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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
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La pandèmia dispara el nombre 
d’usuaris que cerca editores fiables i 
d’alta qualitat per a informar-se
Per WAN-IFRA

L’Informe sobre notícies digitals 2021 elaborat per Reuters 
Institute i Oxford University revela importants novetats sobre 
el consum d’aquestes informacions a partir d’una enquesta de 
YouGov realitzada a més de 92.000 consumidors en 46 mer-
cats, inclosos per primera vegada Índia, Indonèsia, Tailàndia, 
Nigèria, Colòmbia i Perú.

El document analitza l’impacte del coronavirus en el consum de 
notícies i en les perspectives econòmiques dels editors. També 

estudia l’avanç en els nous models de negocis de pagament 
en línia, la confiança i la desinformació, les notícies locals, la 
imparcialitat i l’equitat en la cobertura de notícies, per intentar 
fer llum sobre el nou consum mediàtic.

Les dades d’aquest any contenen bones notícies per als editors i per 
a aquells preocupats pel futur de la sector dels mitjans d’informació. 
Així, més usuaris han buscat informació precisa i fiable durant aques-
ta crisi, premiant amb això a les editores fiables i d’alta qualitat.

La bretxa de confiança general entre els principals mitjans de 
comunicació i les xarxes socials també ha crescut significati-
vament. I un altre de les dades a destacar entre els mitjans 
europeus és que les audiències han valorat el seu enfocament 
acurat i imparcial dels fets en un moment en el han lluitat per 
mantenir-se a el dia davant d’uns comportaments que canvien 
ràpidament. Els editors comercials que encara depenen dels 
ingressos de la publicitat impresa o digital han tingut un mo-
ment delicat, però gràcies a l’acceleració dels plans digitals, pot 
posar a alguns en un camí a llarg termini cap a la supervivència.

En l’informe es pot veure com els consumidors han adoptat rà-
pidament nous comportaments digitals durant els confinaments, 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

el que planteja noves oportunitats digitals i, també, importants 
desafiaments. Així, la subscripció i la membresía s’estan con-
vertint en un model sostenible per a un nombre creixent de pu-
blicacions especialitzades i d’alta qualitat, i en alguns països, 
també per a grups de mitjans locals i individuals.

Però l’informe també deixa clar que el contingut pagament no 
és una solució miraculosa per a tots els editors. Tampoc per a 
tots els consumidors. La gran majoria encara no està preparada 
per a pagar per les notícies online i amb la desaparició de més 
contingut d’alta qualitat darrere dels murs de pagament, hi ha 
una preocupació urgent sobre el que els passa a aquells que 
tenen un interès limitat o que no poden pagar-lo.

Pel que fa a l’augment de desinterès cap al món de la infor-
mació en general, l’informe mostra que tant els partits polítics 
com els joves se senten injustament representats, preocupant 
per a les empreses de mitjans que busquen generar un com-
promís tant amb les divisions polítiques com amb la pròxima 
generació. De fet, una de les troballes més sorprenents en les 
dades d’aquest any són els hàbits radicalment diferents dels 
menors de 25 anys, la Genz. Fins i tot en comparació amb 
els millennials que els van precedir. És menys probable que 

aquests nadius digitals visitar un lloc web de notícies o es com-
prometin amb notícies imparcials, sinó que asseguren que fan 
servir les xarxes socials com la seva principal font de notícies. 
Altament connectats en xarxa, han adoptat noves xarxes mòbils 
com Instagram i TikTok per a l’entreteniment i la distracció o per 
expressar la seva ràbia política, però també per explicar les 
seves pròpies històries a la seva manera. Involucrar aquestes 
audiències està resultant un desafiament per a les redaccions, 
majoritàriament integrades per periodistes que consumeixen 
les notícies de formes completament diferents.

En una era en què el consum de notícies s’ha tornat més abun-
dant, més fragmentat i més conflictiu, les empreses de mitjans 
s’enfronten a una elecció. Poden intentar construir una relació 
més profunda amb una audiència o un grup demogràfic espe-
cífic, representant i reflectint els seus punts de vista i aspira-
cions. Un periodisme amb un punt de vista més clar, que podria 
generar més confiança amb aquest grup específic. I, d’altra 
banda, les empreses de mitjans podrien optar per tractar de 
salvar aquestes bretxes amb serveis que funcionin per al major 
nombre de persones possible, una cosa que gran part de el 
públic afirma que vol. En aquest cas, el desafiament serà si el 
periodisme que equilibra diferents punts de vista pot involucrar 
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prou a el públic, però també evitar quedar atrapat en les bata-
lles partidistes i culturals,

Estem davant d’un moment d’immens desafiament per a la in-
dústria de les notícies. Ara, l’impacte de la Covid-19, combinat 
amb un canvi tecnològic accelerat, està portant les coses a un 
punt de no retorn que obliga a un replantejament més transcen-
dental sobre com hauria d’operar el periodisme en la pròxima 
dècada, com a negoci, en termes de tecnologia i, fins i tot, com 
a professió. (Infografia: 

NOTA: El Butlletí de l’AMIC insisteix en l’interessant informe de 
Reuters a la secció Comunicació Digital, sota el títol Pagar pel 
contingut pot esdevenir normal. Des d’aquest treball el lector 
podrà accedir a l’infome Digital News Report 2021, del Reuters 
Institute.
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La majoria dels espanyols no 
distingeixen les ‘fake news’ de les 
notícies veritables
Per Compromiso.Atresmedia

 
“Aixeca el cap”, moviment de Atresmedia, ha publicat les prime-
res conclusions del seu test Es fa un ús responsable de la tec-
nologia?. Entre elles destaquen la dificultat dels espanyols per 
distingir una notícia falsa d’una notícia veritable a preferència 
de la majoria dels usuaris de qualsevol edat per l’ús de Whats-
App davant d’altres xarxes socials.

Fa temps que les fake news van començar a ser un problema 
per a la societat de tot el món en general, i per a l’espanyola 

en particular. Les notícies falses creixen i es difonen amb major 
velocitat que mai de la mà de les xarxes socials. Els rumors 
són una constant, i factors com la pandèmia provocada per la 
Covid-19 han ocasionat un auge mai vist, incrementant les in-
formacions falses sobre aspectes com les vacunes o la trans-
missibilitat del virus. En aquest context, als espanyols els costa 
cada vegada més distingir les notícies falses o mentida news 
de les reals.

Segons el primer test d’Aixeca el cap -moviment de Atresmedia 
per una digitalització sostenible que sigui segura, responsable 
i universal- la majoria dels espanyols no distingeixen entre una 
notícia falsa i una autèntica. En l’enquesta, titulada ‘Es fa un ús 
responsable de la tecnologia?’, la major part dels enquestats 
es decanten per la resposta incorrecta, de manera que no van 
saber diferenciar una informació veraç d’una mentida new.

La primera qüestió, ‘Trump oferirà bitllets d’avió gratuïts d’anada 
a l’Àfrica i Mèxic per als que vulguin abandonar EUA’, és una 
notícia falsa, però el 79% dels enquestats la va contestar errònia-
ment, qualificant-la com ‘veritable’. Aquest rumor es va difondre 
el 2016 i, encara que va trigar poc a ser desmentida la publicació 
a Facebook, va ser compartida per més de 800.000 usuaris.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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La segona, ‘15.000 científics adverteixen a la humanitat sobre 
una propera extinció massiva’ és, però, un titular veritable que 
va ser considerat pel 59% dels enquestats com ‘fals’. Final-
ment, el tercer titular resava ‘Congelen a una dona per reviure 
en el futur’. Aquesta qüestió va ser resposta de manera inco-
rrecta pel 54% dels usuaris que van pensar que era ‘veritable’, 
quan en realitat és fals.

WhatsApp, l’aplicació favorita
L’estudi també aprofundeix en l’ús de les aplicacions via Inter-
net. En aquest sentit, una altra de les conclusions del test de 
‘Aixeca el cap’ és la preferència dels usuaris cap a les xarxes 
socials a l’hora de comunicar-se. Entre totes elles, la favorita 
dels enquestats és WhatsApp. I ho és per a totes les franges 
d’edat, ja que més d’un 95% de les persones enquestades la 
fa servir diàriament com a canal de comunicació, bé per par-
lar amb les seves amistats o de forma excepcional, a la feina. 
A certa distància apareixen YouTube (73%), Instagram (68%) i 
Facebook (58%).

El test destaca que durant la pandèmia va augmentar la pràc-
tica de l’anomenat doomscrolling, que consisteix a buscar ma-
les notícies en xarxes socials. Considerat en un principi com a 

hàbit passatger, investigadors de la Universitat de Washington, 
de St. Louis (Estats Units), han demostrat que el cervell se sent 
molt còmode amb aquesta conducta i que l’encoratja.

En aquest punt, el test també considera que, si en els últims 
anys les autoritats han alertat sobre el risc per a la salut físi-
ca d’abusar dels dispositius (la Síndrome d el coll trencat, per 
exemple), avui l’atenció se centra en la salut mental. Pel que fa 
a les funcions que compleixen les xarxes socials, la majoritària 
és la comunicació, on brillen WhatsApp, Facebook Messenger i 
Skype, seguida de l’entreteniment, amb YouTube i Instagram al 
capdavant, i el contacte amb les amistats, destacant WhatsApp, 
Facebook i Instagram. (Il·lustració: Antena 3) NOTA: El Butlletí 
de l’AMIC us ofereix l’informe Es fa un ús responsable de la 
tecnologia?, resultats del test Aixeca el cap! CLICAR AQUÍ  

Albert Sáez, sotsdirector general de 
Continguts de Prensa Ibèrica

Premsa Ibèrica ha nomenat a Albert Sáez nou sotsdirector ge-
neral de Continguts del grup de comunicació, responsabilitat 
que compaginarà amb la direcció de El Periódico.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibèrica, assenyala que 
“amb el nomenament de l’Albert reforcem de manera significati-
va l’àrea de continguts que dóna suport i coordina les diferents 
capçaleres del grup per aprofitar la força dels nostres 1.500 pe-
riodistes”. Albert Sáez, per la seva banda, agraeix la confiança 
dipositada i assegura sentir-se “il·lusionat amb aquesta nova 
responsabilitat des de la qual intentaré donar el millor de mi ma-
teix davant els grans desafiaments que el grup té per davant”.

Després de la compra de Grup Zeta, el juny de 2019, Pren-
sa Ibèrica afronta ara el repte de llançar un nou diari estatal a 
Madrid en l’últim trimestre d’aquest any. Des de la subdirecció 
general de Continguts, la dilatada experiència d’Albert Sáez 
permetrà impulsar en els mitjans del grup l’estratègia de digi-
talització, l’aposta multimèdia, el procés d’integració de les re-
daccions i el desenvolupament de nous formats de narrativa 
periodística. (Font: MAE)

Oriol Nolis serà el nou director de 
RTVE Catalunya

El presentador de l’informatiu de el cap de setmana substituirà 
Pere Buhigas després d’un any i mig al capdavant de la direcció 
catalana de RTVE, en un intent de millorar l’audiència domina-
da per TV3 i Telecinco. Nolis tindria el seu moment més amarg 
com a professional quan va ser cessat d’un gran càrrec per 
negar-se a seguir la línia informativa negativa al referèndum del 
9N, imposada per la direcció de la cadena. 

Entre tots els canals de la corporació espanyola, només acon-
segueixen l’11.8% de l’audiència a Catalunya, empatats amb 
el canal únic Telecinco i amb un desavantatge de 6 punts res-
pecte a la Corporació Catalana de Mitjans. A més, si es miren 
les xifres de les cadenes principals, TV3 li treu un avantatge a 
La 1 de 7 punts -el doble- mentre que Telecinco aconsegueix 
superar-la en gairebé 4 punts. Altres canals com Antena 3 tam-
bé guanyen a La 1 a Catalunya amb 2 punts d’avantatge.

Nolis és un bon coneixedor de la casa, encara que actualment 
presenti els informatius autonòmics del cap de setmana, porta a 
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TVE des de l’any 2005, on va fer de reporter. Després d’aquests 
primers anys, el de Sant Cugat va saltar a l’àmbit estatal el 
2010 presentant al Canal 24 hores de TVE. Al gener de 2013 
arribaria el gran canvi per a la carrera de Nolis, durant més d’un 
any i mig presentaria els informatius estatals del cap de setma-
na, un càrrec amb importància dins de la cadena, fins que va 
arribar el seu cessament. (Font: MAE)

Vox assenyala i amenaça Ricardo 
Rodrigo Amar, president de RBA, per 
editar El Jueves

El partit d’ultradreta Vox ha 
assenyalat i amenaçat a tra-
vés de les xarxes socials 
Ricardo Rodrigo Amar, pre-
sident de RBA, a qui acusa 
de difondre odi a través de 
les revista satírica El Jueves, 

que edita el seu grup. “Es diu Ricardo Rodrigo Amar i és pre-
sident de RBA, grup que edita El Jueves. La seva revista difon 
odi contra milions d’espanyols diàriament”, diu el tuit, que ad-

junta una imatge del responsable del grup editorial. A més de 
difondre’n la foto, el partit de Santiago Abascal revela l’adreça 
del seu despatx argumentant que molts dels espanyols que se 
senten ofesos pels acudits de la revista “és possible que li co-
mencin a exigir responsabilitats”.

