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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Els mitjans de confiança guanyen terreny amb la pandèmia
D’AQUÍ I D’ALLÀ: La difusió dels diaris impresos es va desplomar un 18,45% el 2020

COMUNICACIÓ DIGITAL
Els mitjans tradicionals també guanyen amb la inversió digital

PUBLICITAT I MÀRQUETING
L’AMIC impulsa la publicitat programàtica en català

NOVES EINES
El full de ruta per a l’èxit de les campanyes digitals en un futur sense galetes

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Deu consells per editar (i autoeditar-te)

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: La UMH crea un grup per combatre la pirateria a la xarxa i defensar els drets d’autor
TRIBUNA: El Govern espanyol està obligat a auditar tots els mitjans de comunicació
PETIT REPORTATGE: Així domina Google tota la cadena de valor de la publicitat digital a Espanya
ANÀLISI: Gairebé el 80% de mitjans locals digitals i regionals (a Mèxic) volen incloure contingut de pagament o contribucions de lectors
DOSSIER: La desagregació de les notícies locals: on troba valor encara l’audiència
OPINIÓ: La regulació de la premsa i l’aplicació de la Llei de publicitat
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Els mitjans de confiança guanyen 
terreny amb la pandèmia
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  

Els hàbits de consum de notícies observats en els darrers anys 
han estat sacsejats per la crisi de la salut. Si el públic s’ha de-
dicat naturalment als mitjans digitals, la pandèmia també ha 
accelerat el consum de tots els mitjans de comunicació a ni-
vell mundial. Aquests trets han mogut Kantar Media França a 
aprofundir-hi.

Aquest “renovat interès per les notícies”, destacat pel baròme-
tre Kantar sobre la confiança de la població en els mitjans de 
comunicació a principis d’any, va acompanyat de la gana dels 
consumidors per obtenir notícies fiables. Els resultats del recent 
estudi sobre les tendències del consum de mitjans i notícies a 
Europa occidental ho confirmen: per a més d’un de cada tres 
ciutadans, “confiar en la font d’informació ha esdevingut més 
important des de l’inici de la pandèmia”. Una lliçó per a marques 
i comunicadors.

Realitzat a Espanya, França, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya i 
Irlanda entre més de 6.000 individus i més de700 professionals 
de la comunicació, l’estudi demostra que la noció de confiança 
és el centre d’aquest nou paradigma. Per al 35% de les perso-
nes enquestades a Europa, confiar en la font de la informació 
ha esdevingut més important amb la pandèmia.

Aquesta tendència es troba en totes les generacions, des de la 
gen Z (30%) fins als 55-64 anys, que són els més nombrosos 
(43%) que comparteixen aquesta opinió.
 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Xarxes socials i notícies falses
Una de les causes d’aquest fenomen es troba en l’extraordinària 
progressió de les xarxes socials des de l’aparició del coronavirus. 
Confinats o mantinguts a distància durant diversos mesos, els ciu-
tadans han trobat a les xarxes un mitjà per mantenir les seves inte-
raccions socials i un lloc únic d’informació i expressió. Quines són 
les tres fonts que més utilitzeu per obtenir informació? A aquesta 
pregunta, més d’un de cada dos joves de 16 a 24 anys (51%) citen 
les xarxes socials al capdavant. Totes les generacions combina-
des, ara ocupen el segon lloc (36%) molt després de la televisió 
(62%), però just per davant de la premsa (35%).

Les plataformes socials han accelerat la seva implantació a Eu-
ropa occidental com a font d’informació. També hi ha l’altra cara 
de la moneda: una viralització sense precedents de rumors, in-
formació no verificada i que provoca ansietat. Al gener, “el 63% 
dels enquestats van dir que s’enfrontaven almenys un cop al mes 
amb” notícies falses “(4 punts més), sempre segons Kantar.

El públic desconfia de les notícies incontrolades
La difusió de notícies falses no té res a veure amb aquesta 
creixent necessitat d’informació de qualitat, transmesa per mi-
tjans de confiança. El 40% de les persones entrevistades per 
a l’estudi creu que la informació només es pot confiar en fonts 
oficials i fiables. Això és encara més cert entre els joves de 55 
a 64 anys que són gairebé 1 de cada 2 (49%) per compartir 
aquesta opinió.

Resultat: la puntuació mitjana de confiança de les plataformes 
i agregadors socials és clarament negativa: -28%, mentre que 
la confiança en grups de premsa (+15%) i TV/ràdio (+41%) és 
relativament estable.
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Les conclusions d’aquest estudi no poden ser més encertades: 
les noves fonts d’informació, que estan creixent ràpidament, 
sempre seran un repte per al sector de la Comunicació. 

Marques i comunitats de mitjans: una oportunitat per als 
comunicadors
Per tornar a posar la confiança en el centre de les seves inte-
raccions amb els consumidors i crear més proximitat amb ells, 
les marques tenen, doncs, l’interès de donar suport a un contin-

gut periodístic de qualitat. L’autoritat i el crèdit atorgat a la infor-
mació esdevenen un element clau en una estratègia de comu-
nicació. És una de les palanques de confiança per a la marca.

Beneficiar-se del suport de marques multimèdia també és un 
avantatge. Aquestes últimes ofereixen una oferta editorial cohe-
rent i multimèdia en què els lectors, usuaris d’Internet o espec-
tadors es poden identificar i trobar fàcilment. En confiar en les 
comunitats d’aquestes marques de mitjans, els comunicadors 
poden assolir els seus objectius en entorns de confiança i ali-
mentar discussions sobre valors i interessos comuns. Indepen-
dentment dels canals de distribució que s’utilitzin, les marques 
de mitjans constitueixen la base d’una comunicació local, con-
trolada i duradora.

Queda per veure si, juntament amb aquests principals actors, 
els mitjans de comunicació comunitaris de qualitat i de nínxol, 
produïts en particular en plataformes com Substack o Bulletin, 
poden guanyar-se la confiança del públic a llarg termini.

