de l’agregació de continguts. 
(Font: MAE)

València Extra compleix el seu cinquè 
aniversari

El 22 de juny de 2016 nai-
xia València Extra, una fi-
nestra a les notícies més 
properes de València i els 
municipis de l’Horta que 
a poc a poc s’ha guanyat 
un espai dins del menú informatiu dels valencians i les valen-
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cianes. Els dos fundadors, David Rodríguez i Àlex Ladrón de 
Guevara, van crear el mitjà amb l’objectiu d’oferir informació 
de proximitat de la ciutat i de l’àrea metropolitana així com per 
apostar per formats avantguardistes i transmèdia que busquen 
connectar i informar d’una manera més propera.

El diari digital València Extra llançarà pròximament la seva pri-
mera comunitat de subscriptors on s’oferiran grans avantatges 
per formar-ne part: continguts especials, sortejos VIPS, entra-
des gratuïtes i molts més per als nostres lectors més fidels.

Bilingüisme per a tothom. “A l’empresa sempre hem pensat en 
totes i tots i per això, des del minut 1 hem apostat per oferir la 
informació a la gent que no coneix el valencià. Per què? Molt 
senzill. Molta gent no ha tingut l’oportunitat d’estudiar la nostra 
llengua a l’escola, molts venen de fora i també tenen el dret 
d’informació. Així amb la doble finestra es permet que perso-
nes que no coneixen el valencià puguen informar-se i al mateix 
temps, puguen a poc a poc començar a aprendre la llengua”, 
explica Àlex Ladrón de Guevara. (Font i fotografia: Redacció 
AMIC)
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La inversió publicitària va créixer 
un 66,4% el maig de 2021, segons 
InfoAdex
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de maig 
de 2021, la inversió pu-
blicitària va arribar als 
4.73,7 milions d’euros, 
amb un creixement del 
66,4% respecte al ma-
teix període de l’any an-
terior, quan el volum registrat va ser de 284,6 milions d’euros. 
 
Com a recordatori, cal destacar que les dades de l’informe in-
clouen aquells mitjans i suports no controlats directament per 
InfoAdex a partir de dades declaratives del mercat publicitari. 
Per tant, les dades presentades poden no coincidir amb les ex-
tretes de les eines que InfoAdex posa a disposició dels usuaris 
de la seva informació. Els mitjans més afectats per aquesta me-
sura són Ràdio, Exterior i Digital, aquests últims a causa de la 
inclusió de dades de Cerca i Xarxes Socials.

L’informe del mes de maig d’InfoAdex recull les dades compa-
ratives que inclouen el 2019 per oferir un escenari més realista 
en termes d’evolució. De manera que les dades es puguin com-
parar amb les d’un període exempt dels efectes de la pandèmia 
i les mesures adoptades, que han afectat significativament el 
sector publicitari.
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Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes de maig  de 2021, ha experimentat un 
creixement del 3,5% respecte al mes de maig de 2020, obtenint 
210,6 milions d’euros. Dins d’aquest mes, el millor rendiment 
és per a Webs, que augmenta un 65,6%la seva inversió, fins 
als 86,2 milions d’euros.  Xarxes Socials, va créixer un 18,4% 
amb una inversió de 59,1 milions d’euros, enfront dels 49,9 mi-
lions que va obtenir en el mateix període de   2020. Finalment, 
dins dels mitjans contemplats en digital, la Cerca augmenta un  
12,3%,   des dels  58,2  milions  d’euros del mes de maig de 
2020 als 65,3 milions del mes analitzat.

El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una in-
versió publicitària de 162,5 milions  d’euros, amb un creixement 
significatiu del 111,1%   enfront dels 77,0   milions  d’euros del 
mateix període del 2020. Ràdio, que ocupa el tercer lloc per 
inversió, se situa en els 36,3 milions i un increment del 7,5%, 
per damunt del quart mitjà. Diaris, la xifra de la qual puja en el 
cinquè mes de l’any fins als 32,4 milions d’euros i registra un 
increment del 75,1% respecte a la xifra corresponent a l’any 
anterior. L’entorn Exterior mostra el major creixement de tots 
els mitjans de comunicació amb un creixement del 771,4% a 
l’alça i 16,4 milions d’euros. No obstant això, cal destacar que, 

en el mes de maig  de 2020, aquest mitjà i a causa de la crisi 
sanitària, estava pràcticament paralitzat. Revistes, sisè mitjà 
per volum d’inversió, augmenta la seva xifra un 142,4% i 15,2 
milions d’euros. El Cinema, un altre dels mitjans més afectats 
per la crisi sanitària, registra 0,2 milions d’euros durant el mes 
de maig de 2021. Finalment,  Suplements i Dominicals,   re-
gistra 0,2 milions d’euros i augmenta la seva xifra un 76,5% 
respecte al mateix període de l’any anterior.
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NO INCLUYE
Inversión en medios 
estimados

Ingresos de la agencia por 
diversos conceptos:

• producción

• investigación

• honorarios

• creatividad 

• etc.

Soportes no controlados en 
cada medio, p.ej.: Radio 
local, TV’s locales.

INCLUYE
Inversión controlada por 
InfoAdex en los medios (*):

• televisión
• digital
• diarios
• suplementos y 

dominicales
• revistas
• radio
• cine
• exterior

Inversión contemplada en el estudio de agencias

(*) Referida únicamente a inversión en el mercado español
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Com diem al començament, InfoAdex compara mes a mes amb 
el 2019. En  aquest cinquè mes del 2021, la inversió publicitària 
en mitjans de comunicació va disminuir el -19,2% en relació 
amb el maig del 2019. (Infografies: oh.comunicaunamica.cat i 
InfoAdex)

La inversió publicitària gestionada en 
2020 per agències de publicitat arriba 
1.953,4 milions
La inversió publicitària gestionada per agències de publicitat ha 
ascendit a 1.953,4 milions d’euros, el que representa el 57,7% 
de la inversió publicitària controlada per InfoAdex en valors es-
timats com reals en l’any 2020. Així es desprèn de la XXI edició 
de l’Estudi InfoAdex d’agències de publicitat 2021, una anàlisi 
global que cada any s’observa als principals subjectes del sector 
publicitari amb els anunciants i marques per a les quals treballen.

S’han analitzat els comptes de 35 agències de publicitat que 
han col·laborat en l’estudi, i s’ha imputat inversió a 2.334 mar-
ques directes, pertanyents a 727 anunciants, detectats en el 
control d’InfoAdex.

L’estudi d’agències analitza la “inversió publicitària gestionada” 
per les agències, entenent com a tal la repercussió econòmica 
de les campanyes i accions publicitàries fetes per les agències 
en els mitjans, en termes de la inversió controlada per InfoAdex 
en valors estimats com reals  (Font i infografia: InfoAdex)

Els directors de Màrqueting es 
mostren més optimistes de cara al 
segon semestre de l’any
L’Associació de Màrqueting d’Espanya i la consultora GfK han 
presentat les dades de l’Onada XXX de l’Índex d’Expectatives 
dels Directors de Màrqueting (IEDM), un indicador que mostra 
les tendències que els professionals de màrqueting detecten 
per al segon semestre del 2021, en diferents sectors d’activitat, 
en comparació amb els resultats obtinguts en el primer semes-
tre de 2021.

Els directors de Màrqueting es mostren més optimistes de 
cara al segon semestre de l’any. La confiança, l’estat d’ànim 
i l’optimisme han estat claus en la recuperació econòmica i 
han contribuït a reforçar les expectatives dels directius. L’índex 
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mostra una forta recuperació de l’expectativa dels directors de 
Màrqueting en els tres indicadors principals; comportament de 
mercat, inversió publicitària i vendes pròpies, que es mantenen 
en positiu respecte a l’anterior onada. 
 

Mentre que l’expectativa de mercat total se situa en 5,6 punts 
enfront dels -0,1 de l’anterior onada, la inversió publicitària puja 
a 1,7 punts enfront dels -0,3 del primer semestre i les vendes 

pròpies es situen en els 5,9 punts enfront dels 2,5 de l’anterior 
onada.

L’IEDM mostra la inversió publicitària, ja en valors positius, amb 
una recuperació més gradual. La caiguda soferta el 2020 ha 
estat tan aguda com la crisi financera del 2008, però amb una 
recuperació molt més ràpida, calculant que 2022 serà l’any de 
la recuperació sectorial generalitzada. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: MKT)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi IEDM Segon Se-
mestre 2021. CLICAR AQUÍ  

El govern de l’estat adjudica a 12 
agències els contractes de publicitat 
institucional
12 agències de mitjans -algunes poc habituals- han estat les 
adjudicatàries de contractes per prestar serveis de compra 
d’espais en mitjans i altres suports publicitaris per a difusió de 
les campanyes de publicitat institucional aprovades al desem-
bre de 2020 per valor de  112 milions d’euros.
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Un cop més es justifica el procediment Obert accelerat de 
d’adjudicació (per “La necessària i nova definició de mitjans di-
gitals que ha endarrerit la tramitació d’aquest expedient”)  Fa un 
mes La FEDE, anunciava la seva preocupació per la gestió dels 
concursos públics del Govern d’Espanya.

L’acord marc està dividit en dos lots, segons es tracti de serveis 
que incloguin o no difusió en el mitjà televisió. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

El govern central gairebé va duplicar la 
seva inversió publicitària l’any passat

El Govern espanyol gairebé va duplicar la seva inversió en pu-
blicitat l’any passat, al passar d’emprar 25,9 milions d’euros el 
2019 als 47,8 milions de l’exercici passat. Aquest notable aug-
ment interanual -del 84% - contrasta en gran manera amb el 
sector privat, que va reduir la seva inversió publicitària en un 
18% l’any passat, segons Infoadex.

De fet, amb aquesta xifra d’inversió, el govern central es va con-
vertir l’any passat en el setè anunciant amb més pes d’Espanya, 

només per darrere de grans companyies com Orange, P & G, 
L’Oreal, Telefónica, Volkswagen i Línia Directa.