Un dels continguts de la revista que ha ofès Vox són les 
il·lustracions La pandilla Voxura, que fan mofa de dirigents 
del partit com Rocío Monasterio i Iván Espinosa de los Mon-
teros inspirant-se en La pandilla basura, una sèrie de cromos 
col·leccionables dels anys 80. (Font: Ara – il·lustració: Play 
Time)

La Fiscalia demana un any i mig per al 
fotoperiodista Albert Garcia, detingut 
en els aldarulls postsentència
El fotoperiodista d’El País Albert Garcia, detingut per la Policia 
espanyola l’octubre de 2019 quan cobria els aldarulls postsen-
tència del procés a la plaça d’Urquinaona, de Barcelona, anirà 
a judici per suposadament haver agredit un agent, cosa que ell 
sempre ha negat. La Fiscalia demana un any i mig per sengles 
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delictes d’atemptat contra l’autoritat, però l’Audiència de Barce-
lona ja va arxivar un dels casos, de manera que el fiscal haurà 
de modificar les seves conclusions a l’inici de la vista oral, se-
gons explica El País.

L’incident va tenir lloc el 18 d’octubre de 2019, en el cinquè 
dia de protestes contra la sentència del Tribunal Suprem, sobre 
les 22.30 h, quan Albert Garcia intentava fotografiar la detenció 
d’un jove de manera violenta a la ronda de Sant Pere amb Pau 
Claris. (Font: Comunicació 21)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’EGM constata la baixada del paper i 
el primer lideratge d’Internet
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació21
 

La Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació 
(AIMC) ha donat a conèixer les dades de la Segona Onada de 
l’ EGM de 2021 , l’informe que resumeix l’Estudi General de 
Mitjans i ofereix una panoràmica de les audiències en els mi-
tjans de comunicació. L’anàlisi dibuixa un escenari de moderat 
optimisme i creixent confiança en l’ecosistema digital.

Els mitjans amb més audiència d’Espanya – 2a Onada EGM 
2021
El mitjà amb més penetració a l’Estat és, per primera vega-
da, Internet, que supera i arrabassa el lideratge a la Televisió. 
Se situa en la primera posició amb una penetració del 84%, el 
que suposa, malgrat tot, 0,7 punts percentuals menys que en 
l’anterior edició de l’informe, quan va aconseguir el 84,7%.

Televisió perd la corona i ocupa el segon lloc d’aquest rànquing 
al registrar un 82,8% de penetració, el que representa 2,4 punts 
percentuals menys que en l’última edició de l’estudi, moment 
en el qual va registrar un 85,2%. Per la seva banda, Exterior 
se situa en tercera posició, completant el podi de mitjans, amb 
una penetració del 77,3%, experimentant un lleu creixement en 
comparació del 75,2% obtingut en la Primera Onada d’aquest 
any.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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El paper, imparablement cap avall 
Aquesta segona onada de 2021 de l’EGM reflecteix, un cop 
més, la davallada en l’audiència global dels diaris impresos a 
tot l’Estat, que ha estat generalitzada. En aquesta ocasió, ex-
cepcionalment, es comparen els resultats amb les audiències 
de l’onada anterior de l’EGM (la primera de 2021) i no de la 
segona de 2020, ja que es va cancel·lar per la pandèmia de la 
Covid-19.

Els deu primers llocs del rànquing no varien respecte al pri-
mer EGM de 2021: El País és el diari més llegit a l’Estat amb 
795.000 lectors diaris de mitjana (–102.000), seguit d’El Mun-
do, amb 511.000 (–51.000); La Vanguardia, amb 426.000 
(–46.000); ABC, 384.000 (–10.000); La Voz de Galicia, 315.000 
(–44.000); El Correo, 241.000 (–24.000); El Periódico de 
Catalunya, 218.000 (–30.000); La Nueva España, 166.000 
(–32.000); Heraldo de Aragón, 155.000 (–13.000), i La Razón, 
149.000 (–18.000).

Per darrere es troben El Diario Vasco, amb 128.000 lec-
tors (–22.000); Ideal, amb 114.000 (–21.000); Levante-EMV, 
110.000 (–26.000); Última Hora, 109.000 (–9.000); Faro de 
Vigo, 106.000 (–14.000); El Comercio, també 106.000 (–5.000); 

Diario de Navarra, 103.000 (–21.000); El Diario Montañés, 
98.000 (–11.000); Información, 84.000 (–23.000); Las Provin-
cias, 80.000 (–12.000); La Verdad, 72.000 (–21.000); El Punt 
Avui, 72.000 (–25.000); Sur, 72.000 (–15.000); Ara, amb 71.000 
(–4.000); El Progreso, 68.000 (–1.000); El Norte de Castilla, 
67.000 (–23.000); Hoy, 62.000 (–5.000); Diario de Mallorca, 
60.000 (–22.000), i Segre amb 59.000 (–2.000).

El treball de camp de la segona onada de 2021 de l’EGM es va 
realitzar entre el 7 d’abril i el 15 de juny. (Infografia: EGM)

Pagar pel contingut pot esdevenir 
normal, gràcies a la rivalitat i els jocs 
de les plataformes socials
L’informe Digital News de 
2021 constata que en 20 
països enquestats el 17% va 
pagar per qualsevol contin-
gut en línia durant l’últim any. 
Això malgrat els esforços sig-
nificatius dels editors per educar o convèncer el públic.
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Aquest nombre continua creixent. Però molts gestors de mi-
tjans desconfien d’apostar la casa per una disposició tan baixa 
a pagar. A més, l’informe suggereix que sol ser una situació que 
guanya el guanyador, ja que fins i tot la majoria de les persones 
que paguen només tenen una subscripció a notícies digitals.

Tot plegat proporciona una perspectiva relativament ombrívola, 
almenys des de la perspectiva general de la indústria. 

Però els vents canvien i la idea d’obtenir ingressos directes del con-
tingut està trobant suport en zones improbables. En particular, els 
jocs i un pivot entre les plataformes de xarxes socials a partir de mo-
dels basats en anuncis normals estan normalitzant el pagament de 
contingut exclusiu o el suport directe als vostres creadors preferits. 

Amb una mica de sort, això també podria normalitzar el paga-
ment de notícies. Ens expliquem. 

La gran plataforma social.- Facebook té Stars and Bulletin; 
Twitter té Super Follows, Ticketed Spaces i Revue. Instagram 
tindrà històries exclusives. Sempre que mireu, les plataformes 
socials estan creant solucions per ajudar els creadors a obtenir 
ingressos amb el contingut.

L’últim en unir-se al joc és Instagram amb les seves històries 
exclusives, segons The Verge, Adam Mosseri, conseller delegat 
d’Instagram, va dir anteriorment que estaven estudiant diverses 
opcions per ajudar els creadors a guanyar-se la vida.

El macroimpacte és que un nombre creixent de persones en-
trarà en contacte amb contingut de pagament. Com més xarxes 
introdueixen aquestes funcions, més creadors intenten fer fun-
cionar. Al seu torn, això genera una consciència cada vegada 
més gran i proporciona “proves socials” sobre el pagament del 
contingut digital.

No us oblideu dels jocs.- No només els creadors fomenten la 
consciència pel pagament de béns i serveis en línia. Si tenim en 
compte tota la indústria dels mitjans, el joc és, amb diferència, 
la part més important del pastís i ha anat creixent constantment 
al llarg dels anys .

Afortunadament, cada vegada hi ha més punts de venda que 
s’adonen que el joc és general (almenys per a les generacions 
més joves) i cobreix la indústria com a tal. Amb les apostes de 
Microsoft, Google, Amazon i fins i tot Facebook, el futur dels 
jocs es transmetrà pel núvol per a una subscripció mensual, 
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centenars de milions d’adolescents creixeran amb la idea que 
pagar pels serveis en línia és normal.

La propera generació estarà preparada per pagar.- Aquest 
és només el primer pas a l’hora de considerar la voluntat de pa-
gar per les notícies (capacitat de pagament i costum per pagar 
per béns digitals). El següent pas és elaborar una proposta que 
convenci la gent. A més, aquesta generació haurà de madurar 
primer per voler pagar un periodisme fiable i de bona qualitat.
L’Informe de notícies digitals proporciona exemples de mercats 
en què menys gent paga per les notícies, perquè encara hi ha 
fonts gratuïtes per obtenir notícies i es podria argumentar que 
sempre n’hi haurà, com la majoria de països tenen i continuen 
finançant els mitjans públics. Problema que només poden re-
soldre els editors. (Font: The Fix – infografia: Crónica Global)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
Reuters Institute Digital News Report 2021, de la Universitat 
d’Oxford. CLICAR AQUÍ  

El periodisme digital es dispara un 
27% en només dos anys

Les dades que llança l’informe ‘Claus de la Informació’ del pri-
mer trimestre del 2021, presentat per l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI) i elaborat per Deloitte i Media Hotline, con-
clouen que hi ha un clar increment de lectors digitals en detri-
ment dels lectors de premsa impresa. El que es tradueix en una 
major inversió publicitària en aquest tipus de mitjans, en uns 
temps on l’univers digital segueix guanyant adeptes especial-
ment entre els públics més joves.  

De tal manera, les dades de Claus de la Informació del primer 
trimestre d’any mostren que l’audiència mensual i diària total 
dels mitjans d’informació han augmentat en 17,6 milions de lec-
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tors diaris, un increment de l’1,9% davant el primer trimestre del 
2020. la lectura exclusiva digital d’aquest tipus de mitjans, més 
associada a l’actualitat diària (62%) que a la mensual (43%), 
amb 476 milions d’usuaris únics multiplataforma, són un 27% 
més que fa dos anys. La publicitat digital representa en aquest 
apartat el 52% de la total, 8 punts percentuals més.

La tendència a l’alça dels lectors d’exclusius de digital segueix 
present en els mitjans d’informació general, amb 9,2 milions, 
enfront dels 4 milions de lectors exclusius de paper.

Pel que fa al primer trimestre del l’any respecte al mateix pe-
ríode del 2020, hi ha un lleuger decrement de l’audiència digital 
(-6%) i cal tenir en compte que només el 10,6% dels usuaris 
únics multiplataforma són exclusius PC. I encara que els in-
gressos publicitaris de paper pateixen un retrocés, el volum 
d’ingressos en digital durant el primer trimestre en aquest tipus 
de mitjans és similar al mateix període de l’any anterior. (Font i 
infografia: AMI)

Com fer nous paquets de subscriptors
 
Els diaris, òbviament, 
estan interessats en 
augmentar el nom-
bre de subscriptors en 
general perquè cada 
subscriptor que paga 
és un ingrés addicional 
que s’afegeix a aquesta partida d’ingressos fonamentals: però 
fins i tot un subscriptor que no paga (o que paga poc) és un ca-
pital que té potencial, i això explica per què alguns diaris activen 
extenses campanyes promocionals formades per descomptes i 
ofertes que són molt convenients i que aparentment no tenen 
importància per a les pròpies publicacions. 

Com que un abonat que no paga avui pot convertir-se en un 
abonat que pagarà demà més fàcilment: tant perquè haurà su-
perat un primer obstacle important, tant pràctic com psicològic, 
és a dir, els procediments per registrar i introduir les seves da-
des, i perquè l’oferta sovint inclou una renovació automàtica 
amb pagament en caducitat, amb mecanismes poc immediats 
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per cancel·lar-la(la renovació automàtica de la subscripció al 
missatge es cancel·la amb dos clics, ed).

Però també hi ha una altra raó per augmentar el “grup de subs-
criptors” sense augmentar també el nombre de subscriptors 
que paguen: i és promocional, tant per presentar públicament 
els resultats de la publicació amb una llum més favorable, com 
per fer-ho als anunciants per dir-ho sobre l’existència d’una co-
munitat de lectors extensa i fidel, fins i tot més del que real-
ment és. Per tant, alguns editors no només ofereixen ofertes 
individuals úniques, sinó que arriben a multitud de subscriptors 
gratuïts a través de comunitats estructurades: un exemple és 
l’associació del Corriere della Sera amb el Council of Chartered 
Accountants que ofereix gratuïtament a tots els comptables i 
experts en comptabilitat registrats al registre (unes 120 mil per-
sones) una subscripció al contingut del Corriere en línia. (Font: 
ilPost.it - fotografia: iRozhlas)

Convocades les subvencions als 
mitjans digitals

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Genera-
litat ha obert la convocatòria de subvencions estructurals per a 
l’edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en 
català o aranès, corresponents a l’any 2021. La dotació és de 
2.209.250 euros, la mateixa quantitat que en la convocatòria de 
2020. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 de juliol.

Al juny ja es van obrir les convocatòries de subvencions a pu-
blicacions impreses, ràdios, televisions de titularitat privada, en 
català o aranès, així com a entitats sense ànim de lucre i orga-
nitzacions professionals. En aquest cas el termini per presentar 
sol·licituds finalitza el 14 de juliol.
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Bases modificades
Les bases reguladores dels ajuts mitjans digitals presenten algunes 
modificacions com a conseqüència de la constant evolució del sec-
tor i també de la necessitat d’adaptar-se als canvis normatius que 
s’han introduït des de l’aprovació de les anteriors bases, el 2019.