En l’informe, els autors de l’informe insisteixen un parell de ve-
gades en que les conclusions del treball encarregat per Kan-
tar són vàlides per a marques de totes mides, a les quals les 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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demana que esbrinin com les perceben els consumidors i els 
influents a nivell global, regional i local. (Infografia i gràfics: 
Kantar)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Las cinco claves 
para redefifinir tu estrategia de comunicación. CLICAR AQUÍ 

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_3033.pdf
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La difusió dels diaris impresos es va 
desplomar un 18,45% el 2020
Per Comunicació 21

L’impacte de la pandèmia de la Covid-19 ha intensificat la dava-
llada en la difusió que els diaris impresos de pagament patien 
any rere any. El 2020, a Catalunya, les Illes Balears i el País Va-
lencià totes les capçaleres van perdre lectors respecte de l’any 
anterior, segons les dades certificades d’OJD. Com és habitual, 
la intensitat de la caiguda varia segons el mitjà i la zona, però la 
gran majoria retrocedeix amb percentatges de dos dígits, quan 
en exercicis anteriors eren minoria.

En concret, l’any passat, la difusió global als tres territoris de les 
capçaleres analitzades va ser de 251.164 exemplars de mitjana 
diària, una reculada del 18,45% respecte dels 307.984 de 2019. 
Aleshores, la davallada va ser del 9,29%.

Per territoris, a Catalunya el conjunt de diaris va registrar una 
difusió de 170.131 exemplars, un 17,08% menys que el 2019; 
al País Valencià, amb 46.686 exemplars, la davallada va ser del 
25,11%, i a les Illes Balears, amb 34.347 exemplars, la reducció 
es va quedar en un 15,10%.

Les capçaleres editades a Catalunya, Illes Balears i País Va-
lencià van assolir una difusió global de 221.768 exemplars de 
mitjana diària, el que representa una baixada del 18,23% en 
comparació al 2019. Per la seva part, els tres diaris editats a 
Madrid analitzats van registrar en aquests territoris una difusió 
de 29.396 exemplars, una caiguda del 20,05%.

Per altra banda, a Catalunya els diaris que s’hi editen van sumar 
una difusió de 157.752 exemplars de mitjana diària el 2020, un 
16,92% menys que en l’any anterior. Per la seva part, la difusió 
dels diaris editats a Madrid va ser de 12.353 exemplars, una 
disminució del 18,95%.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Al País Valencià els diaris del territori van obtenir 32.719 exem-
plars de difusió mitjana, un retrocés del 26,79%, mentre que 
les capçaleres de Madrid, amb 13.297 exemplars, van patir una 
davallada del 20,03%.

Finalment, a les Illes Balears els periòdics locals van registrar 
29.973 exemplars de difusió, xifra que suposa un descens del 
13,80%, i la premsa de Madrid va assolir una difusió de 3.746 
exemplars, un 23,55% menys.

Any incomplet
Cal recordar que la gran majoria de capçaleres van suspendre 
el mesurament durant l’estat d’alarma (una possibilitat prevista 
en les normes d’OJD per causes de força major), de manera 
que en les dades de l’any passat no s’inclou la difusió d’abril 
a juny i el resultat es limita a la mitjana de la resta del període 
(de gener a març i de juliol a desembre 2020). L’excepció van 
ser l’Ara, El Punt Avui i La Mañana, que sí es van continuar 
auditant.

Per altra banda, el diari La Razón ha quedat exclòs del ràn-
quing per no tenir dades certificades de 2020.

Rànquings
La classificació de mitjans de 2020 per al conjunt de Catalunya, 
Illes Balears i País Valencià presenta alguna variació respecte 
a la de l’any anterior. En el rànquing conjunt l’Ara supera Le-
vante-EMV, i ABC i Regió7 avancen El Periódico Mediterráneo.

Per territoris, a Catalunya la classificació no presenta canvis; al 
País Valencià El Periódico Mediterráneo passa per davant d’El 
Mundo, i a les Illes Balears El País puja a costa del Majorca 
Daily Bulletin.

Com és habitual, la classificació dels mitjans canvia bastant en-
tre Catalunya, Illes Balears i País Valencià, tant pel paper que 
hi juguen les publicacions locals com per la diferent incidència 
que hi tenen les capçaleres editades des de Madrid. Sí que 
coincideixen en el fet que els primers llocs dels respectius ràn-
quings els ocupen mitjans editats a la zona.
  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els mitjans públics europeus 
dediquen la major part del seu 
pressupost a la informació, segons un 
estudi de la UER

Els mitjans públics europeus van destinar l’any passat 5.800 
milions d’euros a programes informatius i d’actualitat, el que 
va representar el 29% de les seves inversions en programació 
i la part proporcional més important de les mateixes, segons 
l’estudi Els mitjans de servei públic i la informació, elaborat per 
la Unió Europea de Radiodifusió UER.

Després dels espais informatius dels gèneres que més inver-
sió van captar dels mitjans públics van ser la ficció (19%) i 
l’entreteniment (13%), seguits per l’esport (10%).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Aquests mitjans van emetre l’any passat 415.000 hores 
d’informació televisiva i 440.000 hores de ràdio informativa el 
26 i 20% del total del temps d’emissió. Aquesta oferta es com-
plementa amb la digital, ja que el 98% d’aquestes organitza-
cions compten amb mitjans informatius digitals i el 68% dispo-
sen fins i tot d’una aplicació específica.

En l’informe també es destaca què les redaccions van emprar 
directament uns 40.000 periodistes el 2020, repartits pràctica-
ment al 50% entre dones i homes

En la major part dels països que compten amb mitjans públics 
integrats a la UE, aquests mitjans es troben entre les fonts més 
fiables de notícies. Espanya, juntament amb Itàlia, Turquia i di-
versos països de l’est d’Europa no es troben en aquesta situa-
ció, ja que els seus mitjans públics no estan entre els cinc què 
més confiança susciten de cada país. (Font: Digimedios – Info-
grafia: Nuestro País Digital)

Revista Cambrils arriba a l’edició 
número 600 de la seva tercera època

La Revista Cambrils arri-
ba a l’edició número 600 
de la tercer època. La ter-
cera època es va iniciar el 
mes de maig de 1971, ara 
fa 50 anys, i el total de nú-
meros editats des de l’any 

1953 i comptant les dues èpoques anteriors és de 724 edicions. 
Per aquesta ocasió, aquesta edició llueix una portada especial, 
dissenyada per Marcel Blàzquez, a més d’unes pàgines també 
especials en les que es repassa l’evolució de les portades dels 
darrers 50 anys, que és quan es va iniciar aquesta tercera èpo-
ca de la publicació.