No obstant això, la inversió realitzada l’any passat torna a estar 
lluny de la pressupostada inicialment en el Pla de Comunicació 
i Publicitat Institucional de 2020, document en el qual es fixava 
una partida de 66 milions d’euros. Finalment s’ha executat una 
quantitat un 27% inferior. (Font: Dircomfidencial)

Neix la Guia de Bones Pràctiques 
per al procés de selecció d’una 
consultora de comunicació
Ha estat presentada la 
Guia de Bones Pràctiques 
per al procés de selecció 
d’una consultora de co-
municació. La guia -espe-
cialment útil per a petites i 
grans empreses- proposa 
un seguit de punts clau de 
cara a l’elecció d’una consultora per part d’un client. Els  brie-
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fings són elements fonamentals en el procés, a l’igual que els 
aspectes claus a tenir en compte abans llançar qualsevol tipus 
de concurs.

A més, el manual comparteix  onze bones pràctiques en 
l’organització d’un procés de selecció de consultores. Aquests 
solen estar organitzats per l’àrea de compres de l’empresa, on 
es valoren les condicions econòmiques i contractuals de la re-
lació. En aquest procés, segons la guia, s’han de compartir uns 
criteris clars d’avaluació de les propostes i oferir terminis ade-
quats i suficients per a la preparació d’aquestes.

Les bones pràctiques  entre client i consultora són fonamentals. 
Elaborar un contracte clar i detallat amb especial atenció en 
els objectius o desenvolupar sessions entre els dos equips per 
conèixer-se mútuament i comprendre bé el negoci són algunes 
d’elles. “Cada vegada més, les consultores són interlocutors 
habituals en les petites i mitjanes empreses gràcies a la relle-
vància que està guanyant la comunicació en moltes d’elles”, va 
explicar Miguel López-Quesada, president de Dircom. (Font i 
infografia: Espacio Dircom). NOTA: El Butlletí us ofereix la Guia 
de bones pràctiques per al procés de selecció d’una consultora 
de comunicació. CLICAR AQUÍ  
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Google allarga la vida de les galetes 
de tercers: què serà dels anuncis 
basats en la teva activitat?
Per Teknautas / El Confidencial

“Ha quedat clar que es necessita més temps”, ha sentenciat 
Google en un comunicat emès la setmana passada, per acabar 
amb les galetes de tercers a internet i “fer-ho bé”. Els de Moun-
tain View han deixat clar a través del seu bloc que serà inviable 
‘matar’ aquest rastre d’informació que un usuari va deixant a 
les pàgines web que visita des del navegador Chrome en el 
termini inicialment previst en un primer moment. Inicialment, la 
companyia s’havia marcat com a meta l’any 2022 per canviar 
les regles d’internet i posar en marxa el seu propi patró alterna-
tiu per fer més privada la web sense posar impediments a les 
empreses i als desenvolupadors web per iniciar negocis digitals 
pròspers i accessibles per als que estan habituats a navegar 
per la xarxa. 

 

“Creiem que la comunitat d’internet necessita unir-se per des-
envolupar una sèrie d’estàndards oberts que fonamentalment 
millorin la privacitat a la web, proporcionant als usuaris més 
transparència i un major control sobre com s’utilitzen les seves 
dades”, explica també l’empresa, que ajorna fins a mitjans de 
2023 el principi de la fi del seguiment de la traça personal de 
l’usuari a la xarxa, una desaparició que comportarà un període 
d’adaptació de tres mesos, de manera que l’alternativa arribaria 
cap a finals d’aquell any. 

Pel navegador Chrome, concretament, l’objectiu és comptar 
amb aquestes tecnologies per a finals de 2022, amb el propòsit 
que els desenvolupadors vagin adaptant-se. En aquest sentit, 
la nova previsió de Google estableix dues fases: la primera, que 
s’iniciarà a partir de finals de 2022, tindrà una durada estimada 
de nou mesos i en ella la companyia realitzarà un “seguiment 
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exhaustiu de l’adopció de la tecnologia i els comentaris rebuts”; 
mentre que en la segona, a partir de mitjans de 2023, Chrome 
començarà a eliminar gradualment les ‘cookies’, Fins a la seva 
total eliminació a finals de 2023.

Tot i que Google no s’oblida que la publicitat és el principal su-
port econòmic d’internet, considera que les galetes de tercers 
han fet efecte en la confiança dels internautes per la comuna 
recopilació d’informació personal privada. Segons les xifres que 
va compartir la companyia englobada dins de la matriu Alpabhet 
citant un estudi, “el 72% dels usuaris creu que gairebé tot el que 
fa en línia el recopilen anunciants, firmes de tecnologia i altres 
empreses, mentre que el 81% del públic diu que els potencials 
riscos a què s’enfronten amb la recopilació de dades són més 
grans que els beneficis”, el que pot posar en perill, en sintonia 
amb el que va compartir David Temkin, director de la Gestió de 
productes, privacitat publicitària i confiança de Google, el futur 
de la xarxa tal com la coneixem. 

Per això, el març d’aquest 2021 els de Mountain View van pro-
metre que un cop eliminades les galetes de terceres parts de 
l’equació, no crearien “identificadors alternatius per rastrejar a 
les persones mentre naveguen per la web”, ni els usarien per 

vendre en els seus productes, ja que consideren que seguir el 
camí de aprofitar-se de la identitat dels usuaris per fer un segui-
ment publicitari no és “una inversió sostenible a llarg termini”. 
En contraposició, Google vol optar pel camí de la privacitat de 
cara a l’usuari garantint, al seu torn, resultats per anunciants i 
seguidors. (Infografia: Magnifik)

La guia més completa per gestionar el 
risc de les dades personals

L’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades 
(AEPD) acaba de presen-
tar la guia Gestió de el 
risc i avaluació d’impacte 
en tractaments de dades 
personals , una eina que 
resum tota l’experiència 
de l’organisme a l’hora d’aplicar la gestió del risc en la protecció 
de dades des que es va posar en funcionament el Reglament 
General de Protecció de dades (RGPD) i incorpora les seves 
interpretacions i les de dos organismes europeus: el Comitè 
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Europeu de Protecció de dades i el Supervisor Europeu de Pro-
tecció de dades.

La idea és oferir una visió unificada en la gestió de riscos que 
serveixi als responsables, encarregats de tractaments i dele-
gats de protecció de dades (DPD) a l’hora de millorar els seus 
processos en la governança de les entitats. La guia es pot apli-
car a qualsevol tractament, de major o menor risc, fins i tot en 
els denominats d’alt risc per a organismes i entitats com, per 
exemple, els mitjans de comunicació.

El RGPD ha canviat recentment les regles de joc a l’establir 
que les organitzacions han de tractar dades personals sempre 
garantint els drets i llibertats de les persones. A més, en aquells 
casos en què els tractaments impliquin un risc alt per a la pro-
tecció de dades, el Reglament disposa que aquestes organit-
zacions estan obligades a realitzar una Avaluació d’Impacte en 
Protecció de Dades (EIPD) per mitigar aquests riscos.

La guia està dividida en tres apartats. D’una banda, el que des-
criu els fonaments de la gestió de riscos per als drets i llibertats; 
un segon que inclou un desenvolupament metodològic bàsic 
per a l’aplicació de la gestió de el risc; i l’últim està enfocat en 

els casos en calgui fer una EIPD, amb les orientacions neces-
sàries per dur-la a terme. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: AEPD)

NOTA: El Butlletí us apropa la Guia de Gestió del Risc, una eina 
avui imprescindible. CLICAR AQUÍ  

Windows 11 Home serà gratis per a 
usuaris de Windows 10

La nova versió de sistema de Microsoft, Windows 11 , per fi és 
oficial. Els de Redmond han anunciat les principals novetats i, en-
cara que no han precisat una data, ja sabem que serà gratuït per 
als usuaris de Windows 10, segons explica Anna Martí a Xataca.
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Això sí, el nou sistema requereix una sèrie de requisits de ma-
quinari però també altres per poder instal·lar-lo. Entre ells es 
troben una connexió a internet i un compte a Microsoft. La com-
panyia ha especificat que Windows 11 Home estarà disponible 
mitjançant actualització gratuïta en els ordinadors que disposin 
de Windows 10 i en els nous ordinadors que estan per venir. 
Com dèiem, no han especificat data, han dit que començarà 
“durant les vacances de Nadal” i que es continuarà durant l’any 
vinent. (Font: Xataca – infografia: Microsoft)

Com es treu fàcilment el fons d’una 
imatge?

Com treure el fons d’una imatge 
en PowerPoint és molt fàcil i rà-
pid. A més, no hauràs de pagar 
per aquest programa. Aquesta 
aplicació de Microsoft està dis-
ponible per als sistemes ope-
ratius de Windows, macOS, android i iOS. Powerpoint permet 
dissenyar fons transparents.

Situa en el panell de control del teu ordinador aquesta aplicació 
i segueix aquests senzills passos:

• Afegeix la imatge. En el botó “inserir” fes clic en l’opció “imatge”.
• Selecciona la fotografia, pressiona l’opció “arxiu” i fes clic a 
“treure fons”.
• Ajusta els detalls que siguin necessaris com confirmar les sec-
cions de les imatges que vols conservar amb el botó “marques 
les àrees per mantenir”.
• Fes un clic fora de la fotografia.
• Exporta la imatge en format PNG.

Actualment hi ha disponibles al mercat una varietat de elimina-
dors de fons senzills i fàcils d’utilitzar. Són eines que permeten 
millorar la qualitat de les teves imatges i et seran de gran aju-
da per aconseguir l’efecte que busques: Depositphotos, Adobe 
Photoshop Express i Adobe Spark. (Font: Diario 16 – imatge: 
Genbeta)
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Cal posicionar les nostres 
publicacions en els cercadors
Per Andrés Colmán Gutiérrez / Periodisme Digital-IJNET

Cada vegada hi ha molt més contingut a internet, però a la pri-
mera pàgina de Google només apareixen 10 resultats, llavors el 
que millor posiciona la seva publicació amb les tècniques SEO, 
tindrà més possibilitats de ser-hi. 