Una de les novetats és la introducció de la de duplicació (siste-
ma per eliminar la duplicació de dades quan els usuaris únics 
accedeixen a un mateix web des de dos o més dispositius) en 
els criteris emprats en la determinació de l’import de la subven-
ció en concepte de suport a la difusió. Així, s’abonaran 0,0075 
euros per usuari únic als mitjans que presentin dades de difu-
sió d’una entitat certificadora que utilitzi aquest sistema, mentre 
que a la resta seran 0,005 euros com fins ara.

D’altra banda, i d’acord amb les demandes del sector, s’han 
incorporat noves categories professionals per al còmput de 
l’import de les subvencions, com són les de traductor, responsa-
ble de xarxes socials, editor de vídeo, responsable d’operacions 
digitals i director d’estratègia.

A més, en l’apartat de professionalització, quan un treballador 
hagi estat substituït per un altre amb les mateixes condicions de 

categoria i jornada, es comptabilitzaran els dos com un de sol 
als efectes del còmput màxim.

Finalment, les noves bases reguladores introdueixen canvis en 
la formes de justificació de les subvencions, i també s’han in-
corporat alguns requisits conforme la Llei del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista i la Llei d’igualtat de tracte i 
no-discriminació. (Font: Comunicació 21 – infografia: CCMA)

Els exdirectors d’ABC i Vozpópuli 
busquen inversors i se sumen a 
l’onada de nous mitjans
La idea en què treballen els editors del sector és llançar noves 
capçaleres després de l’estiu, però tot dependrà -en gran mesu-
ra- de la capacitat que tinguin els departaments comercials per 
atreure la crida dels publicistes i inversors. Els nous moviments 
que espera el sector no són baladís i importants figures del pe-
riodisme espanyol volen liderar tres mitjans de comunicació, en 
un sector cada vegada més madur i amb alta competència.
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Álvaro Nieto, exdirector de Vozpópuli; Bieito Rubido, exdirector 
de ABC; i Fernando Garea, ex adjunt a director d’El Confiden-
cial i expresident de l’agència EFE, mouen fitxa per dirigir tres 
mitjans de comunicació. La idea en què treballen els tres és que 
de cara al setembre vegin la llum els nous diaris, encara que el 
seu llançament estarà supeditat a la situació econòmica de les 
editores que donin suport al projecte.

Nieto ja té creat el seu businessplan i intenta convèncer els 
últims inversors perquè, de cara al setembre, tiri endavant el 
seu propi mitjà, que fora semblant a El Confidencial. Rubi-
do, l’exdirector d’ABC , que va posar punt i final al seu peri-
ple pel diari creat pels Luca de Tena recentment, treballa amb 
l’Associació Catòlica de Propagandistes del CEU per llançar un 
altre digital de tall conservador. Com es recordarà, fa poc més 
d’un mes, Prensa Ibèrica anunciava que fitxava a Fernando 
Garea per liderar un nou projecte a Madrid, un mitjà de comu-
nicació en aquest cas en paper, amb una àmplia redacció de 
periodistes contrastats per a intentar ser una de les capçale-
res més llegides de la capital espanyola. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia)
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La inversió publicitària va créixer 
un 6,3% a Europa el 2020 tot i la 
pandèmia i Espanya va ser l’excepció
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i IAB Europe

Successius estudis i resultats d’empreses del sector han anat 
apuntalant la idea que la planificació publicitària  va aguantar mi-
llor del previst el 2020. La nova edició de  Adex Benchmark Study,  

d’IAB Europe, ofereix una conclusió en aquesta línia, ja que estima 
que la inversió total en campanyes va augmentar un 6,3%, fins als 
69.400 milions d’euros. Això implica que la realitat va millorar les 
successives revisions a l’alça de les previsions al llarg d’aquest 
any. Espanya no va contribuir positivament a aquesta mitjana, ja 
que va registrar la pitjor dada d’evolució en digital.

La dada ve impulsada per un comportament millor del que 
s’esperava en el cas de la publicitat digital, com ja han apuntat 
informes previs. Durant els mesos de confinaments episòdics a 
tot el món es va disparar el consum de vídeo i jocs a internet, 
així com el comerç electrònic. 

I en aquest context les empreses han pivotat en la mesura del 
possible per desplaçar a la xarxa els seus mecanismes de cap-
tació de venda i s’han adaptat de forma creativa els seus pro-
ductes o serveis a la nova realitat. El resultat és un increment 
important en el pes del digital sobre la xifra general,  fins al punt 
que ja suposa més del 50% en 13 dels 28 mercats analitzats, 
entre els quals l’espanyol.

En aquest segment el creixement ve impulsat essencialment 
per sis països que van aportar les tres quartes parts de la xifra 
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total. Regne Unit (26%), Alemanya (23%), Turquia (12%), Rús-
sia (7%), França (5%) i Itàlia (4%) van consolidar en conjunt el 
77%, mentre que Espanya apareix a la cua amb una pèrdua 
neta de 96 milions d’euros en planificació respecte a 2019.  És 
un dels tres únics països que reflecteixen evolució negativa, 
juntament amb Bèlgica i Bielorússia, però en aquests dos casos 
és molt més petita (3 i 5 milions, respectivament).

El mercat espanyol va incrementar un 6% el pes del digital en 
inversió publicitària al llarg del 2020, el que el situa en el rang 
mitjà baix de la taula. IAB Europe li calcula una planificació de 
3.084.000 d’euros, dels quals un 61% va ser destinat a display, 
un 32% es va dirigir a anuncis en cerques i un 8% a classificats, 
directoris i afiliació. En tots aquests segments es va produir una 
caiguda respecte a l’any anterior. (Infografia: IAB Europe)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC aporta als seus lectors l’Adex Ben-
chmark Study,  d’IAB Europe. CLICAR AQUÍ  

La inversió publicitària es desplaça de 
iOS a Android després del reforç de 
privacitat

L’adopció progressiva 
de la versió d’iOS que 
requereix que les apli-
cacions preguntin als 
usuaris si permeten que 
els segueixin amb fins comercials comença a tenir impacte real. 
Segons dades recollides per la firma de mesurament Branch 
Metrics, menys del 33% dels usuaris de dispositius d’Apple ja 
actualitzats ha ofert el seu consentiment, el que al seu torn està 
causant el desplaçament de la planificació a Android que detec-
ta la plataforma especialitzada Tenjin.

Segons indicava a finals de juny aquesta última empresa, iOS 
14.6 estava ja prop d’ocupar el 50% dels iPhone/iPad en què pot 
operar, i Branch Metrics situava el percentatge en més del 70%. 

La conseqüència més rellevant és la caiguda de preus per 
anunciar-se en dispositius d’Apple, ja que els anunciants ente-
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nen que menys accés a dades implica menys eficiència en les 
campanyes i per tant estan disposats a pagar menys per elles. 
Una part de la inversió no executada en iOS se’n està anant a 
Android a causa de que aquest entorn segueix permetent una 
segmentació traçable. 

Tenjin calcula en concret  una caiguda de gairebé un terç 
d’inversió en aparells d’Apple entre l’1 de juny i l’1 de juliol, 
període en què ha augmentat en un 10% en els que funcionen 
amb el sistema operatiu de Google. Això ha comportat a més 
una pujada de preus reportada per diferents agències. (Font: 
Dircomfidencial – infografia: App Marketing News)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi The 2021 Mobile 
Growth, de Branch. CLICAR AQUÍ 

Enquesta de l’Eurobaròmetre: la 
ciutadania europea considera que 
el canvi climàtic és el problema més 
greu al que s’enfronta el món

Una nova enquesta de l’Eurobaròmetre publicada l 5 de juliol 
indica que la ciutadania europea considera que el canvi climàtic 
és el problema més greu al que s’enfronta el món. Més de nou 
de cada deu enquestats consideren que el canvi climàtic és un 
problema Greu (el 93%), i gairebé vuit de cada deu (el 78%) 
consideren que és un problema Molt Greu. Quan se’ls demana 
que indiquin el problema més Greu que ha d’encarar el món, 
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més d’una quarta part (el 29%) escull o Bé el canvi climàtic (el 
18%), el deteriorament de la natura (el 7 %) o a els cingles per 
a la salut provocats per la contaminació (el 4%).

Pel que fa a les mesures que caldria prendre, nou de cada deu 
europeus (el 90%) pensen que els emissions de gasos d’efecte 
hivernacle haurien de reduir-se al mínim i que les emissions 
restants haurien de compensar-se per fer que la UE assoleixi 
la neutralitat climàtica d’aquí al 2050. Prop de nou de cada deu 
enquestats (el 87%) creu que és important que la UE és plan-
tegi objectius ambiciosos per augmentar l’us de les energies 
renovables. D’altra banda, el mateix percentatge de ciutadans 
opina que és important que la UE proporcioni ajuda per millorar 
l’eficiència energètica.

Els resultats d’aquesta enquesta de l’Eurobaròmetre son una 
crida als polítics i les empreses; per a la Comissió Europea, 
són un motiu afegit per donar la darrera mà al paquet legislatiu 
“Preparats per al 55”, que presentarem properament per asse-
gurar-nos que podrem assolir els nostres objectius climàtics”, 
ha declarat el vicepresident executiu per a el Pacte Verd Euro-
peu, Frans Timmermans.

La major part (el 64%) de la ciutadania de la UE ja pren mesu-
res contra el canvi climàtic a nivell individual i escull opcions 
sostenibles de manera conscient en la seva vida diària. Hi ha 
un consens evident entorn al fet que la lluita contra el canvi 
climàtic crea oportunitats tant per a la ciutadania com per a 
l’economia de la UE. Gairebe vuit de cada deu europeus (el 
78%) creuen que prendre mesures per al clima és fomentar la 
innovació, cosa que farà que els empreses siguin més compe-
titives. 

L’Eurobaròmetre especial sobre el canvi climàtic va enquestar 
26.669 ciutadans de diversos grups socials i demogràfics dels 
27 estats membres de la UE. L’enquesta és va fer del 15 de 
març al 14 d’abril de 2021. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: European Commission)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe 
Special Eurobarometer 513 Climate Change. CLICAR AQUÍ   
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El Govern de l’estat aprova 43 
milions més en noves campanyes de 
publicitat i comunicació institucional

El Govern espanyol ha aprovat en el passat  Consell de Minis-
tres,  43 milions en set noves campanyes de publicitat i comu-
nicació institucional de l’Administració General de l’Estat per a 
la seva inclusió en el  Pla Anual de Publicitat i Comunicació Ins-
titucional 2022, com “campanyes institucionals de contractació 
anticipada, 2022”. La Moncloa assenyala quines campanyes 
s’afegiran al  Pla Anual de Publicitat i Comunicació Institucional 
2022:
 
Ministeri de l’interior/DGT: campanya per a la divulgació de la 
seguretat viària per conscienciar els ciutadans sobre els factors 
de risc que influeixen en la conducció de vehicles i promou-
re comportaments segurs en relació al trànsit. Cost: 9.952.000 
euros.
Suport: Televisió, ràdio, premsa, Internet, exterior, cinema i al-
tres eines de comunicació
- Ministeri d’Agricultura, Pesca i alimentació: participació en 
fires de turisme rural i de natura per donar a conèixer la xarxa 

de Camins Naturals d’Espanya i altres eines de comunicació 
(esdeveniments). Cost: 207.922
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació: Campanya de 
comunicació sobre el valor de la política agrícola comuna per a 
la societat i sostenibilitat mediambiental. Cost: 2.500.000.
Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA)/Ajudes de la políti-
ca agrícola comuna (PAC) 2022.- per donar a conèixer a agri-
cultors, ramaders i públic en general la data de sol·licitud de les 
ajudes de la PAC, així com la finalitat de l’aplicació d’aquesta 
política. Cost: 300.000 euros.
Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (ENESA). Pla 
d’assegurances agràries combinades: divulgar i promocionar el 
sistema d’assegurances agràries. Destinat a agricultors, rama-
ders, aqüicultors i propietaris forestals. Cost: 395.850 euros.
Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital/Institut 
Nacional de Ciberseguretat d’Espanya SA: impulsar l’impacte 
de determinades actuacions i serveis públics en matèria de ci-
berseguretat, per arribar a una major proporció de públic ciutadà 
i empresarial, amb especial atenció es destinaran a l’ col·lectiu 
de famílies i menors d’edat. Conscienciació en ciberseguretat 
per a ciutadans i empreses. Cost: 22.918.750 d’euros.
Ministeri d’Igualtat/Secretaria d’Estat d’Igualtat i Contra la 
Violència de Gènere: conscienciar la ciutadania i alertar de la 
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necessitat de no abaixar la guàrdia contra la violència contra 
les dones. Cost: 7.000.000 d’euros. (Font: Programa de la Pu-
blicidad)

Álvaro Montoliu presidirà l’Associació 
Empresarial de Publicitat

Álvaro Montoliu Tarragona serà el nou president de l’Associació 
Empresarial de Publicitat (el Gremi), l’entitat que des de fa 
gairebé un segle agrupa el col·lectiu d’agències a Catalunya. 
Montoliu és el president de l’agència AMT Comunicación i en-
capçalava l’única candidatura que s’havia presentat al procés 
electoral per rellevar José Ángel Abancéns, qui ha presidit 
l’entitat en els darrers 13 anys. En una entrevista a Comunica-
ció 21 el maig passat, Abancéns ja va assenyalar que s’havia 
de “deixar pas a saba nova” al capdavant de l’Associació.