També es recullen un seguit d’opinions que han fet diferents 
personalitats en motiu d’aquesta efemèride. A més, s’hi inclou el 
reportatge “Quan mossèn Àngel va guiar set joves cambrilencs 
al cim de l’Aneto”, que tracta d’una aventura muntanyenca que 
va tenir lloc el juliol de 1964 explicada pels propis protagonistes 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.revistacambrils.cat/
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i amb unes espectaculars fotografies realitzades per mossèn 
Àngel Bergadà. (Per redacció AMIC)

El Periódico va perdre 7 M € en 2020 
després de caure un 37% els seus 
ingressos publicitaris
La pandèmia ha causat estralls a El Periódico de Catalunya, 
que ja arrossegava una greu crisi econòmica des de fa anys, el 
que el va portar el 2019 a ser venut pel seu propietari -el Grup 
Zeta a Prensa Ibérica. Els seus ingressos publicitaris es van 
desplomar un 37% l’any passat: dels 27,2 milions obtinguts el 
2019 va passar als 17 milions del 2020 . És una caiguda supe-
rior a la mitjana del mercat, situada al 30%, segons les xifres 
aportades per Infoadex. D’aquests ingressos publicitaris, una 
mica més de 2 milions d’euros van procedir de la Generalitat de 
Catalunya i altres 1,6 milions de l’Ajuntament de Barcelona. A 
més, la capçalera va aconseguir 350.000 euros addicionals en 
concepte de subvencions públiques a càrrec de la Generalitat 
per difondre continguts en català.

L’altra gran línia de negoci d’El Periódico és la venda 
d’exemplars, que també es va ressentir molt l’any passat, tot 
i que menys que la publicitat. El mitjà va facturar 10,9 milions 
d’euros en vendes d’exemplars, un 26% menys que en l’exercici 
anterior. De mitjana, El Periódico va difondre 36.000 exemplars 
diaris l’any passat, el que implica un retrocés del 27% .

En total, el diari barceloní va facturar l’any passat 29,7 milions 
d’euros, un 32% menys. És a dir, el forat causat per la pandè-
mia en els ingressos d’El Periódico ascendeixen a més de 14 
milions d’euros.

El seu gran competidor a Catalunya, La Vanguardia, va acon-
seguir encarar la crisi millor que El Periódico. En el cas de la 
capçalera del Grup Godó, la facturació va retrocedir un 19%, 
fins a quedar-se en una xifra de 68,6 milions d’euros. (Font: 
Dircomfidencial)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El Dia de la Hispanitat, tret de sortida 
d’El Periódico de España

El director del nou diari generalista imprès i digital del grup 
Prensa Ibérica, Fernando Garea, va avançar a Red de Perio-
distas la data del llançament d’El Periódico de Espanya. Sortirà 
el 12 d’octubre als quioscos i en versió en línia, a l’espera de la 
incorporació de nous fitxatges per a la seva redacció. Garea i la 
resta de l’equip directiu comptaran amb un grup de fins a 40 pe-
riodistes que treballaran a la seu de Prensa Ibérica, de Madrid, 
al carrer de Pedro Muñoz Seca, 4.

Destaquen els fitxatges de Yolanda Mármol i Rafael Méndez, 
com a subdirectors, als quals se sumen Elena Marín (Políti-
ca Madrid), Nieves Salinas (Sanitat), Violeta Molina (Igualtat) 
o Ana Cabanillas (Política). La nova redacció també estarà for-

mada per Tono Calleja, Rafael Bernardo, Antonio Sanchidrián, 
Cristina Gallardo (Tribunals), entre d’ altres periodistes.

En una entrevista a Red de Periodistas, Fernando Garea expli-
ca que “Construïm un diari nacional però de força centrípeta. La 
suma de totes les veus d’Espanya gràcies al vigor territorial de 
les capçaleres de Prensa Ibérica”. (Font: MAE) 

L’Aquí Berguedà estrena disseny

Les pàgines de la revista es renoven i aposten per la informació 
de proximitat i a fons, i el web fa un salt tecnològic per ser més 
àgil i llegible
  
L’Aquí Berguedà fa un salt de disseny tant a la revista com al 
web aquibergueda.cat. Els dos formats comparteixen tipogra-
fies i carta de colors per donar una imatge més uniformada i un 
segell propi.

D’una banda, la revista guanya espai per a les informacions 
de profunditat i el periodisme reposat. A més, s’unifica la línia 
estètica de les seccions Berga, Alt Berguedà i Baix Berguedà. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.aquibergueda.cat/
https://www.bifidusproduccions.com/?portfolio=aqui-bergueda-setembre-del-2021
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I, en canvi, guanyen personalitat les pàgines d’esports Entre 
Rivals i l’agenda Sortim.

D’altra banda, la web fa un salt tecnològic i ara és més llegible i 
atractiva. També presenta les notícies d’una forma més ordena-
da i intuïtiva, destaca les últimes hores i estableix mecanismes 
de participació. La versió mòbil es posa al dia amb una navega-
ció més àgil, les notícies són més fàcils i agradables de llegir i 
incorporen una versió nocturna. (Per redacció AMIC)

L’atur torna a pujar per als periodistes

El segon trimestre del l’any no ha estat positiu per al sector 
espanyol dels periodistes, que s’ha vist incrementat en 2.900 
treballadors en els tres últims mesos. Els ERO que s’han dut a 
terme a les grans companyies i les retallades en el periodisme 
local han impactat de ple en els mals números que es recullen 
en aquest segon trimestre. Els aturats en el sector pugen fins 
als 26.000, augmentant en 2.900 els registrats a l’abril.