Com ens enfrontem els periodistes a aquest repte? El primer: no 
escriguin per a Google, escriguin per als usuaris. Si volen tenir 
èxit a Google i volen que a les seves notes els vagi bé, pensin 
en com poden ajudar a l’usuari d’una millor manera. Oblidant-
se de Google, oblidant-se d’aquest robot que, mentre passa el 

temps, més sofisticat es torna. Llavors, de manera més ‘senzi-
lla’ podem complir amb els seus requeriments tècnics. 

Què tenir en compte per a un bon posicionament
Entre les recomanacions a tenir en compte a l’hora d’escriure 
per trobar un bon posicionament en els cercadors, Tomás Atila-
no, director de Projectes de l’Agència SEO Pencil Speech, cita:

Originalitat.  Totes i cadascuna de les seves notes han de tenir un 
enfocament únic, un punt de vista únic. No sacrifiquin la seva for-
ma d’escriure, la seva forma d’enfocar la notícia o els reportatges, 
per voler tenir més clics o més visitants. Sempre siguin originals.

Transparència.  Google sempre -i més en les notícies-, li dóna 
molta importància a una cosa que es diu EAT, l’expertesa, 
l’autoritat i la fiabilitat que té aquest periodista o aquest mitjà de 
comunicació. Llavors, cada vegada que vostès escriguin una 
nota, cada vegada que publiquin alguna cosa, és una molt bona 
pràctica que a la fi de la nota o publicació hi hagi un quadret, un 
enllaç o una pàgina que em parli de qui està escrivint aquesta 
nota, qui és aquest periodista, quants anys d’experiència té, on 
ha treballat, perquè això li dóna informació a Google perquè 
puguem guanyar més autoritat dins de la indústria periodística.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Rellevància. Google és una gran biblioteca que emmagatzema 
totes les informacions amb fitxes tècniques. Llavors, si nosal-
tres no empaquetem bé aquesta fitxa tècnica -que és aquesta 
mala concepció que li donen les persones que no coneixen de 
SEO-, si volem escriure una notícia sobre les eleccions presi-
dencials o sobre les eliminatòries de l’Eurocopa, senzillament 
Google no pot guardar la meva informació a la seva biblioteca. 
Per això la importància -encara que el SEO ha avançat moltís-
sim- d’utilitzar algunes paraules claus.

Prominència. Si soc un mitjà de comunicació especialitzat en 
periodisme esportiu, probablement estic molt de temps parlant 
de futbol, llavors tindré més possibilitats d’aparèixer per a una 
notícia de l’Eurocopa que si del no-res escric alguna cosa so-
bre el tema d’una eleccions presidencials. Google, com que té 
moltíssimes opcions, tindrà en compte: “aquesta gent sempre 
ha parlat de les eleccions al Perú, a Argentina, a Veneçuela, a 
Uruguai, llavors sap d’eleccions presidencials, i per tant li dono 
l’opció d’aparèixer”. Si en canvi es busca alguna cosa sobre 
futbol, llavors li donarà l’opció al mitjà que sàpiga de futbol.

Autoritat. Després que publiquem alguna cosa, és bo també 
parlar de les xarxes socials, de quants comentaris estic rebent 

en les meves xarxes, quantes vegades està sent compartida 
aquesta publicació, quants altres mitjans de comunicació utilit-
zen la meva nota com a referència. Això també li dóna senyals 
a Google de com d’importants som.

Reputació. No fa gaire, Google va crear l’Autor Rank, un índex 
que s’utilitza per mesurar la reputació de l’autor que parla d’un 
contingut concret a un mitjà, en un bloc o en una pàgina web. 
L’objectiu d’aquest paràmetre és donar-li una major importància 
en els motors de cerca als autors més ben informats o amb una 
millor reputació. Cadascun dels periodistes, amb la feina que 
anem acumulant a Internet, tenim un número que Google ens 
dóna. Llavors, si estic 20 o 25 anys parlant de futbol, tindré més 
possibilitats que la meva nota de l’Eurocopa tingui més arribada 
que la d’un periodista nou.

Actualització. Òbviament, en el periodisme tot és ràpid, ve-
loç, fugaç i es busca d’escriure el més ràpid possible. Tenint en 
compte això, no podem sacrificar la qualitat del nostre contin-
gut, perquè no val la pena treure alguna cosa a la meitat, o que 
no estigui ben feta, només per ser el primer a fer-ho. Que ho 
publiqui primer no vol dir que Google em rankearà a mi primer. 
Recordem que Google vol donar la informació que més ajudi al 
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seu usuari. Hem de ser ràpids, però no sacrifiquem qualitat per 
rapidesa. (Infografia: Pululart)

Els editors de l’APPEC fan pinya per 
sortir de la crisi

L’APPEC, l’associació de publicacions periòdiques en català, 
va realitzar dimarts assemblea general ordinària. “Ens esperen 
temps difícils, però si som capaços de treballar plegats en àm-
bits diversos com l’APPEC, entre tots podem fer coses i seguir 
aguantant el xàfec”, va assenyalar el seu president, Germà Ca-
pdevila, fent èmfasi en la importància de la cohesió dels dife-
rents mitjans que integren l’entitat.

“Les circumstàncies són complicades també per a les publica-
cions en llengua catalana. Tenim feina que no ens l’acabarem 
durant generacions, no podem afluixar i hem de mantenir el 
múscul tensat. Ens esperen desafiaments importants i hem 
d’estar a l’altura de les circumstàncies”, va arengar.

L’APPEC destaca que els reptes del 2020 han constatat la “so-
lidesa i cohesió” del sector de les revistes en català, que encara 

amb “esforç” la sortida de la crisi provocada per la pandèmia, i 
que tot i la situació “ha seguit creixent amb l’aparició de noves 
publicacions”. (Font: MAE)

Les plataformes digitals hauran 
d’abonar l’1,5% dels seus ingressos 
per finançar RTVE
HBO, Netflix, Amazon, 
Disney+ o YouTube hau-
ran de participar en el 
finançament dels pressu-
postos de RTVE després 
de les modificacions rea-
litzades en el nou text de 
l’Avantprojecte de Llei de 
Comunicació Audiovisual. Concretament, les esmentades pla-
taformes hauran de destinar l’1,5% dels seus ingressos a la 
corporació.

Segons fonts de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i 
Infraestructures Digitals, amb aquesta obligació es pretén “es-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tablir un terreny de joc equilibrat” i “ igualar les regles” per a tots 
els prestadors presents en el mercat audiovisual que competei-
xen per la mateixa audiència . En aquesta definició s’inclou a 
la televisió lineal en obert, la televisió lineal de pagament, els 
prestadors de vídeo sota demanda i les plataformes d’intercanvi 
de vídeos.

Així mateix, des de l’executiu s’ha especificat que estaran sub-
jectes a complir amb aquesta aportació econòmica dels agents 
que estiguin establerts a Espanya, així com els que estiguin en 
un altre país de la Unió Europea, sempre que ofereixin els seus 
serveis en aquest país. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – in-
fografia: ccma.cat)

Els accionistes de Prisa validen la 
nova estructura operativa

La junta general d’accionistes de Prisa ha aprovat tots els 
acords proposats pel consell d’administració, entre els quals 
la separació operativa en les divisions de mitjans i educació, 
obrint d’aquesta manera una nova etapa en el grup. Així doncs, 
els accionistes han ratificat la nova estructura i el nomenament 

com a consellers executius del grup Carlos Núñez, president 
executiu de Prisa Media, i Manuel Mirat, de Santillana.

“Tenim el lideratge dels continguts i una enorme capacitat de 
distribució que ara potenciarem gràcies al nou entorn digital, ac-
celerat amb la pandèmia i que ja és irreversible”, ha assenyalat 
sobre la nova etapa que s’obre el president de Prisa, Joseph 
Oughourlian, en la junta d’accionistes, celebrada dimarts de 
manera telemàtica. “La digitalització no comporta implícitament 
retallades, a l’inrevés, ens porta oportunitats i hem d’aprofitar-
les per impulsar l’enorme potencial que tenim. Mirarem al futur 
i centrarem els nostres esforços a invertir, a créixer, encara que 
evidentment sense descuidar els costos. Estem en condicions 
d’aprofitar els actius únics amb els quals comptem per impulsar 
una nova i potent onada de creixement”, afegí. (Font: Comuni-
cació21)

Suïssa aprova un pla de suport als 
mitjans de 770 milions durant set anys

Suïssa ha aprovat un pla extraordinari de suport als mitjans 
de 770 milions durant set anys, fet que genera polèmica: edi-
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tors petits i mitjans s’oposen “a que sempre es subvencioni als 
mateixos mitjans”; els principals grups mostren el seu suport i 
creuen que les ajudes “ens donen temps per trobar una solució 
sostenible”, i col·lectius ciutadans exigeixen que els mitjans que 
rebin les ajudes enderroquin els seus murs de pagament.

El pla, entre d’altres ajuts, concedeix 840 milions de francs 
suïssos (770 milions d’euros) durant set anys, a raó de 120 
milions de francs suïssos a l’any (110 milions d’euros), però que 
se sumen a altres ajudes ja establertes, no les substitueixen 
pas. A Suïssa, l’opinió majoritària és que l’Estat ha de donar su-
port als mitjans per la tasca que desenvolupen. Una enquesta 
representativa duta a terme per l’institut d’investigació indepen-
dent GFS Bern la tardor passada revelava que la població “té 
una actitud molt positiva cap al finançament dels mitjans, però 
incloent també els mitjans en línia”, i respectant la diversitat i els 
mitjans de proximitat”. (Font: Laboratorio de Periodismo i MAE)

Els mitjans de comunicació danesos 
s’uneixen per negociar amb gegants 
del web

Els principals mitjans de comunicació danesos s’uniran per ne-
gociar col·lectivament els seus drets d’autor amb gegants de la 
web com Google i Facebook, va dir dilluns un dels líders de la 
iniciativa, la primera a Europa. Una trentena de grups, incloses 
les cadenes de televisió pública DR i TV2 i gairebé tot el pano-
rama mediàtic danès, han fundat una organització que veurà 
oficialment la llum avui, divendres, segons va dir a AFP Stig 
Ørskov, director general de JP-Politikens Hus, principal grup de 
diaris danesos. Els representarà conjuntament per negociar i 
cobrar col·lectivament la quantitat de drets, inclosos els nous 
drets anomenats “veïns” reconeguts per una directiva europea. 
“Funcionarà com una societat de drets

“La nostra principal demanda és que els gegants de la tecno-
logia paguin una part justa del contingut de notícies creat pels 
mitjans de comunicació danesos que utilitzen i dels quals se’n 
beneficien”, ha advocat. L’objectiu és donar “una major força 
negociadora” en un moment en què els grups de premsa lamen-
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ten “acords separats no transparents” entre GAFA i determinats 
mitjans de comunicació, va insistir Ørskov. Els gegants de la 
xarxa “utilitzen una estratègia de divisió i conquesta i el que 
esperem obtenir és un acord col·lectiu que sigui beneficiós per 
a tot el sector”, va dir. Dins de la Unió Europea, una directiva de 
2019 sobre drets d’autor ha establert un “dret veí” en benefici 
dels editors i les agències de notícies, per tal de remunerar l’ús 
del seu contingut en línia.