“Encapçalar un sector que suposa l’1% del PIB de Catalunya 
és un honor, i amb la junta directiva entrant ja ens hem mar-
cat reptes ambiciosos per dignificar la nostra professió i fer de 
Catalunya i Barcelona un centre neuràlgic de la publicitat”, ha 
assegurat Montoliu a través de les xarxes socials.

La nova junta la completaran Sergio Palomino (Manifiesto), Raül 
Gilabert (IM+C), Laia Rogel (La Pometa), Philipp Fürst (Media-
log), Jan Alarcón (BitCom), Jordi de Miquel (The Colours Box), 
Cinto Ajram (CA Sports Marketing), Patricia Pérez (The Royal 
Krab), Helena Torras (Know Systems Collaborate Mobile), Jordi 
Esquirigüela (Jevnet), Jesús Sanjuan (Clear Channel España), 
Vicente Ferrer (JCDecaux España), Alex Torrens (Verdelimón), 
Jordi Vives (Datmean), Jordi Masferrer (MCadvertising), Estanis 
Pastor (Pastor Publicidad) i Xavier Sans (Magatzem d’Idees).

La nova junta directiva de l’Associació Empresarial de Publicitat 
serà ratificada en l’assemblea general extraordinària que tindrà 
lloc el proper 22 de juliol. (Font: Comunicació 21)
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L’informe “State of Mobile 2021” 
anuncia canvis dràstics en els hàbits 
de consum d’usuaris mòbils
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Com cada any -el tercer que es recull en El Butlletí de l’AMIC-, 
App Annie ha tret el seu famós informe “State of Mobile” i 
aquesta edició 2021 anuncia canvis dràstics en els hàbits de 
consum d’usuaris mòbils durant l’any 2020, un any marcat per 
unes circumstàncies diferents i degudes a la Covid-19, mai co-
negudes en el sector del màrqueting mòbil fins a l’any passat.

En el seu informe, App Annie presenta dades destacables so-
bre l’any 2020 a nivell de descàrregues, de despeses, de temps 

passat per usuari, d’inversió publicitària i molt més, i presenta 
com es van adaptar els desenvolupadors i els marketers d’apps 
als canvis imposats l’any passat, així com ho van fer els usuaris.

App Annie destaca algunes tendències a nivell de màrqueting 
d’apps i d’ús per part dels usuaris:

Els usuaris poden accedir a noves apps de diferents maneres, na-
vegant a les botigues d’aplicacions o buscant directament al cerca-
dor. És cada vegada més important posar l’enfocament a com els 
usuaris naveguen per les botigues, és a dir en els espais de nave-
gació en els quals els usuaris poden descobrir noves apps navegant 
per les botigues. La demanda d’apps segueix augmentant any rere 
any i és el moment perfecte per treballar en adquisició d’usuaris.

El temps passat per usuari al mòbil també segueix augmentant 
cada any (durant la pandèmia el temps mitjà entre tots els paï-
sos estudiats va superar les 4 hores i 10 minuts). I no només 
és el cas per a la generació Z però també per als Millennials, la 
Generació X i els Baby Boomers.

Tendències pels sectors més destacats
A més de tendències generals, l’informe presenta més en de-
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tall diferents sectors d’apps o jocs mòbils, com van evolucionar 
durant l’any 2020 i quines haurien de ser les seves tendències 
de consum per 2021.

Inversió publicitària.- A nivell global, la inversió publicitària 
mòbil ha crescut el 2020. Destaquen alguns creixements més 
potents com a Turquia (335%), a Mèxic (+ 175%), a França 
(165%) o al Brasil (+170%).

El format publicitari que ha conegut el major creixement és el 
format interstitial, tot i que el format vídeo també va créixer bas-
tant. El 2020 la inversió publicitària mòbil va arribar 240 milions 
de dòlars i el 2021 hauria de superar als 290 milions de dòlars.

Gaming.- El sector dels jocs mòbils és un sector que canvia rà-
pidament i l’any 2020 no ha estat cap excepció. Els jocs mòbils 
casual són els que dominen el mercat a nivell de descàrregues 
amb un 78% de les descàrregues el 2020, seguit pels jocs Core 
(20%). S’espera que les despeses en jocs mòbils superin els 
120 milions de dòlars en 2021.

Finances.- Les descàrregues i del temps passat en apps de 
finances creixen any rere any, amb +15% yoy (2019-2020) per 

a descàrregues i + 25% yoy per al temps passat a nivell glo-
bal. Pel que fa a apps de trading i inversions, el temps passat 
pels usuaris en aquest sector d’apps augmenta un 55% a nivell 
global. Es nota un canvi molt potent en la percepció del món 
financer amb aquest creixement fort tot i les circumstàncies de 
l’any 2020 i de la fragilitat de l’mercat financer.

Xarxes socials.- L’estudi destaca el creixement de TikTok (+325% 
yoy) que es posiciona en el Top 5 de les apps socials amb major 
reach i engagement (indicats pel temps passat pels usuaris en 
l’app). El temps passat no només va augmentar per TikTok sinó 
per a gairebé totes les millors apps de xarxes socials en tots els 
mercats (Facebook, WhatsApp, Instagram, snapchat...).

Streaming vídeo.- El temps passat en apps de streaming creix 
un 40% en 2020, amb un pic en Q2 amb la pandèmia i el con-
finament global. Encara que passem molt més temps a casa, 
el consum de streaming vídeo es va fer més en pantalles peti-
tes que a la televisió. Aquest creixement està previst per durar 
aquest 2021 i també per a la tornada a la “nova normalitat”.

YouTube, l’app de streaming vídeo número ú a nivell global 
(excepte Xina), és la que veu el seu temps d’ús créixer més 
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amb fins a 6 vegades més que l’any passat. App Annie també 
destaca el creixement de Twitch que sobrepassa moltes apps 
de streaming vídeo, demostrant la importància del contingut ge-
nerat per l’usuari en viu. Netflix segueix en les apps amb més 
temps passat en diversos països, sobretot a Europa i a Amè-
rica.

Turisme local i micro mobilitat.- Curiosament també es nota 
un creixement de les apps d’activitats a l’aire lliure i micro mobi-
litat aquest any, a causa del distanciament social.

Esport i fitness.- App Annie també destaca el creixement de 
la demanda per apps d’exercici a casa, amb un augment tant 
en descàrregues com en despeses dels consumidors. Apps de 
salut també van créixer (+50% yoy) juntament amb les apps de 
trackeo de virus.

Màrqueting d’apps i publicitat.- L’anàlisi de les tendències en 
màrqueting d’apps i jocs mòbils i en publicitat també permeten 
entendre, segons l’estudi que esmentem, com van evolucionar 
el 2020 i quines són les pròximes tendències que podem espe-
rar per a l’any 2021. (Infografia: App Annie)

NOTA: El Butlletí ofereix als seus lectors l’informe “State of Mo-
bile”, edició 2021, d’App Annie. CLICAR AQUÍ  

Les possibilitats que la IA ofereix al 
periodisme de proximitat

 

Fa poques setmanes l’equip d’investigadors que encapçala 
el director del Gabinet de Comunicació i Educació de la UAB, 
Santiago Tejedor, va guanyar l’11è Premi de Recerca Universi-
tària Premsa Comarcal amb el treball El periodisme de proximi-
tat davant el repte de la intel·ligència artificial. Aquesta és una 
síntesi de les línies de la investigació que seguiran, elaborada 
pel director del projecte, Santiago Tejedor:
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La Intel·ligència Artificial (IA) o intel·ligència exhibida per màqui-
nes s’ha convertit en un camp en creixement que ha trobat en 
la comunicació un escenari en el qual dissenyar i impulsar di-
ferents iniciatives. Diversos mitjans de comunicació en l’àmbit 
mundial –i alguns en el territori espanyol- ja fan ús d’aquesta 
tecnologia en la generació automàtica de continguts. El projec-
te El periodisme de proximitat davant el repte de la Intel·ligència 
Artificial (IA): Mapping de casos i recomanacions per a la seva 
incorporació en la premsa local i comarcal té com a objectiu 
principal identificar les possibilitats que la IA ofereix al periodis-
me de proximitat (local i comarcal). Partint de l’objectiu principal 
s’han definit els següents objectius secundaris:

1. Sistematitzar la bibliografia sobre IA i periodisme construint 
una base de dades general d’informes, articles i recerques so-
bre IA i periodisme.

2. Construir un mapa de casos a partir de la selecció d’iniciatives 
periodístiques a escala mundial, especialment, les vinculades 
amb mitjans de proximitat.

3. Consultar a experts de diferents disciplines sobre els avantatges, 
riscos i desafiaments que la IA planteja al periodisme local i comarcal.

4. Produir un llibre blanc a manera de directori de recomana-
cions i full de ruta per a la incorporació de la IA al periodisme 
local i comarcal català.

El periodisme ha d’afrontar el desafiament d’aprofitar les poten-
cialitats de la IA per al disseny i producció de nous continguts i 
formats. La recerca, de caràcter descriptiu, explicatiu i explora-
tori, aplicarà una metodologia qualitativa basada en entrevistes 
en profunditat, estudis de casos i anàlisi documental. 

L’equip de treball està integrat per quatre investigadors del De-
partament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció, com a 
investigador principal, de Santiago Tejedor, director del Gabinet 
de Comunicació i Educació de la UAB, grup de recerca reconegut 
i consolidat per AGAUR. (Font: ACPC – il·lustració: cloudfront)

Google Search Console Insights ja 
està disponible per a tots els editors

Per fi Google ha llançat al món la utilitat Google motor Con-
sole Insights. Es tracta d’una eina desenvolupada per Google 
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perquè els propietaris de llocs web vegin i comprenguin ràpida-
ment què tan bé està rendint el contingut més nou d’una web i 
quin impacte tenen els usuaris en ella, a través dels seus pa-
trons de consum del contingut.

Aquesta eina combina la consola de recerca de l’editor i les 
dades de Google Analytics, centrant-se més en el rendiment del 
teu contingut durant els últims 28 dies. 

Hi ha tres maneres d’accedir a la interfície de Search Console 
Insights: 1. Des del teu compte de Search Console fent clic a 
“Descripció general”. 2. A través d’aquest vincle: https://search.
google.com/search-console/insights/about. 3. Si tens un dis-
positiu iOS, pots dirigir-te a l’aplicació de Google i seleccionar 
Search Console Insights al menú del compte (tocant la teva 
foto de perfil). Per desgràcia, encara no hi ha una aplicació per 
a usuaris d’Android, però Google està treballant en ella. (Font: 
Dircomfidencial)

WhatsApp ens deixarà triar amb quina 
qualitat enviem fotos i vídeos

Segons ha avançat WaBetaInfo, el conegut filtrador de funcions 
de WhatsApp, en les dues versions més recents s’ha imple-
mentat un sistema que ens permet triar la qualitat amb la que 
enviarem fotos i vídeos a través de l’app. Segons les captures 
d’aquest usuari, pròximament podrem triar si les enviem usant 
el mode “automàtic”, “millor qualitat” o “estalvi de dades”. Pels 
noms dels modes podem intuir com funcionarà, encara que la 
veritat és que no se sap del cert què significa enviar les fotos a 
“millor qualitat” i si això seguirà implicant compressió.

WhatsApp és una aplicació que permet enviar fotos i vídeos des 
de fa moltíssim temps. No obstant això, quan enviem una foto 
per WhatsApp el nostre contacte no rep la foto original, sinó 
que rep un arxiu que ha estat exposat a un agressiu procés de 
compressió. (Font: Xataca)
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Com veure les fotos que desapareixen 
de WhatsApp sense que ho sàpiguen i 
tantes vegades com vulguis

Segons escriu Iván Ramírez a 
Xataca, les fotos que només es 
poden veure un cop van arribar 
a la beta de WhatsApp per An-
droid fa uns dies i, com el seu 
nom indica, WhatsApp evita 
que les puguis veure diverses vegades. Feta la llei, feta la tram-
pa, i ja hem descobert una manera de veure-les tantes vegades 
com vulguem. A més, sense que es mostrin com obertes.

Les fotos que desapareixen es marquen com obertes quan 
s’obren per primera i única vegada. No hi ha possibilitat d’obrir-
la de nou després de tancar-la. Encara que facis una captura 
de pantalla, se seguirà mostrant com oberta. A no ser que facis 
un petit i senzill truc amb l’ajuda de WhatsApp web o per a 
PC: A diferència de WhatsApp per al mòbil, WhatsApp per a 
PC es sincronitza des del mòbil cada vegada que l’obres de 
nou, de manera que no “es chiva” que has obert la foto o vídeo 

quan recupera la connectivitat. El primer pas és, per tant, obrir 
WhatsApp web o per a PC.

Les fotos que es poden veure un cop es descarreguen per com-
plet al mòbil abans que es puguin obrir, de manera que espera-
rem que acabi de descarregar-se. 