L’atur puja un 11% en l’últim trimestre en el sector del periodis-
me i la comunicació però segueix per sota dels números que 

es van conèixer al mes de juliol de l’any passat. En el mateix 
trimestre de 2020, el nombre d’aturats en el sector ascendia a 
36.000, la segona pitjor dada des 2017. (Font: Prnoticias)

La consultora Acento aposta per 
Barcelona i fitxa Miquel Gamisans 

Acento aposta per Barcelona i ha fitxat Miquel Gamisans per 
dirigir l’oficina a la capital catalana, segons ha avançat La Van-
guardia. Amb el fitxatge de Miquel Gamisans (vinculat a ERC), 
Acento completa un comitè executiu transversal, amb Alfonso 
Alonso i amb José Blanco i Antonio Hernando.

Gamisans va exercir de secretari de comunicació de l’anterior 
Govern de la Generalitat, a proposta d’ERC, però com a in-
dependent. De 2018-2021 va ocupar la Secretaria de Difusió i 
Atenció Ciutadana, des d’on es va encarregar de les campan-
yes publicitàries de el Govern de Catalunya. Abans, va ser di-
rector de comunicació de Òmnium Cultural, al començament 
dels 2000. Posteriorment, va exercir de cap de premsa de Joan 
Puigcercós, durant la seva etapa al Congrés dels Diputats. 
(Font: MAE)
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Tanca el setmanari El Quinze, de 
Público

El setmanari El Quinze, editat pel diari Público, ha tancat des-
prés de poc més de dos anys en circulació. El darrer número, 
el 90, es va publicar el 16 juliol sense que en les seves pàgi-
nes s’avisés els lectors de l’adeu. Amb tot, s’estaria buscant 
finançament per tornar a publicar la capçalera, segons ha pogut 
saber Comunicació 21. 

El Quinze va néixer el febrer de 2019 com una publicació gra-
tuïta de Público per a l’àrea metropolitana de Barcelona, escrita 
indistintament en castellà i català, amb una periodicitat quinze-
nal que posteriorment es va fer setmanal.  El periòdic estava 
produït per Pauta Media, amb Carla de Puig i Néstor Bogajo 
com a responsables de l’edició, els serveis de la qual van ser 
rescindits el mateix juliol.  El director d’El Quinze, Ferran Espa-
da, i el coordinador, Marc Font, formaven part de la redacció de 
Público, capçalera a la qual continuen vinculats.  (Font: Comu-
nicació 21)
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Els mitjans tradicionals també 
guanyen amb la inversió digital
Per Zyanya López / Expansión

La indústria de la publicitat està veient com es recuperen els 
nivells d’inversió prepandemia. Ara, el veritable repte està en la 
distribució dels mitjans.

El descens dels tradicionals i un auge rellevant en els digitals 
canvia la jugada en el sector. “Aquest any estarem una mica 
per sobre de 2019, però el mix de mitjans és un altre, es va 

modificar de manera radical com a conseqüència dels hàbits 
de consum. Clarament digital és el mitjà més important, seguit 
de la televisió (...) Les marques s’han de moure cap a noves 
oportunitats”, explica David Posada, CEO de l’agència de mi-
tjans GroupM.

D’acord amb dades presentades per l’executiu, l’audiència 
esperada per a plataformes digitals el 2021 és de 69.6% 
d’espectadors a nivell global, televisió (de pagament i oberta) 
es queda amb 18.9% de mercat. La tercera posició és per als 
mitjans exteriors amb 3.2% dels usuaris.

A GroupM estimen que la inversió en mitjans aquest any serà 
de 4.749.000 de dòlars, una xifra superior als 4.128.000 de 
dòlars registrats el 2020. Gairebé la meitat de la suma desti-
nat aquest 2021 serà per a les plataformes digitals (47%). Però 
això no vol dir que els tradicionals vagin a morir, per contra, és 
la seva oportunitat per evolucionar.

El CEO de l’agència de mitjans posa com a exemple la tele-
visió. Si bé la inversió en la TV caurà gairebé 2% aquest any, 
respecte a 2020, l’aposta serà a les extensions digitals, és a 
dir, les plataformes en línia que té el mitjà (com pàgines web i 
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aplicacions mòbils) i que li permetran trobar noves formes de 
creixement.

“A televisió només un 1% de la inversió va a aquestes extensions 
digitals, això no passa en diaris i revistes, que de mitjana s’hi destina 
el 35% de la despesa publicitària. Hi ha molt potencial per créixer 
en la televisió, ja que aquesta transformació porta tot just un parell 
d’anys”, va dir David Posada. “Els mitjans tradicionals no moriran, 
es transformaran, poden aprofitar les seves extensions digitals per 
quedar-se amb una llesca de la inversió d’aquest mitjà”.

L’auge digital
Social Media va créixer 
el 124% el 2020, a cau-
sa que plataformes com 
Facebook, YouTube i 
Instagram es van tornar 
protagonistes enmig de 
la pandèmia. A més, van 
arribar noves com TikTok 
que ràpidament van anar 
ascendint en la preferèn-
cia dels usuaris.

El comerç electrònic va augmentar el 81%. “L’haver passat tant 
de temps tancats porta a les persones a consumir d’una mane-
ra diferent, per exemple a través d’internet, això va donar molt 
a plataformes de comerç electrònic que, en aquest moment, es 
van convertir en una situació favorable”, va referir Posada.

Finalment hi ha el vídeo en streaming que va créixer un13%. 
D’acord amb l’executiu, el 2020 hi va haver més contingut dis-
ponible que en altres anys. “Les marques han d’assumir el seu 
rol en la creació de contingut”, ha advertit el directiu, tot afegint 
“el mercat està canviant, les inversions s’estan recuperant, però 
el mix de mitjans és molt diferent, això és el que han de veure 
les empreses”. (Infografia: Dipe – Gràfic: Expansión)

La inversió en digital augmenta 
significativament en els últims dos anys

Les empreses participants 
en el PR SCOPE Espanya 
2021/22 facturen, de mi-
tjana, 280 milions d’euros 
anualment, un 18% menys 
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que l’edició anterior (2019), el que ha provocat que el pressu-
post de RRPP disminueixi també, en el mateix període, un 5%. 
La ràtio resultant (pressupost RP/vendes) de l’0,1%, però, s’ha 
mantingut similar en els últims 12 anys.