En el model danès, cada grup renuncia a defensar els seus 
propis productes. “Les empreses de mitjans de comunicació 
han transferit el seu mandat a l’organització. Es tracta d’un en-
focament conegut i provat a Dinamarca i esperem aconseguir 
els millors resultats d’aquesta manera, sense necessàriament 
estar lligats a un producte d’informació específic”, va subratllar 
Ørskov. (Font: AFP)

Adeu definitiu als accents diacrítics

“La llengua evoluciona. Hi havia un decalatge entre les normes 
ortogràfiques i la pràctica habitual”, explica el catedràtic de fi-
lologia catalana i membre numerari de la Secció Filològica de 

l’IEC, Nicolau Dols. Els arguments per canviar els diacrítics van 
ser, sobretot, “per coherència i per adaptar la normativa”, afe-
geix.
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La decisió ha implicat una simplificació de la llengua que molts 
lingüistes defensen. “Facilita la vida a molta gent. L’escriptura 
és un codi, ¿t’ha d’ajudar a la pronúncia? Depèn del context. 
Moltes vegades no pronuncies el que llegeixes”, afirma el 
sotscap de Llengua de l’ARA, Pau Domènech. Per als infants i 
joves que encara no se’ls havien après, la nova norma els fa la 
llengua més fàcil. “A molts alumnes ja els costa posar qualse-
vol accent, la gramàtica és una batalla molt dura. A batxillerat 
encara fan moltes faltes d’ortografia. Ara és més senzill”, diu el 
professor d’institut de català Xavier Gual. Des del seu punt de 
vista, però, això no necessàriament és bo. “És veritat que la 
llengua és viva, evoluciona i s’ha d’anar escrivint diferent. Però 
hi ha una lluita entre adaptar-se a les noves demandes i que el 
català perdi matisos”, reflexiona Gual. (Font: Diari Ara/ Núria 
Juanico Llumà)

L’AMIC lliura el premi AMIC-Ficcions 
2021
  
Paula Segura, alumna de tercer d’ESO de l’escola cooperativa 
Daina Isard, d’Olesa de Montserrat, guanyadora del concurs 
literari AMIC-Ficcions 2021 ha rebut el seu reconeixement de 

mans del secretari general de l’AMIC, Josep Ritort, i el director 
de La Bústia, Lluís Gutiérrez. Ritort, en nom de l’AMIC, ha fet 
entrega del diploma i regal guanyador, un iPhone 11, a l’alumna 
d’Olesa. L’acte s’ha fet a l’escola on també s’ha comptat amb la 
presència d’Erola Luna, la professora de català del centre que 
ha animat als alumnes a presentar-se al concurs.

El mitjà La Bústia, amb seu també a Olesa de Montserrat i tam-
bé present a l’entrega, ha volgut conèixer Paula Segura i li ha 
realitzat una entrevista, que es pot llegir en el següent enllaç: 
https://labustia.cat/paula-segura-rep-el-premi-guanyadora-
amic-ficcions-2021-i-parla-amb-la-bustia/. (Font i fotografia: 
Redacció AMIC)
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El grup Som i Abacus es fusionen

Som i Abacus s’han fusionat 
en una nova cooperativa. Se-
gons han informat a través de 
Twitter la nova cooperativa té 
“la voluntat de defensar la cul-
tura i l’educació, i al servei d’un país i un món millor”.

La nova cooperativa naixerà amb uns fons propis de 35 milions 
d’euros i preveu uns ingressos de 91 milions el 2021. Abacus 
aportarà uns 600 treballadors i Som* una vuitantena, entre els 
quals es troben els treballadors dels mitjans de comunicació 
associats a l’AMIC, Som Granollers, Som Mollet, entre d’altres. 
La presidenta de la nova cooperativa serà Maravillas Rojo, el 
director general serà Miquel Àngel Oliva i Oriol Soler, el director 
d’estratègia i negoci.

L’objectiu de l’operació és afrontar conjuntament “els reptes de-
rivats de la digitalització i configurar el primer gran operador 
de l’economia social especialitzat en la creació i distribució de 
continguts culturals i educatius”, apunten.

D’aquesta manera, es vol assolir una major massa crítica i di-
versificar les activitats per poder “competir amb els grans grups 
resultants del procés de concentració que estan vivint les indús-
tries culturals i de l’educació en els darreres anys”. (Per Redacció 
AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

La informació judicial als Mitjans de Comunicació. Concep-
tes bàsics.- On line. Dilluns 5 de juliol (De 10.00h a 13.00h) 
Escola d’Estiu - Aquest curs, dirigit per David Melgarejo, en-
senya a dominar els conceptes principals de la informació ju-
dicial. Saber qui és el jutge o tribunal que pren la decisió, quin 
recorregut té la decisió, en quines lleis es basa i quin és el seu 
impacte. Conèixer les eines bàsiques per comprendre aquesta 
informació ha de servir al periodista per centrar-se en l’anàlisi, 
la mirada sobre els fets i poder aportar el context necessari.

El periodisme esportiu. Calma en temps de pressa.- On line. 
Dimarts 6 de juliol (De 10.00h a 13.00h) Escola d’Estiu - El curs, 
impartit per Marcos López, dona una visió pràctica de la situació 
actual del periodisme esportiu, dividit en dues grans vies: la 
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informació i l’entreteniment, oferint un retrat del panorama i una 
mirada cap al futur immediat de l’ofici amb totes les singuralitats 
d’aquesta especialització.

Introducció al Guió de Ficció.- Presencial. Barcelona. Dime-
cres 7 de juliol (De 10.00h a 14.00h) Escola d’Estiu - L’objectiu 
d’aquest curs presencial, dissenyat per Elena Serra, és establir 
i aprendre les bases teòriques bàsiques per a iniciar-se en el 
desenvolupament d’històries de ficció i en l’escriptura de guions 
cinematogràfics i televisius.

Periodisme Gastronòmic.- Presencial. Barcelona. Dijous 8 de 
juliol (De 10.00h a 14.00h) Escola d’Estiu - Aquest curs, a cà-
rrec de Trinitat Gilbert, pretén donar a conèixer les principals 
claus narratives del periodisme gastronòmic, una especialitat 
en auge tant en els mitjans informatius com en l’àmbit de la 
comunicació d’empresa.

Tècniques i claus de l’entrevista.- Presencial. Barcelona. 
Divendres 9 de juliol (De 10.00h a 14.00h) Escola d’Estiu - 
Aquesta formació, dirigida per Aurora Anton, incidirà en el 
caràcter informatiu de l’entrevista, posant de relleu el paper de 
l’entrevistador com a investigador i conductor en un discurs on 

són claus l’empatia, el saber escoltar, el ritme i els silencis, així 
com la capacitat per improvisar i saltar-se el guió.

Periodisme polític: els guardians de la democràcia.- On line. 
Dilluns 12 de juliol (De 09.00h a 13.00h) Escola d’Estiu - El ta-
ller, dissenyat per David Miró, pretén reflexionar sobre el paper 
del periodisme polític en la seva funció de vigilància de la de-
mocràcia, les dificultats que afronta, i les tècniques que es fan 
servir per arribar a la informació. Farem una menció especial al 
tema de les fonts, que és cabdal en aquesta especialitat de pe-
riodisme, i una aproximació al sistema polític català i espanyol.

Com fer avui periodisme cultural.- Presencial. Barcelona. 
Dimarts 13 de juliol (De 10.00h a 14.00h) Escola d’Estiu - 
L’objectiu d’aquest seminari, conduït per Eva Muñoz,  és donar 
a conèixer l’especificitat del periodisme cultural. Descobrirem 
les claus narratives d’un gènere que està en plena efervescèn-
cia i transformació fruit de les noves tendències, llenguatges i 
canals.

Periodisme Científic.- On line. Dimecres 14 de juliol (De 10.00h 
a 14.00h) Escola d’Estiu - Al llarg d’aquest curs, dirigit per Gema 
Revuelta, els participants  aprendran a reconèixer les principals 
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característiques del periodisme especialitzat en ciència, practi-
caran amb casos reals i amb algunes eines i recursos que són 
de gran utilitat i coneixeran com és l’entorn professional actual i 
quines les sortides professionals en periodisme científic.

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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La premsa de proximitat ha d’estar 
més atenta a les comunitats del seu 
territori
Per Antoine de Tarlé, exdirector general d’Ouest-France /  Mind 
Media

La pandèmia ha sotmès tots els mitjans a una violenta crisi. 
I aquesta crisi ha accelerat els canvis que van començar a la 
premsa escrita fa quinze anys a causa de l’auge de la tecnolo-
gia digital. Durant molt de temps es va pensar que els mitjans 
de comunicació locals es beneficiarien del bloqueig que obli-
garia els usuaris a preocupar-se més pel seu barri. La realitat 
és molt més matisada. Els usuaris d’Internet actuals ja no es 
comporten com els lectors d’ahir. Els gestors locals de mitjans 

han de continuar els seus esforços per adaptar-se a aquestes 
noves realitats.