Comprovarem que la foto que es pot veure una vegada apareix 
com a punt per obrir tant en WhatsApp per al mòbil com a Whats-
App per a PC, i llavors activarem la manera avió al mòbil. Encara 
que el mòbil estigui desconnectat, la foto es pot seguir obrint. A 
partir d’aquí és quan has d’obrir-les a WhatsApp web o per a PC. 
A diferència del WhatsApp per al mòbil, al no tenir connectivitat 
pots obrir-la i tancar-la tantes vegades com vulguis, sense que 
en cap moment aparegui com oberta. (Font i infografia: Xataca)

Com esborrar tota la informació de 
veu que Google guarda sobre tu i com 
prevenir que torni a passar
Podem saber el que Google ha registrat de nosaltres. Pots tro-
bar tota la teva activitat a Google, des de la navegació a Google 
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Maps fins a les consultes en el motor de cerca, a la secció La 
meva activitat del teu compte de Google. Aquí pots fins i tot 
escoltar el teu propi historial de cerca per veu (si és que s’ha 
gravat). Afortunadament, pots netejar fàcilment el teu compte 
de totes aquestes gravacions.

Per eliminar les gravacions que Google hagi pogut fer de tu, 
has de dur a terme aquests passos:

1. Vés a myactivity.google.com a l’escriptori. Si tens diversos 
comptes de Gmail, t’has d’assegurar que tens la sessió iniciada 
al teu compte associat al teu dispositiu Google Home.
2. Fes clic a Activitat web i d’aplicacions i selecciona sobre 
l’opció “gestionar activitat”.
3. Baixa una mica en aquesta pàgina i punxa en “filtrar per 
data i producte”.
4. Marca la funció “Veu i Àudio” a la llista de productes de 
Google i feu clic a Aplica.

Des d’aquí, pots veure una llista cronològica de totes les co-
mandes que has donat al teu dispositiu. Pots tocar manualment 
la X per eliminar les ordres d’un en un, o pots establir un rang 
de dates per esborrar un conjunt més gran d’ordres.

Ara bé, si el que vols és evitar que Google et gravi, perquè 
has acceptat prèviament l’opció que sí que ho faci i has canviat 
d’opinió, has de seguir aquests altres passos (des del teu PC): 
1. Vés a My Activity de nou però aquesta vegada has d’anar 
a les tres barres horitzontals de configuració de la cantonada 
superior esquerra. 2. Prem sobre “Controls de l’activitat del teu 
compte”. 3. A la nova pàgina tindràs l’oportunitat de desactivar 
molts dels rastrejos que fa Google a través dels seus serveis. 
Un és el que et diu “Incloure enregistraments d’àudio. Més in-
formació”. Hi ha un quadret a l’esquerra, si està seleccionat és 
que tu permets que et gravi i hauràs d’eliminar aquesta selec-
ció. (Font: Genbeta)

NOVES EINES

https://www.xataka.com/basics/como-borrar-conversaciones-google-assistant-que-tu-google-home-almacena
https://www.genbeta.com/paso-a-paso/myactivity.google.com


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

El 76% dels usuaris ha comprat en 
línia a través del mòbil
Per Interactiva Digital

Dos de cada tres minuts que naveguem per internet ho fem 
des de dispositius mòbils. Així es desprèn de l’últim estudi 
d’IAB Spain, que també assenyala que el 50% de la població 
més gran de 16 anys ha interactuat amb publicitat en línia des 
d’algun dels seus dispositius en l’últim mes.

IAB Spain ha presentat l’Estudi Mobile & Connectivitat Intel·ligent 
2021 amb l’objectiu de conèixer l’evolució de la penetració de 
l’ús del mòbil a Espanya, les tendències en els hàbits de consum 
i analitzar les oportunitats que, des del punt de vista publicitari, 
brinden els dispositius mòbils a causa del seu ús massiu.

El mercat de la mobilitat.- El telèfon intel·ligent domina entre 
els dispositius més utilitzats pels enquestats -en 2021 un 96% 
d’individus majors de 16 anys té Smartphone- seguit de l’portàtil 
(78%), la Smart TV (70%) i la Tablet (70%). Alguns dispositius 
com els smarthome o els cotxes connectats cada vegada són 
més presents a les nostres llars. Xiaomi és la marca preferida 
en Smartphone (33%), tot i que en Tablet continua el regnat 
de Samsung (39%). Per Smart TV, les marques preferides són 
Samsung (43%) i LG (37%).

Hàbits de consum.- Dos de cada tres minuts que naveguem 
per internet ho fem des de dispositius mòbils. Els accessos des 
de Smartphone no tenen un horari de màxima audiència definit, 
a partir de les 10:00h es mantenen en la mateixa proporció, en-
cara que baixa lleugerament el consum a partir de les 22h. No 
obstant això, l’ús de la Tablet arriba al seu màxim en les últimes 
hores del dia.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Les activitats que realitzem amb més freqüència des de disposi-
tius mòbils tenen a veure amb la comunicació (inclou missatge-
ria instantània). Diàriament, li dediquem a aquesta activitat una 
mitjana de 24,4 minuts.

Les activitats de “Media on demand” es caracteritzen per un 
menor nombre de sessions, però d’alta durada. El mateix passa 
amb Gaming. A les xarxes socials, dediquem una mitjana lleu-
gerament superior als 24 minuts per individu a el dia.

Pel que fa al pes de la segona pantalla, l’estudi revela que un 
61% de les persones utilitzen el mòbil o la tablet mentre veuen 
la televisió de forma habitual, sobretot per xatejar en apps de 
missatgeria instantània o consultar el correu i les xarxes socials.

L’ús de l’assistent de veu s’ha estès i ja més de la meitat dels 
enquestats declaren que l’utilitzen en algun dels seus disposi-
tius. El telèfon intel·ligent domina en aquest sentit, sent el dis-
positiu des del qual més el fan servir (68%). El segueixen els 
altaveus intel·ligents amb un 36% d’ús, mentre que la tablet o 
la TV connectada tenen un ús de l’assistent de veu encara més 
reduït.

Ús d’apps per dispositiu.- L’Smartphone és el dispositiu més 
procliu per a l’ús d’apps segons el 97% dels enquestats. Un 
60% utilitza apps en el seu Smart TV i 5 de cada 10 en el seu 
cotxe connectat. El nombre d’apps que utilitzem de mitjana és 
de 36 a Smartphone i 12 en tablet . En dispositius com Tablet i 
Smart TV tenen més pes apps relacionades amb Àudio i Vídeo.

L’estudi revela que segueix havent-hi una absència de cultura de 
pagament per apps, ja que només el 20% ha pagat per desca-
rregar-se apps en l’últim any. Encara que sis de cada deu accep-
tarien veure publicitat a canvi d’accés gratuït a apps premium.

La compra en línia i pagament NFC.- El 76% dels usua-
ris ha comprat en línia a través dels seus dispositius, sent 
l’Smartphone el principal prescriptor de compra a Espanya, 
utilitzat per un 92% de la població. Les categories hedonistes 
com Moda, Bellesa i Delivery són les que major acollida tenen. 
Cercadors com Google segueixen sent els principals drivers de 
compra, seguits per les apps i per les recomanacions del cercle 
personal.

Gairebé quatre de cada deu usuaris utilitza el pagament NFC 
en el seu mòbil sobretot per a pagaments amb un import infe-
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rior a 50 € i per a compres en grans superfícies i supermercats. 
Destaca el ‘despertar’ de l’ús de el Codi QR ja que més del 80% 
l’ha utilitzat alguna vegada, principalment per accedir a la carta 
de bars i restaurants.

Ús de l’5G i privacitat.- Més de la meitat d’internautes creuen 
que les empreses protegeixen les seves dades mentre nave-
guen amb els seus dispositius en certa mesura i un 20% que ho 
fan adequadament. No obstant això, prop d’un 27% sent recel: 
el 15% perquè opina que les dades no estan protegits i el 12% 
perquè creu que les empreses fan un ús inadequat d’ells.

El 5G ha aterrat a la societat i vuit de cada deu usuaris declaren 
saber el que és. A més, un 24% té dispositius amb aquest tipus 
de connectivitat. L’Smartphone és el principal dispositiu de con-
nexió 5G per al 82% de la població, però, l’obstacle geogràfic 
persisteix ja que més del 16% de la població no disposa de 
connexió 5G al seu municipi.

Ús i percepció de la publicitat.- El 50% de la població més 
gran de 16 anys ha interactuat amb publicitat en línia des 
d’algun dels seus dispositius el 2021. Encara que amb prou fei-
nes hi ha diferències per sexe, sí quant a edat: els joves són 

més proclius a interactuar amb la publicitat, concretament el 
segment entre 25 i 34 anys. A l’Smartphone funcionen millor 
els continguts publicitaris relacionats amb banca, cinema i TV 
i restaurants, mentre que a la Tablet destaquen l’entreteniment 
en general i la tecnologia. Per als professionals del sector pu-
blicitari, el 2021, els formats més utilitzats són el Vídeo Mobile 
(76%), Apps (71%), Social Media Mobile (68%) i display mobile 
(68%). (Infografia: IAB)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Mobile & Connec-
tivitat Intel·ligent 2021 d’IAB Sapin. CLICAR AQUÍ  

Des del dia 1 de juliol, el territori 
lingüístic de parla catalana té una 
ortografia unitària i inclusiva
La nova versió de 
l’Ortografia catalana 
(OIEC) de l’IEC ja és defi-
nitiva. L’Ortografia Catala-
na va ser ratificada pel Ple 
de l’IEC el 24 d’octubre de 
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2016 tot i que es va establir un període de carència de quatre 
anys a partir de la publicació de l’OIEC en paper. El termini es 
va complir el passat 30 de juny. Des d’aquest dia el territori 
lingüístic de llengua catalana compta amb unes normes orto-
gràfiques unitàries i inclusives.

L’any 2020 l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universitat 
de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Catalans van subscriure 
l’acord de treballar per una normativa unitària, que es concreta-
va el passat 1 de juliol. El 3 de juny de 2021 el Ple de l’IEC va 
acordar concloure el període de moratòria per a la implantació 
de l’Ortografia catalana i va ratificar les dues úniques modifi-
cacions del text aprovat l’octubre del 2016. Durant el període 
de carència de quatre anys per a la implantació definitiva de la 
nova ortografia, la Secció Filològica de l’IEC ha fet un segui-
ment de la recepció que han tingut les novetats ortogràfiques 
entre els professionals de la llengua i la comunitat lingüística.

Des del gener del 2017, els mitjans de comunicació van implan-
tar la nova versió de l’Ortografia en les seves edicions. També 
s’hi van sumar l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
pràcticament totes les editorials. La nova versió de l’Ortografia 
catalana consolida els canvis introduïts el 2016 en els accents 

diacrítics, en la dièresi, en l’apòstrof, en la grafia dels compos-
tos i en la pràctica totalitat dels mots prefixats. Trobareu més 
informació en aquest enllaç. (Font: IEC – infografia: CCMA) 

USA Today s’adapta

USA Today és el diari més popular dels Estats Units, i l’únic 
dels considerats no “locals” per definir-se com a tal a partir del 
mateix nom (els altres amb distribució “nacional” s’anomenen 
New York Times, Washington Post, Wall Street Journal). Ni tan 
sols té 40 anys, sempre ha tingut un enfocament més popular 
i accessible, i políticament menys definit que els altres (però 
que en síntesi i gràfica era innovador i imitat), i és publicat pel 
grup editorial Gannett: que és l’editorial de diaris més gran del 
país i posseeix molts altres diaris importants de grans i petites 
ciutats. Tant el diari com l’editorial tenen la seva seu a Virgínia, 
als afores de Washington DC. 

Aquesta setmana USA Today, que fins ara sempre s’ha quedat 
enrere en el canvi de prioritats cap al digital, també a causa 
de la seva gran circulació en paper, va anunciar que s’alinearà 
amb la resta de grans diaris internacionals per posar almenys 
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una part del seu contingut en línia per un preu. És una sanció 
addicional, si cal, que cap diari important (imprès i digital) creu 
que això és suficient per garantir els ingressos publicitaris sufi-
cients i que la quota d’ingressos que es pot obtenir dels lectors 
en línia s’ha convertit en essencial, a costa de reduir-los en 
nombre. (Font: Il Post)

S’obre una investigació a 
Apple i Amazon per pràctiques 
anticompetitives a Espanya
La  Comissió Nacional Reguladora dels Mercats i la Compe-
tència  (CNMC) va iniciar un  expedient sancionador  contra les 
multinacionals Amazon i Apple per “possibles pràctiques anti-
competitives en els sectors de la venda per Internet de produc-
tes electrònics i de la prestació de serveis de comercialització 
a tercers venedors minoristes a través de plataformes en línia 
(marketplace) a Espanya”,  segons resa en el  comunicat oficial.

La decisió de l’Ens Regulador es basaria en el cas que hi ha 
un  acord entre les dues empreses per a restringir vendes a les 
pàgines web d’Amazon a Espanya  i, d’aquesta manera, reduir 

la competència en el mercat de venda minorista per Internet de 
productes electrònics.