La major part de les empreses analitzades (61%) treballa amb 
consultores que resolen les seves necessitats de forma inte-
grada i el 39% ho fa amb consultores especialitzades. De cara 
a el futur, al contrari a la tendència que trobem en el cas de 
les agències (creatives i de mitjans) a Espanya, el 55% dels 
professionals afirma que li agradaria treballar amb una consul-
tora integrada que pugui resoldre totes les seves necessitats de 
comunicació (enfront de l’45% que prefereix fer-ho amb consul-
tores especialistes en diferents disciplines). 

La inversió en digital continua la seva tendència alcista, aug-
mentant significativament en els últims dos anys. Amb un 56% 
del pressupost de RRPP, supera ja, per primera vegada, a la 
inversió offline.

Els entrevistats creuen que la crisi de la Covid-19 han portat 
alguns canvis en la relació amb les seves consultores i que les 
noves necessitats tenen a veure, sobretot, amb un Major pes 

del digital/tecnològic (26%) i una relació Menys presencial (més 
teletreball, videotrucades).

Quan es pregunta als professionals per els desafiaments als 
quals les seves empreses s’enfrontaran en els propers anys, 
els aspectes més esmentats tenen a veure amb la seva Es-
tructura/Imatge (35%) o amb Data/Estratègia (34%). L’aspecte 
de la Sostenibilitat/Consciència Social apareix aquest any per 
primera vegada, aconseguint la segona posició en importància, 
posant en relleu aquesta preocupació per l’entorn (persones i 
medi ambient) que tant ha aflorat amb motiu de la pandèmia. 
(Font: La Publicidad – Infografia: Scope)

NOTA: El Butlletí us proposa la lectura de l’estudi de PR Sco-
pe Tendencias en la Indústria de la Comunicación, septiembre 
2021. CLICAR AQUÍ  
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El conjunt de diaris digitals en català 
va incrementar l’audiència un 29,4% el 
2020

El 2020, un any informativa-
ment marcat per la pandèmia 
de la Covid-19, la gran majoria 
dels diaris digitals en català va 
millorar les seves audiències 
respecte de 2019. En base a 
la mitjana mensual de les ca-
pçaleres catalanes amb més de 
50.000 usuaris únics, segons 
dades d’OJDinteractiva, el crei-
xement global va ser del 29,4%.

Cal destacar que, en línies ge-
nerals, els mitjans digitals de 
proximitat van registrar millors 
resultats que els generalistes. 
En conjunt, els primers van 
augmentar el nombre d’usuaris 

únics un 56,1%, mentre que els segons ho van fer un 20,1%. 
Pel que fa a la classificació, en els sis primers llocs no hi ha cap 
variació d’un any a l’altre, i CatalunyaDiari es va mantenir com 
el diari digital en català amb més audiència el 2020.

Després dels sis primers classificats, Tarragona Digital i bete-
vé superen El Punt Avui i La República, mentre que Regió7 i 
ValènciaDiari avancen una posició a costa d’elPeriódico.cat i 
Racó Català.

En el Top 20 també pugen Segre, Tot Barcelona, Diari Més Di-
gital (en el seu cas dos llocs), El9nou.cat i Lleida Diari en de-
triment d’Xcatalunya.cat i e-notícies, que cauen cinc posicions 
cadascun. (Font i infografia: Comunicació 21)

VIA Empresa, diari líder en català a 
LinkedIn  

VIA Empresa és el diari líder en català a LinkedIn. El mitjà té 
més de 4.500 seguidors i un creixement del 35% durant el 2021. 
Les dades situen al diari econòmic per davant de les principals 
capçaleres del país que escriuen en català.
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Via Empresa publica cada dia la seva selecció d’articles prin-
cipals a la xarxa social, des d’entrevistes a temes clau, arti-
cles d’opinió, reportatges en profunditat i nous descobriments 
d’empreses. (Per redacció AMIC)

La Vanguardia torna a ser el diari 
digital més llegit al mes de juliol

Comscore ha publicat l’últim informe sobre la premsa digital al 
mes de juliol. Un mes més, La Vanguardia és el diari digital més 
llegit a Internet d’Espanya. El diari del Grup Godó frega els 21,3 
milions d’usuaris únics, tot i que pateix un lleu descens en com-
paració amb el mes anterior, en què arribava als 21,7 milions. 
Malgrat tot, segueix mantenint-se per davant d’El Mundo’. 

El diari d’Unidad Editorial segueix a La Vanguardia i es col·loca 
en segona posició amb un total de 20,9 milions d’usuaris únics. 
En comparació amb el mes anterior, en què va aconseguir arri-
bar a 21,5 milions, el digital perd alguns lectors tot i que es 
manté fort com a segon de la taula. La tercera plaça és per a El 
Espanyol, que trepitja els talons a El Mundo. El diari de Pedro 

J. Ramírez aconsegueix 20,8 milions d’usuaris únics, pujant en 
comparació amb el mes de juny, en què va arribar als 20,5 mi-
lions de lectors.

El País ha de conformar-se amb la quarta posició, ja que suma 
19,8 milions d’usuaris únics . Encara que puja dels 19,2 que 
va aconseguir en el mes anterior, el diari de Grupo Prisa torna 
a quedar-se, un mes més, per sota dels 20 milions d’usuaris 
únics. El “Top 5” dels diaris digitals el tanca El Confidencial, 
amb 18 milions d’usuaris únics, pujant lleugerament dels 17,8 
que va aconseguir al mes de juny. Per la seva banda, el diari 
20 Minutos arriba a als 17,4 milions i pateix una lleu baixada 
en comparació amb l’edició anterior, en què va fregar els 17,8 
milions de lectors. Tanquen el rànquing: La Razón amb 13,2 mi-
lions d’usuaris únics; El Periódico, amb 12,5 milions; OkDiario, 
amb 11,7 i, finalment, ABC, amb 11,4 milions de lectors. (Font: 
Prnoticias).
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El Periòdic d’Ontinyent posa en marxa 
la seva pròpia plataforma audiovisual

  
El Periòdic d’Ontinyent 
posa en marxa  ONTV, 
una plataforma per veure 
la televisió, a la carta o 
online, on recopila tots els 
continguts audiovisuals 
produïts pel mitjà. Es pot 

accedir a través de la web periodicontinyent.com o, de manera 
directa, a través de la web ontinyentv.com. En la plataforma es 
poden trobar les diferents sèries que s’han emès fins l’actualitat, 
ordenades cronològicament en els seus respectius apartats.