L’estat de salut de la premsa regional als Estats Units il·lustra 
perfectament l’evolució de les expectatives i el comportament 
del públic. Des de fa uns deu anys, aquesta premsa, que una 
vegada va ser molt pròspera amb taxes de retorn del 20 al 30%, 
ha estat col·lapsada. Va perdre els seus anuncis classificats, 
que eren una de les raons principals per comprar-los i va apor-
tar ingressos substancials a llocs d’Internet com Craigslist. A 
més, la caiguda de la distribució de paper no es va compensar 
amb les vendes digitals, que no van avançar gaire.

Aquesta situació, que ha provocat el tancament de centenars 
de títols i el desmantellament de moltes redaccions, contrasta 
amb la bona salut de títols nacionals com el New York Times, el 
Washington Post o el Wall Street Journal que han estat capaços 
de desenvolupar tant la seva presència web com els subscrip-
tors digitals amb més de cinc milions de subscriptors al New 
York Times i prop de quatre milions de subscriptors al Wash-
ington Post, compensant en gran mesura la pèrdua d’ingressos 
publicitaris.
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La informació local ja no es combina per si sola
Un estudi del març del 2019 del Pew Research Center, una or-
ganització de referència a tot l’Atlàntic, proporciona algunes ex-
plicacions d’aquest desenvolupament contrastat. Mostra que el 
públic troba a Internet no només els anuncis, sinó tota la infor-
mació de serveis dels quals el seu diari local tenia el monopoli.

Es podria pensar que els lectors potencials també estan inte-
ressats en els fets de la vida local i en el comportament dels 
seus càrrecs electes, que només el seu diari pot proporcionar. 
La investigació del Pew Center dissipa en part aquesta il·lusió. 
El pes creixent dels canals i llocs de notícies com Google News 
o YouTube ha provocat una polarització de l’opinió sobre esde-
veniments o notícies nacionals. Aquesta polarització s’accentua 
amb la multiplicació de bucles a Facebook i WhatsApp que per-
meten intercanvis incessants entre persones que comparteixen 
les mateixes opinions, cosa que fa que el diari local perdi el 
paper unificador que ha tingut durant dècades.

Aquest estat de coses, que preocupa tant als professionals dels 
mitjans de comunicació com a amenaça del bon funcionament 
de la democràcia local, també es pot manifestar a França i 
quins són els mitjans per posar-hi remei?

És cert que l’estat de salut de la premsa regional francesa, la 
premsa diària regional (PQR), és més satisfactori que el dels 
diaris nord-americans. Segons l’ACPM, el PQR va representar 
el 2020 el 35% de les vendes de premsa contra només el 12% 
de la premsa diària nacional (PQN). Va rebre 8.500 milions de 
visites als seus llocs, és a dir, un 41% més que el 2019. Com a 
resultat, va superar el PQN per primera vegada, que només va 
registrar 7.500 milions de visites, és a dir, un 16,8% més que 
l’any anterior.

Així mateix, el baròmetre Kantar-366, que estudia l’estat de les 
relacions entre el PQR i l’opinió pública cada mes, va indicar el 
maig passat que el 56% dels francesos considera que el PQR 
s’acosta a les seves preocupacions. Aquest percentatge és del 
63% entre els joves de 18 a 34 anys, cosa que és un signe 
encoratjador.

Tot i això, seria arriscat treure conclusions definitives i massa 
optimistes a partir d’aquestes dades. Les forces que treballen 
contra la informació local als Estats Units també són presents 
a França. Els anuncis classificats que abans alimentaven qua-
derns gruixuts als principals títols regionals i locals han sortit a 
Leboncoin. Per obtenir informació pràctica, les autoritats locals i 
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els clubs esportius han creat llocs extremadament eficaços que 
són àmpliament consultats. 

En altres paraules, ara podem prescindir del diari local per ob-
tenir informació sobre el servei.

Arribeu a les comunitats de lectors
Aquesta situació de crisi, agreujada per les conseqüències 
econòmiques dels successius tancaments vinculats a la pan-
dèmia Covid, ha provocat un intens debat a banda i banda de 
l’Atlàntic. Als Estats Units, l’American Press Institute va publicar 
un important informe sobre aquest tema a l’abril de 2021. Va 
ser precedit per l’Institut Reuters en un estudi de l’octubre de 
2020 basat en intercanvis amb una dotzena de diaris europeus, 
inclosos Ouest-France i Nice Matin per França.

Aquests dos estudis convergeixen en la necessitat que la prem-
sa local estigui més atenta a les comunitats que creen diversitat 
en un mateix territori. Subratllen que la cerca de temes d’interès 
general que se suposa que atrau molta audiència no és ne-
cessàriament un pas prudent perquè no desperta la voluntat 
de subscripció i aquests temes solen tractar-se en altres llocs. 
Seria millor trobar esdeveniments actuals més precisos dirigits 

només a una part de la població, però que conduiran a una forta 
adhesió als mitjans i, per tant, a una motivació per subscriure-
s’hi.

Aquest treball també demostra que els redactors han de con-
tinuar esforçant-se per adaptar-se a la tecnologia digital i tenir 
en compte el fet que la informació passa cada vegada menys 
pel paper i cada vegada més per Internet. Això implica més ca-
pacitat de resposta i, encara més, escoltar els missatges dels 
usuaris d’Internet.

Finalment, sembla que el desenvolupament de la tecnologia di-
gital permet la proliferació de llocs locals, més àgils que els llocs 
de premsa tradicionals i que poden satisfer les necessitats es-
pecífiques dels residents. Tot i això, queda per resoldre la qües-
tió del finançament, un punt sobre el qual els estudis esmentats 
amb prou feines aporten solucions. (Infografia: OUR(S))
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Periodisme de murs: Perquè pagar pel 
que abans era gratis?
Per Heraldo de Aragón

“Aquest article és exclusiu per a subscriptors”. Sembla que d’un 
moment a l’altre aquest tipus de missatges han inundat les pan-
talles per accedir a diferents articles a la premsa. No obstant 
això, res és casualitat. En aquest cas, el llançament dels murs de 
pagament (també coneguts com paywalls, en anglès) té diverses 
raons tant per a l’usuari com per als mitjans de comunicació.

Et preguntaràs perquè pagar ara pel que abans era gratis. I clar, 
el qüestionament té bastanta lògica si analitzem el món de les 
notícies i de la informació digital des dels seus inicis. No obstant 

això, per als que estudiem periodisme o alguna cosa relacio-
nada, la situació que vivim és una crònica anunciada des dels 
primers dies a les aules de classes. Calia repensar el model, 
donar valor a la feina i donar suport als mitjans a nivell mundial. 

Així, el periodisme s’ha enfrontat al desafiament d’explicar per 
què necessita cobrar a internet. I és que el model imprès (el del 
paper) és molt diferent al línia. Amb això, alguns com The New 
York Times s’han posicionat com a pioners en la transformació 
digital i, alhora, han accelerat el canvi per a molts altres que fins 
ara no havien caminat per aquesta via: la del pagament. El diari 
nord-americà va acabar 2020 amb 7,5 milions de subscriptors 
on el 89% són digitals. 

Canvis en el model de negocis
Si parlem del negoci, el dels mitjans se sostenia per avisadors 
que a través de la premsa arribaven al seu públic. Però amb 
internet, els diaris no van ser els únics que van aparèixer en 
el format en línia. Les xarxes socials i altres plataformes es 
van convertir en captadors d’aquests recursos que abans ana-
ven directament a uns pocs creadors de continguts. A causa de 
l’anterior, són diversos els que no han resistit i han hagut de 
baixar les persianes per sempre.

EN PROFUNDITAT/ TRIBUNA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Però no és l’únic. El periodisme de qualitat, aquell que està 
compromès amb les seves audiències digitals també necessi-
ta del suport dels seus subscriptors. Parlem de la realització 
d’investigacions, anàlisi i narratives d’abast massiu (i en temps 
real). Ens referim a equips de periodistes, editors, dissenya-
dors i a nous perfils dedicats en un 100% a les demandes dels 
lectors. La subscripció al teu periòdic també és donar suport al 
seu treball.

És qüestió de navegar uns minuts per la web per confirmar que 
l’accés gratuït a les notícies ha canviat. Després d’un nombre 
determinat de pàgines vistes és probable que llegeixis un mis-
satge dient que “has exhaurit el nombre d’articles disponibles” i 
que per seguir llegint cal subscriure’s. 

En el cas d’Espanya, els murs de pagament es van aixecant a 
diverses redaccions com les de l’Heraldo, El País, El Mundo, 
ABC, El Confidència, La Vanguardia i moltes més.

És cert que també hi ha murs per Netflix, Amazon Prime, HBO 
Go, Disney + i tantes altres plataformes. Però en aquest cas 
parlem d’informació. De notícies verídiques de qualitat i d’un 
treball que ha anat evolucionant juntament amb la indústria. So-

bre aquesta transformació, Jonathan Wright, director executiu 
global del Wall Street Journal, ha dit en diferents entrevistes 
que el pagament dels continguts per part dels lectors “és crucial 
per a un model de negocis que protegeixi el futur del perio-
disme”. Dit això, els murs no són una moda... han vingut per 
quedar-se i reforçar un canvi amb necessitat de recolzar el va-
lor de la premsa per part de lectors cada vegada més exigents. 
(Infografia: Col·legi de Periodistes)
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MWC21, menys mòbils i més ètica
Per Margalida Vidal Barceló / Via Empresa

 
Back to business; back to Barcelona; back together. El Mobile 
World Congress (MWC) ha tornat a casa. Amb el lema “tornem 
als negocis; tornem a Barcelona; tornem a estar junts”, ha obert 
les portes el congrés del mòbil més petit que ha vist mai la 
capital catalana: sense aglomeracions i en un espai reduït. El 
recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona ha obert les portes 
de tres entrades diferents puntual -per evitar la concentració de 
persones-, amb cues que avançaven ràpidament perquè tots 
els assistents poguessin tenir un test d’antígens negatiu abans 

d’accedir a les zones d’exposició i conferències. Els quatre dies 
que dura l’esdeveniment -entre el 28 de juny i l’1 de juliol- és 
necessària una mascareta FFP2; qui no la té, és convidat a 
comprar-se’n una, si vol entrar.