Això afectaria greument a la venda minorista de productes 
d’Apple per part de terceres empreses i a la publicitat de pro-
ductes competidors d’Apple. Paral·lelament, ajudaria a  enfor-
tir la posició d’Amazon en el sector de la prestació de serveis  
de comercialització a tercers venedors minoristes a través de 
plataformes en línia (Marketplace) a Espanya. (Font: La Publi-
cidad)

Formació al Col·legi de Periodistes

Periodisme polític: els guardians de la democràcia.- On 
line. Sessió en directe. Dilluns 12 de juliol (De 09.00h a 13.00h) 
Escola d’Estiu - El taller, dissenyat per David Miró, pretén re-
flexionar sobre el paper del periodisme polític en la seva funció 
de vigilància de la democràcia, 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 periodisme, i una aproximació al siste-
ma polític català i espanyol.
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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.Sessió en directe. 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 característiques del periodisme espe-
cialitzat en ciència, practicaran 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.

Iniciació al SEO: SEO intern i longtail.- On line. Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 26 de juliol al dimarts 31 d’agost 
(10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, impartit per Pilar Yépez, és 
entendre què és SEO des d’una perspectiva global i aplicar-lo 
de forma pràctica en la nostra tasca de comunicació. Per això, 
analitzarem com funciona la cerca i els resultats per després 

usar les tècniques per treballar el posicionament orgànic sen-
se necessitar massa coneixements tècnics, centrant-nos en el 
longtail i el SEO intern. 

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- On line. Curs 
sense restricció horària. Del dimarts 27 de juliol al dilluns 30 
d’agost (6 hores) - Tens un compte de Mailchimp però mai has 
posat ordre als contactes i subscriptors? La gestió de les au-
diències és bàsica per tenir una estratègia d’email màrqueting 
potent. En aquest taller, presentat per Marta Aguiló, veurem 
totes les eines que Mailchimp ens ofereix per endreçar i frag-
mentar els nostres contactes i així poder fer enviaments més 
segmentats i efectius.

Construeix una newsletter eficaç.- On line. Curs sense res-
tricció horària. Del dimecres 28 de juliol al divendres 27 d’agost 
(10 hores) - En aquest curs, a càrrec d’Ismael Nafría, s’analitzen 
els elements fonamentals que cal tenir en compte per idear, 
preparar, publicar i enviar un bon butlletí. També es repassen 
exemples de newsletters d’èxit tant de mitjans com d’empreses 
i entitats. Són casos que ofereixen lliçons molt valuoses per 
construir la nostra pròpia newsletter.
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Xarxes socials per a docents i centres educatius.- On line. 
Curs sense restricció horària. Del dilluns 28 de juny al divendres 
23 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 
consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació al 
servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la comu-
nitat escolar. En aquest curs, impartit per Pilar Yépez, enten-
drem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús de les xarxes 
socials i integrar-les dins de llurs eines de reputació i comuni-
cació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twitter i LinkedIn. 
Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació. Enca-
ra queden places disponibles!

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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Així usa els podcasts The Washington 
Post per captar subscriptors al seu 
mur de pagament
Per Anny Patterson, periodista de multimèdia / Red de Perio-
distas

The Washington Post està duent a terme una estratègia de deri-
var trànsit des dels seus podcasts fins el formulari de subscrip-
ció del mur de pagament del diari. Com fa servir aquest format 
sonor per a crear lectors de pagament?

Maggie Penman, productora executiva de Post Reports, ho ex-
plicava durant el recent Fòrum de WAN-IFRA: “Es tracta d’una 

forma eficaç d’atraure nous subscriptors que potser encara no 
estiguin compromesos amb el periodisme de The Post, i de 
retenir-los”.

Els usuaris del mur pagament del Post, que també escolten 
podcasts, solen ser els subscriptors més joves de la marca i 
se situen en el grup d’edat de 18 a 44 anys, el que fa que els 
podcasts siguin crucials per a l’estratègia general d’ingressos 
de l’empresa.

Una estratègia que funciona millor per a convertir els oients a 
usuaris de pagament és fer trucades de subscripció amb men-
cions personals dels amfitrions dels programes.

La gent sent una profunda connexió amb els presentadors dels 
seus podcasts favorits i vol donar suport al treball d’aquesta 
marca en particular.

“Vam tenir un gran èxit amb una campanya de subscripció en 
la qual la nostra presentadora, Martine Powers, va fer una crida 
específica als nostres oients i els va dir com podien recolzar el 
nostre treball i subscriure’s a The Post”, explica Penman.
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“Vam crear un tracte per a la nostra audiència, que els va fer 
sentir especials, però també ens va permetre rastrejar quins 
subscriptors procedien específicament dels podcasts”.

Comportament dels oients, mètrica de l’èxit
El nombre d’oients de podcast del Washington Post va augmen-
tar un 20% durant la pandèmia, especialment entre els joves.

“Quan la pandèmia va arribar i la gent va deixar d’anar a la fei-
na, pensàvem que el nostre nombre d’oients baixaria, però no 
es va veure afectat en absolut”, va dir Penman.

The Post mesura el creixement dels podcasts mes a mes. Ava-
lua les descàrregues, any a any. La mitjana d’escoltes men-
suals, per usuari; i els episodis, de major a menor rendiment.

També fa un seguiment de la participació calculant quina part 
del podcast li ha semblat interessant a l’usuari: el tema, el títol 
o les promocions relacionades.

No obstant això, l’ecosistema dels podcasts és un lloc molt con-
corregut. Com arriba The Post als que no són usuaris habituals 
dels seus continguts?

Tot i que no hi ha un únic factor d’èxit, el diari busca presenta-
dors de podcast amb una gran personalitat, que siguin capaços 
de connectar bé amb l’audiència gràcies a un profund coneixe-
ment del contingut i a una gran capacitat per explicar històries. 
(Fotografia: ADSLZone )
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Bassat tenia raó: “hi ha discriminació 
per l’edat en publicitat”
Per Maje López, periodista i consultora de comunicació / CTRL

Si bé la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola encara no ha 
acceptat el terme “discriminació per l’edat”, la veritat és que fa 
referència a un fenomen molt present en la societat actual. I, 
molt al nostre pesar, també en el sector de la comunicació i la 
publicitat.

Luis Bassat tenia raó. O potser... només tenia raó en part.

Sempre és fascinant, refrescant i inspirador escoltar, llegir i 
prestar atenció a Luis Bassat. En els seus llibres -especialment 
els incaducables Llibres Vermells, de la Publicitat, de les Mar-
ques i, també de la Vida-. I també en les entrevistes que són 
una invitació, ja des del titular que l’avesat periodista extreu, 
per a la reflexió. 

 

Fa tot just un mes, a 65ymas.com, deia Bassat: “Algunes mar-
ques discriminen per edat. No et sents representat en els seus 
anuncis”,

Efectivament. Així és. I així ha de ser quan no ets tu el target. 
Però em temo que el senyor Bassat no parlava d’aquesta ob-
vietat, sinó d’una realitat més profunda que la que mostra un 
model d’un espot que res et vol dir.
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“El mític publicista”, escrivia Marta Jurado, l’afortunada pro-
fessional a l’altre costat d’aquesta xerrada, “reivindica que les 
empreses tinguin en compte al col·lectiu sènior i el seu talent”.

I Luis Bassat tenia raó amb aquesta reivindicació. “Hi ha dis-
criminació per l’edat en publicitat i és molt problemàtic”. Ho és. 
Encara que el problemàtic és que aquesta (aparentment global) 
queixa de la discriminació per l’edat que ens afligeix, només 
trobi els fets que el ratifiquen en el reflex de la seva activitat: la 
publicitat com a tal. És ella, com els ulls, el mirall de l’ànima que 
la treballa. La discriminació per l’edat és el resultat d’un edatis-
me estructural. I, també, social. Per això Luis Bassat tenia raó, 
però... només en part. 

Aquests majors de 55 anys que estan aparentment ‘morts’ per 
a les marques, semblen estar-ho també per als head hunters i 
seleccionadors de talent que, representant a companyies amb 
objectius clars de diversitat, el primer que pregunten per dis-
criminar és la teva edat. Aquests 50 que per comprar són per-
fectes ja no ho són tant per treballar. I res més lluny que morts. 
Estan, això sí, absents dels espots i també de les agències, de 
les empreses, dels mitjans ...

I no se’n van de festa, només succeeix que la seva experiència 
i talent es resten de la producció. La crisi va canviar de color la 
decisió i el talent amb ells de passeig va tocar el dos. Però això 
no és d’ara, encara que ho sembli. Ve de vell.

Llegint a Bassat és inevitable posar en valor a qui amb ferme-
sa li aconsellava: “Si la teva agència va malament, contracta a 
gent gran”. Era el soci de Bassat. I el seu soci es deia David 
Ogilvy. Protagonista i faedor, com ell, de l’època daurada de 
la publicitat, que també ho era del creixement en consum, de 
l’economia i la societat. Persones que sabien que les idees no 
entenen d’edat i el talent tampoc. Que la discriminació per l’edat 
és un gemec que només es cura amb la consciència i pràctica 
real de la diversitat. Una cosa que només els valents són ca-
paços de proclamar. 

Però... som reflexos de pecats anteriors. D’haver presumit de 
ser la millor agència, la més creativa i la de la publicitat més 
fresca, perquè el talent que tenim és jove. ‘Una agència amb 
edat mitjana Millenial’. El fruit d’haver ressaltat, fins a titulars, 
l’insòlit que era trobar a un creatiu de 52 anys o més, rara avis 
sènior en una agència de publicitat. 
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Avui al sector s’alça la veu i s’agita la bandera que defensa amb 
orgull el partit dels sèniors en publicitat. Si la compra és com 
el vot en democràcia, contractar sense preguntar l’edat serà 
el vot de qualitat que certifiqui que els fonaments sostindran a 
una gran indústria de la publicitat. La que reflecteix en els seus 
anuncis el que practica dins. ‘Com és a dalt és a baix ..’ Els 
sona? Potser veus fos el reflex del que és dins. 

Perquè els anuncis inclusius (o no) són el fruit de ments inclu-
sives (o no). I aquestes es desenvolupen en empreses i socie-
tats inclusives (o no). Potser l’anunci sigui només el símptoma 
d’alguna cosa que afecta a empresa i, per descomptat, socie-
tat. Té solució. Discriminació per l’edat només es combat amb 
intel·ligència i consciència social, trencant el patró que regeix 
la teva forma de mirar. Sense perdre energia en pensar l’edat i 
emprant-la en pensar la idea. 

I potser és el moment de demostrar amb fets, que sí, que és 
veritat que en publicitat també, l’experiència és un grau i que 
suma esglaons aportant sèniors, joves, boomers, zetes i vice-
versa. Un grau per pensar, per crear, per vendre i per comprar. 

I no, les arrugues no impedeixen pensar. I no, un sènior a la 
teva agència no et tornarà de color mat. I no, ancià no és el que 
passa de 50. I no, posar un sènior somrient al teu espot no et 
farà caure en el rànquing d’audiència. I no, tenir un sènior en el 
punt de venda, no llastarà les teves vendes. 

“Tota aquella marca que tingui en compte a la gent gran, té el 
meu respecte”. Luis Basat dixit. 

I jo, amb tot el respecte, li parafrasejo: “Tota aquella agència/
empresa/mitjà que tingui en compte (també) a la gent gran (de 
més de 50) tenen el meu respecte”.

Suma talents, idees, experiències i edats diverses i creix en 
intel·ligència social, la qual cosa no entén d’edat per crear. No 
la fa servir com a criteri per a segmentar el talent. Ni s’ha inven-
tat Edatisme com a paraula. Si t’agraden les idees no pensis 
en edat. Siguis qui siguis, agència, anunciant, mitjà, empresa, 
head hunter o director general, repeteix amb mi: Senior is the 
new glam. (Font: PressReader)
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El periodisme mòbil: gran 
competència de la cobertura 
tradicional
Per Fadilla Dellal / Noticias de Navarra

 
És curiós com molts pensen que els inicis del periodisme es 
remunten al segle XIX, però la veritat és que no tenen raó.

Heròdot, el reconegut cronista de l’Antiga Grècia, va ser un dels 
responsables de crear aquesta professió. El seu treball narrant 
els esdeveniments del seu temps, així com raonant els motius i 
conseqüències, podrien assemblar-se al ‘reporter arcaic’.

No obstant això, aquesta professió ha deixat molt soroll de fons 
des de llavors, passant per aixecaments, conflictes bèl·lics o 
revolucions industrials. El que està clar és que, l’escenari con-
temporani i actual ha canviat, i té molt a dir.

La professió periodística ha consistit, des de sempre, en ex-
plicar històries dins i fora de la ‘redacció’. No obstant això, 
els avanços tecnològics i la immediatesa de la informació han 
transformat per complet el model que coneixíem. El creixent ús 
dels dispositius mòbils ha generat una nova manera de dir les 
coses, i el periodisme clàssic ha passat a segon pla. La nova 
modalitat de comunicació ha permès, en qualsevol cas, poder 
aportar i accedir al contingut les vint hores del dia.

Les TICs han aconseguit obrir infinitud de portes al món de la 
comunicació en tots els àmbits, però, això ha derivat en una 
amenaça al ‘periodisme tradicional’. Renovar-se o morir. Així es 
va donar començament al dilema, que, va causar tant debat i 
controvèrsia entre els nostres professionals de la comunicació.