A la plataforma es pot veure l’espai setmanal Ontinyent En Viu 
en què es pregunta a la ciutadania sobre algun tema d’actualitat. 
També els debats del Club Barcella que tenen lloc a l’hotel Ka-
zar. L’actualitat es completa amb els Directes on tenen cabuda 
les retransmissions i els programes especials. D’altra banda, en 
els continguts a la carta es localitzen els programes actualment 
en producció: Otimaníacs, amb el seguiment a l’Ontinyent 1931 

C.F.; Produint Futur sobre el valor afegit de les empreses de la 
nostra zona; Cáritas Comunica, amb reportatges de caràcter 
social; Ciutat On, amb informació social, econòmica i festiva, i 
la sèrie dedicada al club de bàsquet Martínez Valls, Ontibàsket, 
Esport i Valors. (Per redacció AMIC).

Google domina tota la cadena de valor 
de la publicitat digital a Espanya

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) 
ha elaborat durant diversos mesos un complet estudi sobre la 
publicitat digital a Espanya, que va fer públic el mes passat. La 
CNMC alerta que Google i Facebook absorbeixen més del 70% 
de la publicitat digital a Espanya.

La conclusió principal d’aquest informe és la constatació d’una 
cosa que ja es coneixia en el sector: Google i Facebook domi-
nen el mercat publicitari digital a Espanya. Competència posa 
xifres: Google ingressa el 50% del volum que genera la publici-
tat digital a casa nostra i Facebook, el 20%. Les dues platafor-
mes, per tant, controlen el 70% del mercat, que va ascendir el 
2019 als 3.450 milions d’euros.
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Però l’estudi de l’organisme públic també arriba a la conclusió 
d’aquestes dues plataformes protagonitzen també una integra-
ció vertical i horitzontal, donada la seva presència en tota la 
cadena de valor i en serveis relacionats, especialment en el 
cas de Google. Això genera -sosté competència- riscos que es-
tenguin el poder de mercat d’uns serveis a altres (leveraging) o 
que afavoreixin els seus propis serveis (self-preferencing).

Segons l’informe de la CNMC, Google domina el mercat a 
Espanya dels servidors per anunciants, el dels DSPs, el dels 
SSPS i també el dels servidors per a editors. (Font: Dircomfi-
dencial)

El Grup Comunicació 21 estrena 
Espai.Media, el primer diari europeu 
sobre la indústria espacial
  
Espai.Mèdia és el primer diari europeu de caràcter generalista i 
amb voluntat pedagògica centrat en exclusiva en l’economia i la 
indústria de l’espai. Serà un punt de trobada de tots els actors 
institucionals públics, centres d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per construir el lloc de referència 

des del punt de vista de gestió de la informació i el coneixement 
vinculada a l’estratègia New Space i el sector espacial.

És en aquest context que neix el nou mitjà periodístic que el 
Grup Comunicació 21 incorpora al seu conjunt de capçaleres 
per tal d’omplir aquest buit informatiu que va en detriment de la 
plena consolidació de l’economia de l’espai a Catalunya. (Font: 
Redacció AMIC)

El Washington Post llança “The 7”, 
una nova informació informativa 
diària i dinàmica
El Washington Post va 
llançar des del 7 de set-
embre “The 7”, una breu 
informació diària que guia 
els lectors a través de les 
notícies més importants i 
interessants a mesura que 
comencen els matins. Publicat cada dia de la setmana a les 7 
i actualitzat fins a les 22 hores, “The 7” estarà disponible a tots 
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els productes i plataformes del Post i inclourà temes de notícies 
que van des de la política i la cultura popular fins a les darreres 
notícies sobre la Ccovid-19 i el canvi climàtic.
Els lectors nord-americans poden despertar i accedir a “The 7” 
a la pàgina principal de The Post, l’aplicació Classic, les plata-
formes socials i les bústies d’entrada com a butlletí de notícies 
dedicat. Els usuaris de l’aplicació també poden optar per rebre 
una notificació push mòbil quan estigui disponible “El 7”; optant 
des de l a Configuració d’alertes. (Font: MAE – Infografia: Post)

Multa milionària a WhatsApp per 
amagar quines dades comparteix amb 
Facebook
Irlanda  ha imposat una sanció de 225 milions d’euros a l’aplicació 
de missatgeria instantània WhatsApp per amagar quines dades 
dels usuaris europeus comparteix amb  Facebook, la seva pro-
pietària, la qual cosa suposa una  violació de la privacitat  segons 
les lleis comunitàries de protecció de dades.

El Comissionat de Privadesa de Dades d’Irlanda (DPC) ha es-
tablert que, en 2018, WhatsApp va fallar al no proporcionar la 

informació suficient perquè els seus usuaris poguessin conèi-
xer de forma transparent com les seves dades eren usades i 
compartides amb Facebook per a propòsits publicitaris. També 
es culpa a la companyia per no complir les seves “obligacions 
de  transparència” i se la insta adoptar “una sèrie de mesures 
correctives específiques”. (Font: La Publicidad)
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L’AMIC impulsa la publicitat 
programàtica en català
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

  
L’associació de mitjans de proximitat AMIC, a través 
d’Amicmedia, ha entrat a formar part de l’accionariat de Catvert-
data, empresa dedicada a la gestió de publicitat programàtica 
en català. L’objectiu és aconseguir més ingressos per als mi-

tjans associats a través d’aquest tipus de publicitat i la hiper-
segmentació d’audiències.