Els passadissos lluïen mig buits a primera hora i als escenaris 
sobren cadires per al públic. Però l’organització del MWC no ha 
volgut deixar l’espectacularitat de banda: les conferències van 
acompanyades de pantalles enormes, fum i una il·luminació 
pròpia d’un show musical. Els estands més grans –com els de 
ZTE, Telefónica, Orange, Espanya, Catalunya i Huawei- no són 
tan innovadors com altres edicions, però hi ha lloc per a nous 
dispositius i solucions de connectivitat, intel·ligència artificial, 
internet de les coses...
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Les novetats tecnològiques són, realment, el menys important 
en aquesta edició del 2021. Però no és que no n’hi hagi: mòbils 
plegables, amb múltiples càmeres, un holograma a temps real i 
alta resolució -possible gràcies a la tecnologia 5G- presentat per 
Mobile World Capital Barcelona i bateries més duradores són les 
principals tendències dels fabricants de smartphones. No obstant 
això, són la sostenibilitat del sector i la desigualtat digital els dos 
temes estrella del saló, que té la connectivitat com a fil conductor.  

Celebrar el congrés ja es considera tot un èxit -independentment 
del nombre d’assistents i expositors- i la indústria del mòbil lloa 
el paper que ha tingut durant la pandèmia: “Sense la connecti-
vitat no hauria estat possible”. Ho ha dit en una de les primeres 
conferències el director general de la GSMA, l’empresa organit-
zadora, Mats Granryd. El sector ha demostrat “lideratge” durant 
aquest any llarg, considera. L’han acompanyat -a l’escenari i de 
manera telemàtica- els responsables de quatre de les 15 princi-
pals operadores de telefonia del món: China Mobile, Telefónica, 
Orange i Deutsche Telekom. I tots han coincidit amb Granyrd.

Una Europa       
“Quan se’ns necessitava, hi hem estat; el 2020 hem avançat 
cinc anys en tecnologia”, ha assegurat José María Álvarez-Pa-

llete, president de Telefónica. El director executiu de Deutsche 
Telekom, Timotheus Höttges, que ha intervingut en directe a 
l’acte per via online, està “molt orgullós” de la indústria mòbil, 
que ha recordat que ha estat clau en aspectes com el desenvo-
lupament del passaport europeu de vacunació.

Tots dos han aprofitat per reclamar canvis en la regulació euro-
pea de les operadores de telefonia. “No només competim entre 
nosaltres, sinó amb un món ple de nous actors i hem de crear 
un entorn adequat; la regulació avui està basada en els actors 
de fa un segle”, s’ha queixat Álvarez-Pallete. I Höttges ha afe-
git: “Com pot ser que Microsoft no sigui considerat un proveïdor 
de connectivitat? Com pot ser que hi hagi empreses que utilit-
zen les infraestructures i no paguin ni un cèntim per fer-ho? Els 
Estats Units tenen un mercat únic, la Xina és molt clara en la 
normativa i, en canvi, a Europa tenim 27 regles diferents i no 
n’hi ha ni una de clara sobre la privacitat, per exemple”. Per 
solucionar aquesta situació, proposa una “política valenta”.

Sobre la situació del sector a la Xina ha parlat el chairman de 
China Mobile, Yang Jie, també a distància. Ha indicat que un 
38,6% del PIB del país prové de l’àmbit digital i ha destacat un 
projecte concret: el pla 5G+, que es va engegar fa dos anys. 
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“L’objectiu és que aquesta tecnologia arribi a diverses indús-
tries i altres sectors de la societat”, ha afirmat. Jie ha marcat el 
camí que s’ha de seguir a partir d’ara: “Hem de passar de les 
proves al desplegament”.

Una indústria verda i justa
El desigual accés a la connectivitat i l’impacte mediambiental 
del sector són dues de les principals preocupacions que mos-
tren les grans empreses. El CEO d’Orange i chairman de la 
GSMA, Stéphane Richard, hi ha posat xifres: “4.000 milions de 
persones no poden beneficiar-se de la revolució digital perquè 
no tenen accés a internet”. Això no només limita la connectivitat, 
sinó que afecta directament a l’accés a serveis com l’educació 
o la sanitat, segons ha recordat Richard, que sí que ha assistit, 
juntament amb Álvarez-Pallete, a aquesta primera gran sessió 
del dia de manera presencial.

Per la seva banda, el president de Telefónica -que aquest ma-
teix dilluns coincidint amb l’inici del Mobile ha renovat els logos 
que llueix la seva seu de Barcelona- creu que “és una respon-
sabilitat col·lectiva no deixar ningú enrere”. Per a ell, aquesta 
desigualtat és el repte més important al qual s’enfronta el sec-
tor. Considera que hi ha tres reptes en aquest sentit. A banda 

que hi hagi cobertura arreu del món, hi ha dues barreres que 
també dificulten l’accés a internet: els dispositius i les habilitats 
de cadascú.   

Pel que fa al repte mediambiental, Richard també ha aportat 
dades. Segons els càlculs d’Orange, el 5G consumeix 10 vega-
des menys energia que el 4G per la mateixa quantitat de dades. 
El director general de la GSMA ha afegit dues comparacions 
més: “Utilitzar un smartphone durant un any és equivalent a 
conduir un cotxe durant tres hores o produir vuit hamburgue-
ses”. Un 36% de la indústria dels mòbils, segons Granryd, està 
compromesa a assolir la neutralitat de carboni el 2050. “El món 
digital és un món verd”, ha conclòs. 

Richard ha afegit un tercer repte que cal tenir en compte: la 
manca de confiança dels usuaris. Les fake news i els cibera-
tacs són les dues principals pors d’usuaris i empreses. Aquesta 
desconfiança i inseguretat s’ha de lluitar des de les companyies 
del sector, però també des dels governs, d’acord amb el CEO 
d’Orange.

La nota política de la jornada inaugural del MWC21 l’han posat 
les visites de Felip de Borbó; el president del govern espan-
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yol, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segona, Nadia Calviño; 
el president de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresident, 
Jordi Puigneró; i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre 
d’altres autoritats. (Il·lustracions: MWC21 i MuyPymes)
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Conèixer i distingir entre membresía i 
subscripció
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

En un interessant article, signat per Ariel Zirulnick, Emily Goli-
goski i Jay Rosen a The Membership Guide, llegim que el pe-
riodisme enfronta dues crisis: una de confiança i una altra de 
sostenibilitat. La membresía respon a totes dues, segons els 
autors.
 

Es tracta d’un contracte social entre un mitjà i els seus mem-
bres, segons el qual els membres brinden el seu temps, diners, 
energia, coneixements i connexions per donar suport a una 
causa en què creuen. A canvi, reben transparència i possibili-

tats per col·laborar de manera significativa amb la sostenibilitat 
i l’impacte del mitjà.

Segons els articulistes, “es tracta d’una orientació periodística 
que veu a lectors i a oients com a molt més que una font de 
suport monetari. Els membres aporten activament. En les se-
ves formes més profundes, és un intercanvi de coneixements 
entre periodistes i membres. És una oportunitat per identificar 
els teus seguidors més fidels i sumar-los a la teva creuada a la 
recerca de l’impacte i la sostenibilitat”.

En molts casos, diuen els autors, la pertinença és un acord 
perquè l’accés al periodisme sigui gratuït i lliure per a tothom. 
“Molts membres no volen un mur al voltant del periodisme que 
donen suport. Són defensors d’aquest periodisme, i els interes-
sa exposar la seva causa a quanta més gent sigui possible”.

Precisament davant d’aquesta opció majoritària d’instaurar 
murs de pagament, alguns diaris opten per un model de mem-
bres, a l’entendre que el seu diari cobreix altres necessitats del 
lector, més enllà de la cognitiva. Segons Laboratorio de Perio-
dismo, la membresía, al contrari que els murs de pagament, no 
està basada tant en els continguts (encara que lògicament sen-
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se continguts de qualitat tampoc és sostenible el model), sinó 
en una relació d’identificació entre el lector i el diari. Els mem-
bres paguen una quota mensual o fan donacions puntuals per 
ajudar al diari a seguir treballant, perquè s’identifiquen amb ell o 
creuen que la seva tasca és imprescindible per a la comunitat”.

Tot i que els continguts seguiran sent gratuïts, la membresía sí 
que atorga certs avantatges als membres, com la possibilitat 
de llegir alguns articles unes hores abans que s’obrin al públic 
en general, accés a newsletters exclusives, assistir a esdeveni-
ments organitzats pel mitjà, etc.

Alguns experts mantenen que la membresía és adequada per 
als mitjans de proximitat, tot i que no és l’únic model que tenen 
aquests mitjans per aconseguir ingressos de les audiències i una 
connexió amb elles (engagement). Comprendre les diferents 
propostes de valor i els recursos que demanden aquests models 
d’ingressos i engagement resulta clau per a comprendre què és 
el correcte per a la teva comunitat i per a la teva organització.

Com es diferencia la membresía d’una subscripció?
Segons els articulistes de The Membership Guide, en un model 
de subscripció, les audiències paguen per accedir a un produc-

te o un servei. És una relació transaccional en la qual es mo-
netitza l’accés al contingut. Típicament, aquest model requereix 
alguna mena de mur de pagament. La subscripció pot créixer 
molt més veloçment que la membresía perquè no necessita 
l’engagement o una relació més profunda amb els lectors. “El 
que sí que necessita -diu l’article- és un periodisme excepcio-
nalment consistent, molt diferenciat i d’alta qualitat. I una bona 
experiència d’usuari”.

La subscripció pot funcionar bé per mitjans que tenen una po-
tent audiència institucional en indústries específiques o que 
ofereixen contingut que proveeix un gran benefici professional. 
El fundador de Stratechery, Ben Thompson, va detallar el 2017 
per què havia triat la subscripció per al seu mitjà i encara és una 
de les explicacions més clares de la proposta de valor per a la 
subscripció: “Primer, no és una donació: és demanar al client 
que pagui per un producte. I quin és el producte? De fet, no és 
algun article en particular... En realitat, el subscriptor paga per 
accedir amb regularitat a un valor ben definit”.