Nobbot
A causa de la multitud d’eines i formats disponibles, els periodis-
tes ja no solament escriuen sinó, que, poden i s’han d’adaptar 
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a diverses formes d’explicar, d’informar. I és que, aquesta nova 
provocació als mitjans de comunicació ha aconseguit, que gai-
rebé tothom pugui opinar i explicar, gairebé sense demostrar si 
és veritat o no. A diferència del nostre ‘estimat vell periodisme’, 
el qual estava dotat i gaudia de fonts, arguments, testimonis i 
veritat.

Després hi ha el periodisme transmèdia. Aquesta doctrina té 
similituds amb el periodisme anterior, sí, però també està ple 
de noves virtuts i facilitats per a la dilatació informativa. Amb 
la principal diferència que aquest aprofita totes les noves opor-
tunitats tecnològiques de l’àmbit comunicatiu , que, al seu torn 
s’han originat en la nostra societat contemporània, o postmo-
derna.

Periodisme mòbil: la nova competència de la cobertura tra-
dicional
Una altra qüestió, potser un tant preocupant, és l’aparició de 
les xarxes socials. El fenomen, que, possiblement fa tremolar 
molts dels professionals de la comunicació, ja que alguns de 
manera independent van decidir crear un espai per a combatre 
la comunicació convencional. ‘Quan la tecnologia fa possible 
la construcció, d’un llogaret global, els mitjans reflecteixen el 
món d’una manera superficial i fragmentària. Els cinc sentits del 
periodista: estar, veure, escoltar, compartir i pensar’, Ryszard 
Kapuscinski (1950)

Però més enllà de les ‘xarxes socials tradicionals’ (Facebook, 
Instagram, Twitter...), que, possiblement hagin quedat obsole-
tes davant l’arribada de noves plataformes de difusió i a ‘rigorós 
directe’, algunes apps, com Storymaker, Bambuser, o snapchat, 
també tenen un important paper, en aquest nou rumb del perio-
disme.

Per exemple, Bambuser, va ser una de les apps amb més 
protagonisme en les protestes de la Primavera Àrab. A través 
d’aquesta plataforma es van fer arribar imatges, a tot el plane-
ta, del bombardeig de la ciutat d’Homs. Encara que finalment, 
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aquesta eina alternativa, va ser censurada pel Govern. Un altre 
dels casos, més coneguts, és el de snapchat. L’aplicació amb 
més joc entre els nens i joves arriba, a dia d’avui, a mitjans con-
solidats com la CNN o The New York Times, amb més de 100 
milions d’usuaris a tot el món. Tot això, com a clar exemple del 
poder de difusió de les plataformes mòbils i el seu acompanya-
ment a la informació diària.

Possiblement, tota aquesta transformació del periodisme es 
degui a tres importants crisi. La immediatesa informativa; tots 
volem informació ‘aquí i ara’ i ni tan sols ens importa trair el 
periodisme tradicional. D’altra banda, està l’aspecte econòmic; 
sempre vam optar pel ‘bo, bonic i barat’, i, així tracta de vendre 
el periodisme mòbil, contingut atractiu, fàcil i de lectura preci-
pitada.

I finalment, la crisi d’eclosió de les tecnologies emergents; nous 
suports, audiències d’una altra generació... Tot això ha generat, 
que el periodisme convencional s’enfronti als reptes de la revo-
lució digital.

Encara que l’era de l’SMS ens resultava gratament atractiva, el 
“mojo journalism” se situa dins el pòdium guanyador. El perio-

disme mòbil pot desenvolupar la funció comunicativa amb mas-
sa immediatesa, i això no és del tot bo. Com la rutina de milions 
de persones, ara, tots segueixen la mateixa ruta, la mateixa 
connexió. Els periodistes s’adapten a la situació i nosaltres, 
com a consumidors, al contingut. 

El que està clar és que, el periodisme mòbil ha preferit volar en 
solitari. (Fotografia: Avid i Periodistas Transmedia)
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El periodisme digital es dispara un 
27% en només dos anys
Per AMI

 
Les dades que llança l’informe Claus de la Informació del pri-
mer trimestre del 2021, presentat per l’Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI) i elaborat per Deloitte i Media Hotline, con-
clouen que hi ha un clar increment de lectors digitals en detri-
ment dels lectors de premsa impresa. El que es tradueix en una 
més gran inversió publicitària en aquest tipus de mitjans, en uns 
temps on l’univers digital segueix guanyant adeptes especial-
ment entre els públics més joves.  

De tal manera, les dades de Claus de la Informació del pri-
mer trimestre d’any mostren que les audiències mensual i 
diària total dels mitjans d’informació han augmentat en 17,6 
milions de lectors diaris, un increment del 1,9% davant el pri-
mer trimestre del 2020. La lectura exclusiva digital d’aquest 
tipus de mitjans, més associada a l’actualitat diària (62%) 
que a la mensual (43%), amb 476 milions d’usuaris únics 
multiplataforma, són un 27% més que fa dos anys. La publi-
citat digital representa en aquest apartat el 52% de la total, 8 
punts percentuals més.

La tendència a l’alça dels lectors d’exclusius de digital segueix 
present en els mitjans d’informació general, amb 9,2 milions, 
enfront dels 4 milions de lectors exclusius de paper.

Si ens fixem en el primer trimestre del l’any respecte al mateix 
període del 2020, hi ha un lleuger decrement de l’audiència di-
gital (-6%) i cal tenir en compte que només el 10,6% dels usua-
ris únics multiplataforma són exclusius PC . I encara que els 
ingressos publicitaris de paper pateixen un retrocés, el volum 
d’ingressos en digital durant el primer trimestre en aquest tipus 
de mitjans és similar al mateix període de l’any anterior.
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Pel que fa a les dades analitzades que fan referència als mi-
tjans de comunicació esportiva, els lectors diaris exclusius de 
digital (3,6 milions) superen àmpliament als exclusius de paper 
(1,2 milions), i gairebé el 69% de l’audiència d’informació espor-
tiva ja és exclusivament digital amb més de 66 milions d’usuaris 
únics multiplataforma, un 25% més que fa dos anys.

L’increment de l’audiència digital de l’últim any ha estat del 4% 
gràcies a certa normalització del panorama esportiu després 
de l’etapa inicial de confinament Covid al març de 2020. Mal-
grat això, les pàgines vistes en multiplataforma se situen durant 
aquest primer trimestre un 4% per sota el mateix període del 
2020. Una dada important a tenir en compte és que el 55% del 
trànsit a desktop dels mitjans d’informació esportiva procedeix 
d’altres llocs amb similar contingut.

Els ingressos publicitaris durant aquest període, en el conjunt 
de la premsa esportiva paper i digital, creixen un 5% respec-
te al primer trimestre del l’any anterior, aconseguint una xifra 
d’ingressos de 20,9 milions d’euros, el 15% del total de mitjans 
de informació. Els ingressos publicitaris de paper retrocedeixen 
gairebé un 36%, mentre que els ingressos en digital creixen un 
15%.

Per finalitzar, l’informe recull les dades d’audiència de mitjans 
d’informació econòmica i revelen que el 71% dels lectors dia-
ris d’aquest tipus de mitjans van llegir exclusivament en format 
digital durant l’últim període. A més, el trànsit en desktop de 
Google suposa ja més del 72% del total en l’últim any. La pu-
blicitat digital en els mitjans d’informació econòmica representa 
el 63,5% del total, 10,6 punts percentuals més que durant el 
mateix període del 2020.

La tendència en aquest primer trimestre del l’any és clara cap 
a un increment de lectors digitals que, com a conseqüència, 
es tradueix en un augment de la publicitat en formats digitals 
enfront dels formats més tradicionals. (Infografia: Kern Pharma)
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SEO per a periodistes i bloggers: Per 
què és un valor afegit?
Per Webpositer Academy

Internet ha transformat multitud de professions, al temps que 
ha donat origen a unes altres. Un excel·lent exemple el trobem 
en el món del Periodisme, que s’ha reinventat adaptant-se a un 
nou canal però mantenint intacta la seva essència: informar i 
connectar amb el lector.

En aquest escenari, el coneixement i domini de les tècniques 
SEO per als periodistes digitals marcarà la diferència entre es-
criure un bon contingut o escriure un contingut de qualitat que 
sigui llegit pel major nombre d’usuaris. Lluny han quedat els 

temps en què els mitjans eren els únics productors de contin-
guts. Les marques han ocupat aquest lloc i els periodistes digi-
tals, amb dots innates per a la comunicació i el seu domini dels 
motors de cerca, són els professionals capaços de crear con-
tinguts que captivin a l’audiència, afavorint la seva conversió en 
client. Un tàndem perfecte.

Quant ha canviat la forma en què ens vam informar del que pas-
sa al món! En temps real, des d’un ordinador o un telèfon mòbil 
i des de multitud de canals diferents. I tot en menys de 10 anys. 
L’impacte d’Internet ha entrat de ple en infinitat de professions, 
sent imprescindible l’adaptació a les seves regles de joc. En 
aquest maremàgnum d’innovació, el concepte de Periodisme 
tradicional s’ha capgirat de manera increïble obligant els seus 
professionals a fer un exercici de reinvenció.

Els lectors ja no accedeixen a la informació de la mateixa ma-
nera que fa tot just un anys, al temps que tenen la capacitat 
d’interactuar amb aquests continguts d’una manera desconegu-
da fins ara.

El periodisme es transforma i només els professionals de la in-
formació que es digitalitzin aconseguiran el gran repte: obtenir 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

la màxima difusió i impacte amb les seves publicacions. Una 
mina d’or per a les publicacions locals i una vareta màgica per 
als seus editors i periodistes.

En aquesta missió, la formació en SEO per als periodistes ac-
tuals serà el valor diferencial d’aquest professional que domi-
narà el funcionament dels cercadors, les tècniques per fer els 
seus continguts més efectius així com les eines per mesurar les 
visites obtingudes.

Tot amb la màxima immediatesa i dinamisme, perquè el canvi 
és l’hàbitat natural d’Internet i de qui es mou en les seves ai-
gües. I a un cost apte per al periodisme de proximitat.

Encara necessites més arguments per portar el posicionament 
web a la redacció periodística? Això no ha fet més que començar.

Del Periodisme de tota la vida al Periodisme Digital: Claus 
de la seva Evolució Natural
Poc queda ja d’aquella imatge de redaccions de diaris plenes 
de periodistes fent clic amb molta velocitat a les tecles de la 
seva Olivetti, amb taules plenes de papers i notícies d’última 
hora que arribaven a través de teletips.

El Periodisme com a disciplina ha sofert una transformació amb 
la consolidació d’Internet, un mitjà que no només ha canviat la 
forma en què es concebia la premsa, sinó la manera en què la 
societat es comunica i interactua amb la informació .

Però, quins aspectes determinen la gran evolució del pe-
riodisme?
a) Els Cercadors d’Internet.- Amb l’arribada d’Internet, la prem-
sa deixa de vendre els seus diaris i revistes als quioscos, 
aquests establiments als que acudíem per conèixer les notí-
cies que havien succeït el dia anterior o per sorprendre’ns amb 
els continguts del mes d’aquesta publicació especialitzada que 
molts fins i tot col·leccionàvem.

Internet canvia per complet aquest panorama. La ploma del 
periodista es projecta en articles, entrevistes, cròniques o re-
portatges que ara es publiquen en un univers, el d’Internet, al 
que pot arribar una audiència molt àmplia. Però, entre tanta 
informació, com aconsegueixo que la meva sigui l’elegida pel 
lector?

El periodista es troba amb un lector que ja no passa les pàgi-
nes d’un diari o d’una revista, sinó que utilitza els cercadors 
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d’Internet com Google, Yahoo o Bing per trobar una informació 
que resolgui la seva set de coneixement.
 

Entre tots aquests resultats, els primers tindran totes les pape-
retes per ser llegits. És en aquest punt on el funcionament de 
les tècniques de posicionament en cercadors ha d’estar gravat 
a l’ADN de tot professional de la informació perquè el seu co-
neixement i òptima aplicació converteixen en bon contingut, en 
un espai ideal, no només pel que diu sinó perquè respon al que 
busca i vol llegir l’usuari .

Accés a la Informació.- Recordes l’exemple del quiosc? Fins fa 
relativament poc la televisió, la premsa o la ràdio eren els únics 
mitjans als que acudir per estar informats.

Ara l’accés a la informació és multidispositiu; igual puc consul-
tar el diari al mòbil que a la tablet de camí a la feina, que puc 
tornar a veure el meu programa favorit en el portàtil, compartir 
amb altres usuaris la meva valoració i tot això en un clic.

A més dels mitjans d’accés, l’audiència d’aquesta informació 
és global, ja no hi ha fronteres i un contingut aconsegueix mul-
tiplicar la seva capacitat d’impacte unint qualitat i aportació de 
valor, amb una excel·lent elecció dels mitjans de publicació i 
l’aplicació de tècniques SEO per part del periodista, escollint 
les paraules clau adequades i utilitzant-les en la informació amb 
mestria.

Canals de Difusió.- El periodisme del segle XXI ha de dominar 
el món online, en què la informació s’alia amb les xarxes so-
cials.