L’AMIC remarca que la tendència actual és que més de la meitat de 
la inversió publicitària es gestioni a través de tecnologia programàti-
ca. Així doncs, Catvertdata, a través de l’aliança amb el soci tecnolò-
gic Avante, oferirà als anunciants publicitat programàtica i segmen-
tació, amb una cobertura a tot el territori, i un procés de planificació 
i facturació simplificat. L’empresa ofereix als mitjans digitals accés a 
noves campanyes, nous formats i increment del CPM.

“L’AMIC aposta per aquest projecte, per la solvència i exper-
tesa de les persones i empreses implicades, amb l’objectiu 
d’aconseguir més ingressos de publicitat per als nostres mitjans 
digitals associats, fer possible que existeixi publicitat programàti-
ca en català pels mitjans de proximitat, i, a través de la segmen-
tació d’audiències, aconseguir uns preus per CPM més elevats 
dels que podem tenir actualment”, afirma Ramon Grau, president 
de l’entitat. Pel secretari general de l’entitat, Josep Ritort, “la ini-
ciativa és necessària pel país, per la llengua i pels mitjans”.

“Amicmedia, formant part directament de l’empresa com a ac-
cionistes i participant en els seus òrgans de decisió, aprofita 
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una bona oportunitat que va en la direcció de les noves tendèn-
cies publicitàries”, va remarcar el president de l’AMIC.

Una quarantena d’editores de l’AMIC s’interessen pel pro-
jecte
De moment, una cinquantena d’empreses editores pertanyents 
a l’AMIC han confirmat el seu interès en participar en el projec-
te de Catvertdata i, segons informa Comunicació 21, compar-
teixen el punt de vista sobre tendència publicitària de l’AMIC, 
segons la qual la propensió actual és que més de la meitat de 
la inversió publicitària es gestioni a través de tecnologia pro-
gramàtica.

Catvertdata és una distribuïdora de publicitat constituïda el juliol 
de 2020 per Jordi Cuminal i Roquet, que durant cinc anys fou 
director general de Comunicació de la Generalitat (del 2010 al 
2015), L’empresa ha estat dissenyada per al nou ecosistema di-
gital de Catalunya, amb la voluntat de liderar el sector. La seva 
missió és portar la publicitat de grans marques als mitjans digi-
tals en català; oferir una plataforma de capçaleres bàsicament 
de proximitat; simplificar al màxim els processos de planificació 
i compra dels espais publicitaris, i hipersegmentar els públics 
objectius per als anunciants. 

Els ingressos dels editors per programàtica es disparen un 
47% el primer semestre
Per entendre millor el pas endavant de l’associació AMIC, no-
més cal fixar-se en que els ingressos dels editors digitals pro-
cedents de la venda programàtica s’han disparat a Espanya un 
47% el primer semestre del 2021 davant de el mateix període 
de l’any passat, segons Sibbo. Aquesta companyia obté dades 
reals (no declarats ni estimats) d’editors que representen el 
60% del mercat espanyol, tot i que deixa fora els anomenats 
walled gardens (Google, Facebook...) i les xarxes socials.

Aquest gran augment dels ingressos programàtics es deu, so-
bretot, a l’augment del CPM net de l’editor, que ha crescut un 
28% en aquesta primera meitat de l’any i en menys mesura al 
repunt de les impressions (+15%). Per dispositius, el rei de la 
programàtica segueix sent el mòbil, que fins i tot augmenta quo-
ta de mercat: ja és del 68% (fa un any era del 59%). Escriptori 
baixa del 35% al 26%. Sobre el paper, doncs, la iniciativa de 
l’AMIC és una gran notícia per als seus associats. (Infografia: 
AMIC) 
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La publicitat institucional a Catalunya

Segons la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publi-
citat Institucional 2020, que recull El Español, la Generalitat 
va pressupostar l’any passat 33.243.347 euros per a publicitat 
institucional, la xifra més alta de la sèrie històrica, per difondre 
campanyes sobretot informatives (69%), amb especial èmfasi 
en el coronavirus i les eleccions del 14F . També va destinar re-
cursos a promocionar els sorteigs de la Grossa, entre d’altres. 
La major part dels fons van acabar a internet (32%), per davant 
del paper (31%), de la ràdio (16%) i de la televisió (14%). 

Segons el diari madrileny, els mitjans públics catalans es van 
emportar 4.327.370 euros (13% del total), repartits entre TVC 
(3.578.189 euros, bàsicament TV3), internet (138.759) i les 
emissores de ràdio (610.422 euros, la major partida va ser per 
a Catalunya Ràdio).

Per la seva banda, els mitjans en català també van superar la 
barrera dels quatre milions i el 12% del total, amb el diari Ara 
al capdavant (1.664.442 euros entre paper i digital), seguit d’El 
Punt Avui (832.300 euros entre totes les seves versions), Nació 
Digital (607.701 euros, sense comptar altres webs del grup), 
El Nacional (590.475 euros), Vilaweb (129.911 euros) i el Món 
(127.711, a part de les seves pàgines especialitzades), entre 
d’altres de menor difusió. El Grup SOM ( Descobrir Catalunya, 
Sàpiens, etc. ) va rebre 720.345 euros.

El major beneficiari va ser el Grup Godó, que va rebre gairebé dos 
de cada 10 euros (6,3 milions d’euros, un 19%) de la Generalitat 
en concepte de publicitat. La Vanguardia en paper va percebre 
2.648.662 euros, i RAC1 , 1.929.346 euros. A ells cal sumar Mun-
do Deportivo, en versió física (171.567 euros), RAC 105 (206.649 
euros) i Què fem (71.094 euros), entre d’altres. Per la difusió a 
internet , el conglomerat ingressa altres 1.303.059 euros.
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Un altre grup tradicionalment gran és el de Prensa Ibérica, que 
es va beneficiar de més de 2,3 milions d’euros (un 8%) per la 
publicitat, entre altres, a El Periódico (2.157.450 euros en paper 
i digital) i Sport (278.464 euros entre els dos formats). Així ma-
teix, Público va rebre 480.000 euros per publicitat institucional, 
i el Grup Flaix (Flaix FM, Flaixbac), un milió d’euros.