En realitat, hi ha un grapat de factors que porten a decidir-se pel 
model de subscripció: 
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- Brindar un periodisme de proximitat o bé de nínxol, altament 
especialitzat. Una cosa i l’altre són prou poderoses per no ha-
ver d’oferir beneficis addicionals o participació perquè els subs-
criptors trobin valor.
- No procurar arribar a tot el públic, com un gratuït. I esperar 
que els futurs lectors puguin pagar una subscripció i vegin que 
aquest periodisme els resulta útil, fins i tot professionalment.
- Un equip periodístic amb profund coneixement ha de permetre 
proporcionar fàcilment un nivell d’anàlisi distintiu.

Fa poques setmanes, un panell d’experts reunits per INMA de-
batia sobre el model de membres. Segons les conclusions del 
panell, la membresía suposa:

Diferent proposta de valor. Els mitjans de comunicació  que 
han establert una pertinença reconeixen que els clients tenen 
necessitats més enllà de l’accés a la informació i el coneixe-
ment. Aquests diaris satisfan les necessitats dels lectors al brin-
dar oportunitats de co-creació, interaccions amb una comunitat 
i altres beneficis no relacionats amb el contingut.

Model operatiu: encoratjar les audiències a participar en la 
planificació, la presentació d’informes o l’anàlisi de notícies, 

requereix canvis significatius en la forma en què operen les 
redaccions. Guiar i liderar comunitats és un treball diferent al 
d’administrar els comptes dels clients.

Captura de valor: els programes de membresía treballen de 
vegades de manera similar a les organitzacions sense ànim de 
lucre, tant en les tàctiques de recaptació de fons per a préstecs, 
com les donacions o els patrocinis.

Si es tracta de mitjans de proximitat, de nínxol, o molt comer-
cials, en els quals més que una identificació, el principal valor 
és la utilitat que els continguts generen en els seus lectors, i hi 
ha molta més diversificació de la tipologia de lector, el mur de 
pagament és l’opció més adequada, encara que és possible 
establir també híbrids entre un model i un altre.
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Com pot la indústria publicitària 
contribuir a la sostenibilitat?
Per ReasonWhy

 

El sector publicitari s’enfronta a una situació molt contradictòria, 
en aparença al menys, quan es tracta de la sostenibilitat. Philip 
Thomas, CEO de Cannes Lions, ho ha expressat gràficament 
en el debat sobre aquest tema que es va fer dins el progra-
ma de ponències i taules rodones del Festival: “La publicitat 
intenta vendre productes i serveis en la major mesura possible. 
Com solucionem la quadratura d’aquest cercle? Com conjugar 
l’estímul del consum amb la sostenibilitat?”.

L’argument principal del debat per donar resposta a aquestes 
preguntes ha estat que el sector publicitari si pot jugar un paper 
fonamental en el desenvolupament de la sostenibilitat, per la 
seva gran capacitat per influir en els comportaments i les acti-
tuds les persones.

La sessió s’obria amb la intervenció d’Amina Mohammed, se-
cretària general adjunta de Nacions Unides i presidenta del 
Grup de Desenvolupament Sostenible de l’organització; mo-
derada per Philip Thomas, CEO de Cannes Lions, també va 
comptar amb la participació de Mark Read , CEO de WPP; Ma-
her Nasser , director de l’Outreach Division del Departament de 
Comunicacions Globals de les Nacions Unides; Wendy Clark , 
CEO de Dentsu International; Conny Braams, directora general 
de Digital i Màrqueting de Unilever; Matt Brittin, president de 
Business & Operations de Google per EMEA.

Amina Mohammed assenyalava en el seu discurs inicial que 
estem en un moment fonamental per a la humanitat i que no 
és possible retrocedir en els avenços cap a la sostenibilitat ja 
aconseguits. “La indústria de la publicitat és capaç de donar 
forma al comportament dels consumidors i als patrons de con-
sum i, en aquest sentit, us necessitem”. Mohammed afegia que 
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la sostenibilitat no està només en el consum, sinó també en els 
models de negoci i en la manera en què desenvolupen la seva 
feina les companyies.

Philip Thomas donava inici a la conversa dient que Cannes 
Lions i altres certàmens fa ja anys que han començat un procés 
pel qual tracten de reduir la seva petjada de carboni -per exem-
ple, amb la utilització de material reciclat per a la fabricació dels 
kits dels delegats- però encara queda molt camí per fer, per a 
això totes les idees i iniciatives que els aportin els actors de la 
indústria seran benvingudes.

Un dilema per al sector
La primera qüestió que Thomas plantejava als contertulians de 
la sessió, realitzada en remot, va ser la que inicia aquest treball: 
Com pot el sector publicitari solucionar el dilema de la promoció 
del consum i la simultània aposta per la Sostenibilitat?

“La qüestió no és tan simple”, comentava davant la pregunta 
Mark Read, CEO de WPP, qui recordava que, en els últims 30 
anys, milions de persones al món han sortit de la pobresa i això 
es deu a la millora de la situació econòmica, el que és sinònim 
de més gran consum. “Tots els nostres clients està preocupats 

per la sostenibilitat i estan fent les coses correctes en aquesta 
direcció. Tenen el dret a comunicar-les i això pot ser positiu 
també per progressar en aquest àmbit”.

També des del terreny dels grans grups publicitaris Wendy Clark, 
CEO de Dentsu International, comentava: “Això va del nostre fu-
tur, del futur de la indústria. El nostre sector està ple de gent que 
vol afrontar aquests reptes i el de la sostenibilitat necessitarà de 
creativitat, tecnologia i altres actius que puguem aportar”.

Un consumidor acurat i 
conscient
La veu de client en el 
col·loqui va ser la de Con-
ny Braams, d’Unilever, un 
dels gegants del sector 
del Gran Consum. Bra-
ams apuntava que, per molt que el consumidor sigui fonamental 
per al negoci de la seva companyia, no és l’únic públic, els inte-
ressos s’han de tenir en compte en temes com la sostenibilitat.

També reconeixia que “el consumidor és cada vegada més 
acurat i conscient” en assumptes relacionats amb la cura de 
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l’entorn. “Vol un servei i uns productes cada vegada més soste-
nibles i hem d’atendre aquesta necessitat, tot i que la sostenibi-
litat no és l’únic criteri pel qual hem de regir-nos. La qualitat i el 
preu també entren en l’equació. Hem de fer servir la creativitat 
per combinar bé les tres coses”.

Preguntada per Thomas sobre si són els consumidors els que 
marquen el pas en sostenibilitat a companyies com Unilever o 
si, per contra, és l’empresa la que determina la pauta, Braams 
va dir que es donen les dues situacions. “ Esperen que els faci-
litem les coses, que els donem la informació que esperen. Hem 
de conèixer la petjada de carboni que deixen els nostres pro-
ductes, cosa que no és fàcil; i hem de ser capaços de respondre 
de les nostres afirmacions en aquest sentit i comunicar-les bé 
a el públic”.

Matt Brittin esmentava, per la seva banda, el pla de Google per 
avançar cap a les zero emissions i el desenvolupament d’eines 
perquè els seus diferents serveis d’informació facilitin als usua-
ris les opcions més sostenibles. Comentava així mateix que les 
recerques d’informació sobre sostenibilitat en l’eina de la com-
panyia estan en el seu màxim històric.

En aquest context, l’interès del sector publicitari per la sosteni-
bilitat sembla genuí i generalitzat, però és relativament recent, 
segons ha constatat Maher Nasser (ONU), qui recordava com 
en la seva primera vista a Cannes Lions, el 2011, el discurs 
sobre sostenibilitat de Nacions Unides no va quallar molt. Cinc 
anys més tard (2016), quan ja s’havien explicitat els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, l’actitud havia canviat.

Nasser parlava així de que “després del coneixement, neces-
sitem que la gent passi a l’acció, i en aquest sentit la publicitat 
és molt poderosa perquè és capaç de canviar la cultura social i 
els hàbits de les persones. Es tracta de promoure la sostenibi-
litat en tot el seu espectre, no només pel que fa a l’entorn, sinó 
també a la inclusió i la diversitat. Vostès poden influir tant en les 
persones com en els governs”.  

La controvèrsia sobre els combustibles fòssils
Un dels temes més controvertits, relacionats amb la sostenibili-
tat, que sobrevolen al  sector publicitari és el treball per a com-
panyies que extreuen combustibles fòssils i comercien amb ells.

Thomas no ha volgut sostreure aquesta polèmica al debat i in-
quiria directament a Mark Read, ja que el grup WPP treballa, 
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per exemple, per BP. “Estan en una fase de transició”, digué el 
directiu britànic,” com la resta de la societat. Els estem ajudant 
a tirar-la endavant i a comunicar els canvis que estiguin fent. 
Però, per descomptat, mai farem greenwashing, és una cosa 
que no acceptem i els consumidors tampoc”.

Sobre l’eventualitat de treballar per a un client d’aquest tipus, 
Clark comentava que Dentsu renúncia a treballar per a com-
panyies que no estiguin compromeses amb objectius de sos-
tenibilitat, però afegia que “no podem arreglar les coses si no 
som part de la solució. Volem empènyer per avançar. És una 
de les raons per les que els nostres empleats venen a treballar 
cada dia”.

Des del punt de vista del mitjà, Brittin evitava respondre direc-
tament a la pregunta i assenyalava que, d’una banda, Google 
treballa amb moltes companyies en la reducció de l’impacte 
ambiental de les mateixes i que, d’altra, hi ha moltes empreses 
col·laborant entre elles i també amb els governs nacionals i co-
munitats locals, per avançar en sostenibilitat. “El canvi d’hàbits 
que ha portat la pandèmia ha accelerat aquesta col·laboració”, 
va afegir.

Nasser (ONU), per la seva banda, comentava que ha arribat 
el moment de lluitar contra l’expansió de la indústria dels com-
bustibles fòssils: “No es pot estimular el seu creixement, els 
governs han de resistir les pressions en aquest sentit”.