Aquestes plataformes actuen com a altaveu per a propagar el 
missatge entre una audiència molt més àmplia que reacciona 
davant aquest contingut, compartint-lo, opinant, llançant re-
flexions i fins i tot cítriques o ampliant la informació per tenir 
una opinió ben formada d’una temàtica concreta.
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Producció del Contingut.- Abans,  els únics generadors de con-
tinguts eren els mitjans. Des d’ells es difonien les informacions. 
La idea de muntar la nostra pròpia revista, per exemple, era 
considerada com una bogeria.

Internet ho ha canviat tot. Els mitjans segueixen fent el seu pa-
per però ara les marques són les grans productores de contin-
guts.
Elles generen en l’actualitat contingut basat en els interessos 
dels usuaris, recorrent a periodistes, publicistes, redactors i 
professionals en Màrqueting de Continguts per arribar al públic 
amb informació d’utilitat per al seu dia a dia, sense molestar les 
seves rutines.

Un exemple? Movistar i el seu blog Contunegocio.es, amb 
continguts dissenyats per a emprenedors i pimes, allunyat de 
l’autobombo i la promoció pura i dura.

Efectivament. Tot i l’evolució patent que ha patit l’exercici pe-
riodístic, hi ha aspectes que la revolució digital manté intactes 
per als professionals amb una habilitat especial per tractar la 
informació.

 
Quatre aspectes essencials del periodisme tradicional que 
es conserven a l’era del periodisme digital

1. El Periodista 3.0 té el do de l’escriptura i sap com explicar les 
històries perquè l’escrit arribi al públic objectiu atraient la seva 
atenció.

A més, el domini del SEO per a periodistes i blocaires perme-
trà que aquest professional tingui capacitat per mesurar l’abast 
del seu treball en termes de conversió, participació, visites a la 
web, etc. el que enriqueix encara més la seva tasca i en el seu 
cas la capçalera on fa la feina.
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2. En tots dos casos es treballa amb informació i el periodista 
digital compta amb el talent i les eines necessàries per transfor-
mar les dades i conceptes en històries atractives, emocionants 
i que connectin amb la seva audiència, a través de tot tipus de 
formats i canals de difusió.

Una petita diferència/valor afegit? Els emissors de la informació 
ja no són només els mitjans sinó que les marques han anat 
guanyant terreny, deixant les informacions d’autobombo a un 
costat i advocant pel contingut que interessi a la seva audiència 
i guardi vinculació amb la seva activitat professional i els valors 
que la marca defensa.

3. El Periodisme de tota la vida, a l’igual que el seu cosí ger-
mà digital, treballen per un propòsit comú: connectar amb 
l’audiència.

Les tècniques de redacció publicitària han requerit d’ajustaments 
SEO per adaptar-se a les regles de joc que marquen els cerca-
dors, l’accés ràpid a la informació des d’Internet i el nou lector, 
però tot periodista escriu perquè les seves històries no només 
siguin llegides, sinó que calin dins de cada persona, provocant-
li emocions, accions o reflexions.

4. La part més marketiniana del Periodisme busca vendre 
exemplars, guanyar més subscriptors a una publicació i multi-
plicar els ingressos en publicitat.

La tasca del periodista digital, amb la seva habilitat per escriure, 
explicar històries i mantenir converses en el món online, també 
afavoreix que els usuaris es converteixin en clients, es subscri-
guin a un lloc determinat per la qualitat dels continguts oferts o 
es fidelitzi amb la marca a través de les xarxes socials millorant 
el seu branding.

Com pots comprovar, només ha canviat el mitjà, les bases se-
gueixen sent les mateixes.

Perquè li Serveix el SEO a un Periodista i Blogger Profes-
sional?
Fins al moment hem deixat clar que estudiar SEO per a un 
periodista s’alça com un valor diferencial però imprescindible 
perquè sap com funcionen els cercadors d’Internet i aquest co-
neixement li permetrà que les seves informacions i continguts 
arribin a un públic més gran, al dominar aquest nou escenari 
periodístic .
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Però, un periodista digital va molt més enllà.

Sap transformar les dades i la informació en històries que atra-
pen però a més sap mesurar la repercussió dels seus treballs.

Ja no ha de esperar-se a veure un informe d’OJD per saber 
si es venen més o menys periòdics aquest mes. Ara ell ma-
teix descobreix a través d’eines com Google Analytics quines 
pàgines obtenen més visites, quins continguts aconsegueixen 
més conversions o què temàtiques interessen als usuaris que 
arriben al seu web. ¡Informació a el poder!

Com dèiem: Una mina d’or per a les publicacions de proximitat 
i una vareta màgica per als seus editors i periodistes. (Infogra-
fies: kmf infotech, DelSol i Notiveraz 360)
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La premsa local quebequesa, la 
catalana i la Covid-19
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

Són pràcticament dos anys, igual a Catalunya que al Quebec. 
Setmanalment, els periòdics, revistes i altres mitjans locals de 
tota mena han abundant en contingut il·luminador sobre el co-
ronavirus. I, tanmateix, igual al Quebec que aquí, arran de les 
mesures per evitar la propagació de la Covid-19, els editors 
i les seves respectives capçaleres han anat augmentant els 

anuncis de retallades de personal, la reducció de jornada labo-
ral o la finalització de determinats contractes autònoms, en una 
mostra de la fragilitat a què han arribat.

Llegim a Le Devoir, un diari de Mont-real: “El joc de dòmino és 
tristament senzill, expliquen els diversos jugadors. Com que el 
Govern de Legault demana evitar reunions i, en particular, va 
decretar el tancament de sales de concerts i diverses escoles, 
la indústria cultural, el món de les sortides i esdeveniments, així 
com el comerç al detall, han estat molt afectats. Per tant, ara no 
és el moment perquè comprin anuncis als mitjans de comunica-
ció, que havien previst aquestes entrades de diners en el seu 
pressupost, prou ajustat”.

Uns dies després, el mateix diari anunciava a la seva pàgina 
de Facebook que set empleats (inclosos cinc de la redacció) 
serien acomiadats abans de l’estiu. El diari gratuït Metro Mon-
treal també va acomiadar part dels seus columnistes autònoms 
i molts periodistes setmanals, alguns dels quals treballaven per 
a Lexis Média i iciMédias, fent premsa de proximitat.

“És com una parada sobtada, un tren que posa els frens”, 
il·lustra Renel Bouchard, president d’iciMédias, un grup que 
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reuneix 23 dels 130 setmanals que s’editen al Quebec. “Com 
que depenen dels ingressos publicitaris, aquestes publicacions 
gratuïtes i locals són les més dèbils”, diu.

Fa anys, des de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal 
vaig mantenir contactes esporàdics però profitosos amb Heb-
dos Québec, una associació nascuda l’any 1932. Aquesta as-
sociació quebequesa promou la premsa local independent, li 
dona suport en el seu desenvolupament i coordina les seves 
accions. Hebdos Québec reuneix 76 setmanaris independents 
en francès al Quebec que arriben col·lectivament a 4 milions de 
lectors cada setmana. Ha tingut, i té, una gran vitalitat, que re-
flecteix la immensa diversitat cultural del Quebec actual. Però, 
com a Catalunya, els editors associats i la mateixa associació 
estan patint molt amb el coronavirus.

Hebdos Québec també disposa, com l’AMIC a Catalunya, d’una 
estructura comercial molt potent i els seus enllaços són nom-
brosos, ajudant a què les publicacions associades brillin per tot 
arreu en aquest territori francòfon. Com resa al seu web: Heb-
dos Québec s’ha convertit en una missió de promoció i recerca 
de l’excel·lència en la publicació dels periòdics de proximitat, 
“per contribuir al desenvolupament de la indústria de la premsa 

–en paper i digital– i per defensar els interessos dels nostres 
membres”.

En la seva recent assemblea es van ratificar els objectius fun-
dacionals de l’Hebdos Québec i se’n van afegir d’altres, de tal 
manera que ara no en són quatre, sinó sis:

• Fomentar l’excel·lència en tots els aspectes de les publica-
cions locals.
• Establir un enfocament concertat per als editors de setma-
naris publicats en francès i altres idiomes al Quebec i altres 
editorials canadenques de llengua francesa.
• Representar els interessos dels seus membres davant les au-
toritats governamentals.
• Promoure la distribució de les capçaleres i elaborar estratè-
gies per mantenir l’estima dels lectors.
• Desenvolupar el mercat publicitari.
• Incrementar l’intercanvi d’informació entre els membres.

Sortint de la pandèmia i del desastre econòmic que ha gene-
rat, l’associació francòfona reconeix les baixes dels darrers 24 
mesos i s’obre a acollir nous associats amb la pregunta “per 
què escollir-nos?”. Després de la crida ho explica: “La missió 
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d’Hebdos Québec és representar, defensar i promoure la prem-
sa local i regional, donar suport al seu desenvolupament i in-
fluència i coordinar les seves accions”. I l’entitat recorda també 
als potencials anunciants que té quatre milions de lectors cada 
setmana dividits entre les 75 capçaleres associades.

Per superar la crisi i la tragèdia de la Covid-19, Hebdos 
Québec ha llançat la campanya Invest local, un crit per im-
pulsar l’economia de proximitat amb el nom de Blue Basket, 
en col·laboració amb el Govern del Quebec i el seu Ministe-
ri d’Economia i Innovació. En la presentació de la campanya, 
amb la participació de les 75 capçaleres associades, s’explica 
que “per descomptat, l’actual pandèmia ha sacsejat els hàbits 
de consum, ha transformat el comerç i ha obligat a la innovació 
en alguns casos. Aquest context també haurà motivat la reflexió 
sobre la necessitat de consumir localment i, sobretot, promoure 
empreses i comerços locals i regionals”.

Com les organitzades a voltes tant per l’AMIC com l’ACPC a 
Catalunya, al Quebec “les campanyes locals de compra no són 
noves i fa anys que es publiquen esporàdicament. El procés 
s’esvaeix i els hàbits disminueixen amb el pas del temps”, su-
bratlla Benoit Chartier, president del consell d’administració de 

l’associació de setmanaris quebequesos: “Les darreres setma-
nes ens han enviat el missatge que cal invertir des del punt 
de vista local i regional, però sobretot desenvolupar i mantenir 
aquest reflex del consumidor. No hauria de ser un esforç, sinó 
un hàbit real, fàcil d’adoptar per a nosaltres”.

Aquest reflex, que ara s’hauria d’endegar novament a Catalun-
ya –naturalment amb el suport de la Generalitat–, és essencial 
per als setmanaris locals i comarcals que han servit les seves 
respectives comunitats durant dècades i dècades. Chartier es-
criu: “Són socis de la comunitat. Els mitjans de proximitat, com 
a empreses locals, creen llocs de treball i reinverteixen en la 
seva comunitat, de la qual demostren ser un dels majors am-
baixadors”.

Benoit Chartier ha escrit un comunicat amb motiu del llança-
ment de la campanya d’Invest local, on es diu sense embuts: 
“Els gegants americans o GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple i Microsoft) simplement recullen i retransmeten les notí-
cies sense haver pagat per produir-les. Exporten tots els dòlars 
que els concedeixen els comerciants sense contribuir mai a la 
comunitat, la regió, la província i sense imposar ni imposar-se”.
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Finalment, per al director general de l’associació, Sylvain Pois-
son, “els vehicles de motor que es compren aquí no circulen 
a Califòrnia ni a Àsia, i els aliments que es venen aquí se ser-
veixen a les nostres taules! El setmanari ja no es pot orientar 
geogràficament. Per tant, Hebdos Québec creu que és hora 
d’invertir localment d’una vegada per totes, per valorar i promo-
cionar la informació local i comarcal”.

Mentre a Catalunya el nostre Govern encara no s’ha pronunciat 
i obre convocatòries com si no hagués passat res, els efectes 
de la pandèmia sí que han estat considerats a la regió quebe-
quesa. Així, en vigílies de la presentació del pròxim pressupost 
federal, el Bloc Québécois va presentar les seves expectatives 
pressupostàries i les seves set prioritats, inclosa la de suport 
directe als mitjans escrits mitjançant l’alliberament dels 560 mi-
lions de dòlars ja anunciats, a més de mesures específicament 
dedicades als mitjans locals. En fer-ho, el Bloc dona suport a 
les demandes d’Hebdos Québec.

Per tant, la reunió celebrada fa dos mesos al Parlament cana-
denc, a Ottawa, va marcar un punt d’inflexió en els esforços de 
l’associació dels setmanaris quebequesos en francès per revi-
sar diversos dels criteris inherents al programa d’assistència 

als mitjans federals, que clarament desafavorien la premsa lo-
cal i regional.

Com a Canadà, els editors locals catalans també evoquen una 
reorientació dels esforços de les capçaleres, al mateix temps 
que reivindiquen la responsabilitat als anunciants i, en parti-
cular, als governs (del país, de la província, del municipi) de 
reinvertir en publicitat als mitjans de comunicació locals i fer-
ho amb una preocupació per l’equitat. Per acabar, res de nou 
a l’oest. Per quan el suport clar i eficaç per a la premsa local 
catalana? (Infografia: Le Blogue du Québec)
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