Els professionals consultats per ReasonWhy assenyalaven que 
moviments com aquest procedeixen majoritàriament dels Es-
tats Units, que és un mercat de gran volum i molt diversificat en 
què, si una agència rebutgés treballar amb companyies vincu-
lades als combustibles fòssils, encara tindria moltes altres op-
cions per mantenir els seus ingressos. En canvi, a casa nostra, 
moltes empreses d’aquest tipus, com les petrolieres (Repsol o 
Cepsa) energètiques (Iberdrola, Endesa, Naturgy) o les aerolí-
nies (Iberia-IAG) són alguns dels majors anunciants de mercat. 
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“Nosaltres som solvents i estem sanejats però, per exemple, 
un compte d’una companyia elèctrica gran de l’Ibex seria una 
aposta principal per a qualsevol agència d’Espanya”, comen-
tava Àngel Canals, director general de Comptes a Comunica 
+ A. “ No totes les agències estan en la posició financera per 
prendre aquesta decisió. Els clients no són eterns, i això és 
una cosa molt difícil a la que renunciar. Seria una decisió molt 
valenta”.

A la complexitat des de la perspectiva financera caldria sumar 
la dificultat per prendre decisions individualitzades de les agèn-
cies pertanyents a networks o holdings, les directrius i postures 
estratègiques venen imposades des de les seves respectives 
matrius. És per aquesta sèrie de qüestions que molts dels pla-
yers del sector troben poc viable que la generalització d’un mo-
viment d’aquest tipus tingués cabuda en la indústria publicitària 
espanyola.

Col·laboració per a la sostenibilitat, és possible?
Tornant al col·loqui de Cannes Lions, Philip Thomas també par-
lava en ell de col·laboració al preguntar als participants si una 
indústria tan competitiva com la publicitària serà capaç de tre-
ballar en conjunt en pro de la sostenibilitat.

“Cadascú té els seus objectius i els seus plans”, deia Mark 
Read (WPP); “però no farem res significatiu en aquest terreny 
si no col·laborem. D’altra banda, som molt conscients dels pro-
blemes de sostenibilitat que genera el nostre sector en el seu 
conjunt”.

Wendy Clark (Dentsu) aprofundia en l’assumpte:” Ens enfron-
tem a grans reptes que afecten a milions de persones i és el 
moment de posar-se en marxa i col·laborar. Cal saber quan 
s’ha de competir i quan cal treballar a l’uníson, perquè es poden 
fer les dues coses. A Dentsu hem treballat per intentar reduir en 
un 65% els nostres desplaçaments en avió. Perquè no compar-
tir aquest coneixement amb altres companyies?. Hem de ser 
una força per al bé “.

Braams (Unilever) va afegir que estem en l’època de la co-crea-
ció i de la co-invenció i que el repte de la sostenibilitat requereix 
de “solucions creatives que necessiten de l’aportació de tots”. 
Segons l’opinió de la directiva d’Unilever, és fonamental així 
mateix defensar l’aposta sostenible des del punt de vista del ne-
goci: “Està molt clar: el creixement és més ràpid, els costos es 
redueixen, pots contractar millors professionals que se sentiran 
atrets pel teu propòsit...”.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Finalment, Maher Nasser va expressar que la competitivitat no 
és sempre una cosa dolenta, ja que es pot competir i col·laborar, 
idea a la qual també contribueix el punt de vista de Brittin (Goo-
gle) en el sentit que “sabem com buscar la diferenciació enfront 
de la competència, i la competitivitat porta innovació, però la 
col·laboració sempre ha de tenir el seu lloc”. (Foto: Marketing 
Activo - infografies: canneslions.com)
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Per a qui escrivim?
Per Juan Carlos Laviana, director de Nueva Revista / The Ob-
jective

La tecnificació del periodisme ens ha fet oblidar l’essencial: 
Per a qui escrivim. El destinatari d’informacions i opinions 
s’ha col·lectivitzat. Ja no parlem del lector, de l’oient o de 
l’espectador, sinó de l’audiència, un magma difícil d’identificar, 
que porta de cap a la baquetejada professió de periodista.

 

No fa tant, en les redaccions s’imposava una obsessió per iden-
tificar el lector, per individualitzar-lo, fins i tot per personificar-lo 
. “Tu pensa que això ho va a llegir el de la cassalla a les sis del 
matí”. El de la cassalla matinava molt. Amb la lleganya posa-
da i ressuscitat per l’aiguardent, s’encaminava a l’obra mentre 
s’enfrontava al diari del dia. Aquest perfil del lector l’hi devem a 
Alberto Otaño, històric redactor en cap del Diario 16 veritable, 
que diria Luis María Anson si mai hagués dirigit aquest diari. El 
de la cassalla avui ja no existeix. El de la cassalla amb proba-
bilitat s’ha despertat aquest matí amb el mòbil i un esmorzar 
més healthy.

A les redaccions de fi de segle també es recorria amb freqüèn-
cia a la figura de la mare. “Pensa que això ho ha de entendre 
la teva mare”, ens deien als imberbes. La teva mare. No el teu 
pare, o el teu germà o el teu amic. Aquest “la teva mare” segu-
rament tindria avui un component masclista, ja que es donava 
per fet que la mare era la que tenia menys nivell intel·lectual a 
la família. I un s’imaginava a la seva mare deixant-se les ban-
yes, un cop més, per comprendre el que el seu fill havia escrit. 
Sens dubte seria meravellós -amor de mare-, però a ella li in-
teressava zero.
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La forma de conèixer els interessos del lector en aquella èpo-
ca era complicada. Els instruments de mesura eren del tipus 
de comptar els escassos passatgers de metro que llegien la 
nostra capçalera. O de comprovar al quiosc com baixaven, o 
s’acumulaven, les piles d’exemplars. Les xifres reals trigaven 
setmanes a comptabilitzar-les, quan arribava la devolució i, lla-
vors, ja era massa tard per reaccionar.

Recordo amb especial afecte quan ens oferien pistes els ru-
ters, aquells correcamins que es jugaven la vida en les seves 
furgonetes portant exemplars a tots els racons del país. Poseu 
en portada -ens deien- una mica del que hagi parlat Informe 
Semanal la nit de dissabte i ja veureu com veneu més els diu-
menges. Dit i fet. Solució científica i màgica. Avui no serviria, 
perquè els periodistes ja no es relacionen amb els ruters. I, 
com l’Informe Semanal ja no el veu gairebé ningú, caldria dur 
a portada els detalls del documental “Rocío, explicar la veritat 
per seguir viva”.

A més, avui en dia és igual el que es posi en portada. Ningú com-
pra un diari per la portada o entra per la home, com no es cansen 
de repetir els gurus, borratxos d’estadístiques. L’ànsia dels vells 
periodistes per col·locar el seu tema en portada només serveix 

per satisfer el seu propi ego. Vivim el periodisme sense portada, 
és a dir, sense jerarquització, sense ordre ni concert. Ja no som 
nosaltres els que decidim la portada, sinó les xarxes socials amb 
les seves tendències o els algoritmes dels motors de cerca. S’ha 
acabat el banquet de notícies servit per un amable cambrer i 
ordenat de manera metòdica: entrant, primer, segon i postres. 
Ara les notícies es devoren en forma de bufet. Llancem les no-
tícies sobre una taula i el comensal les pren com Déu li dóna a 
entendre. El mateix li dóna començar amb la sopa que amb les 
postres. Al cap i a la fi, se li oblidarà el que ha menjat, què li ha 
agradat més o menys, i tindrà una digestió pesada en què la 
barreja del cogombre del gaspatxo i el mascarpone del tiramisú 
provocarà nefastos efectes en el tracte intestinal.

Tot això ha provocat al periodista d’avui un estat de confusió 
que li fa oblidar per a qui escriu. Així que cadascú decideix es-
criure per a qui més li interessa. Hi ha qui escriu per a si mateix, 
però per a això, és necessari un prestigi al menys de la mida de 
l’ego. Hi ha qui escriu per a exaltar als seus adeptes, ratificant-
los-hi el que ja pensen, hi ha qui escriu per revoltar als seus 
enemics en un va intent de fer-los canviar d’opinió. Hi ha, cada 
vegada més, qui escriu per Twitter, oblidant-se del seu propi 
mitjà i tirant carnassa a la gossada amb l’afany de convertir-se 
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en tendència, de que la seva firma sigui la marca i no la seva 
capçalera.

I després hi ha la legió que escriu per a qui li mana. De forma 
habitual li solen exigir que escrigui per a les màquines. Màqui-
nes que ens prometen audiències descomunals. Màquines que 
diuen saber el que interessa als lectors. Màquines que oferei-
xen colorits gràfics de temperatura, que ens diferencien les no-
tícies fredes de les calentes. Màquines que decideixen si els 
nostres articles han de ser destacats, si els hem de titular en 
forma de pregunta, de llistat o de endevinalla. Màquines que 
decideixen fins a quin paraules han de contenir els titulars.

Màquines intel·ligents que ho saben tot sobre l’audiència i res 
sobre el lector. Per més que tractin al lector de tu, com si el co-
neguessin de tota la vida, per més que li diguin en to imperatiu 
“què has de veure”, “què has de llegir”, “què has de saber”, 
vostè lector és conscient que aquests articles no estan dirigits a 
vostè. Quan va ser l’última vegada que, després de llegir un ar-
ticle, va creure que havia estat escrit en exclusiva per a vostè? 
“Sembla que ha estat escrit pensant en mi”, proclamem quan 
ens trobem una perla tan preuada com escassa. És la més gran 
satisfacció del lector davant un diari i es la neguem.

A mi, com a lector, m’ofèn que em tractin com a part d’una mas-
sa informe, d’una audiència. Si vaig a pagar per un article, ne-
cessito saber que està escrit per a mi, que al llegir-lo formaré 
part d’aquesta “conversa íntima” que tan bé va definir Eça de 
Queirós. I, com a periodista, m’agradaria posar cara i ulls al 
meu lector -la meva mare, la meva xicota o el de la cazalla-, 
perquè per a notícies robotitzades sobra el diari. El lector ja 
disposa del pantagruèlic esmorzar de les xarxes socials per 
atipar-se fins l’empatx. (Fotografia: El Periódico Mediterráneo)
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