A la memòria esmentada per El Español també destaca la in-
versió publicitària de la Generalitat a les xarxes socials i al-
tres plataformes digitals (3,41%), com Facebook i Instagram 
(541.797 euros), Youtube (292.811 euros), Twitter (173.068 eu-
ros), Spotify (120.633 euros), Tik Tok (2.572 euros) i Wallapop 
(4.006 euros). (Font: MAE – fotografia: CCMA)

Les xarxes socials facturen més de 
1.200 milions a Espanya
 
El duopoli entre Facebook i Google ja suposa el 78% del total 
de facturació a l’estat espanyol. The Social Media Family ha dut 
a terme una anàlisi sobre la facturació de les principals platafor-
mes socials, la principal conclusió del qual és que la mida real 
de mercat duplicaria les xifres manejades fins a la data. Face-

book, amb 670 milions, lidera un rànquing en el qual YouTube 
es consolida com a segon suport publicitari .

Es preveu que la inversió global en publicitat en línia arribi als 
284.000 milions de dòlars durant 2021, el que suposa, de facto, 
un 50% del total. D’aquesta quantitat, al voltant del 13% (84.000 
milions de dòlars) vagi a parar a inversió en social media.

I Espanya? Quina extrapolació podem fer? 2.174,3 milions 
d’inversió en mitjans digitals durant 2020 (segons InfoAdex, 
-5,3%) representen el 44,5% sobre el total controlat. D’aquests, 
la inversió en xarxes socials ha estat el 2020 de 579 milions 
d’euros (-2,2% a causa de la pandèmia), una xifra que arribaria 
als 835 milions segons les dades que maneja IAB Spain, que 
xifra en 3.025 la inversió total (+ 3,5% enfront de 2019). (Font i 
gràfic: El Publicista)
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El mercat de la publicitat display 
augmentarà un 23,4% el 2021

Les previsions que enguany envolten al mercat de la publicitat 
display són ara molt més favorables que fa uns mesos. Segons 
OVK, els especialistes en màrqueting en línia de l’associació 
de l’economia digital BVDW, l’augment en les vendes s’espera 
que sigui del 23,4% el 2021, una xifra que dista del 9,7% que 
pronosticaven el passat mes de març. Si es compleixen les se-
ves expectatives, les vendes netes superaran els 5.000 milions 
d’euros.

Les taxes de creixement són especialment altes en sectors com 
l’art, la cultura, l’entreteniment, la gastronomia, l’oci i l’esport, 
molt afectats per la crisi provocada per la pandèmia, així com 
en altres àrees relacionades amb els béns de consum, com ali-
mentació i begudes, automòbils, retail i mitjans de comunicació. 

Si parlem de formats publicitaris, l’estudi destaca el creixement 
de la publicitat que aposta per imatges en moviment. La publi-
citat ‘in stream’ i ‘out stream’ representarà el 34% del mercat 
de la publicitat display, mentre que la publicitat programàtica 
mostra aquest any un creixement més pla, passant del 68% 
fa un any al 69% que representa en l’actualitat pel que fa a les 
vendes totals. (Font: Marketing Directo – infografia: Projectes a 
Internet). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Digital 
2021: executive summary report. CLICAR AQUÍ  

La decadència dels suplements

En menys de dos anys, els suplements s’han enfrontat a dos 
problemes clau per entrar en barrina. El primer d’ells ha estat 
esquivar la crisi de publicitat incrementada per la Covid i el se-
gon, afrontar la caiguda en picat de lectors.
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Si a l’abril de 2020 es mantenien als quioscos cinc capçaleres, 
un any i tres mesos després només se’n mantenen tres: XL Se-
manal, Dona Hoy i El País Semanal. Entre tots els setmanals 
que arriben als lectors en paper, amb prou feines superen els 
dos milions de lectors, 2.005.000 segons l’últim estudi publicat 
per l’AIMC. Això redueix en més de 240.000 els fidels a aquestes 
publicacions des del passat mes d’abril.

La pèrdua de lectors és generalitzada en tots els suplements que arri-
ben als quioscos a l’actualitat. El més llegit segueix sent XL Sema-
nal. Segueix sent l’únic que supera la barrera el milió de lectors amb 
1.150.000, però, afronta un descens de 74.000 en només tres mesos. 
Més moderades són les caigudes d’El País Semanal i Dona Hoy. Men-
tre que el primer compta amb 680.000 lectors, deixant-se pel camí a 
60.000 fidels, el segon es conforma amb 615.000 perdent 36.000.

A això cal afegir que el sector afronta una important caiguda de 
la publicitat. Tal com ha demostrat l’últim informe d’Infoadex, en 
els dos últims anys, el sector ha perdut un 70% de la inversió en 
publicitat. En el segon semestre del 2021, els suplements han 
rebut 3,5 milions del total de la inversió en mitjans, quan fa un 
any arribava als 4,9 milions i en fa dos als 11,5 milions d’euros 
entre els mesos de gener i juny. (Font: Prnoticias)

ZenithBr Media guanya concurs 
de 1.210.000 euros de Gerència de 
Ferrocarrils valencians.

Es tracta del concurs de 1.210.000 d’euros per a Serveis de 
difusió de diferents accions de comunicació: campanyes, pu-
blicitat i promoció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i 
les seves marques Metrovalencia i Tram d’Alacant Pressupost 
base de licitació sense impostos 1.000.000,00 euros. Valor es-
timat del contracte: 3.000.000,00 euros.  Adjudicatari ZENITH-
BRMEDIA, SA. Import d’Adjudicació 1.000.000,00 d’euros. 
(Font: Programa Publicitat)

Arrenca la regulació de la publicitat 
de el joc en línia

Des del passat 31 d’agost, la publicitat del joc només es pot 
emetre a ràdio i televisió en la franja horària d’1 a 5 de la mati-
nada, tal com recull la nova regulació impulsada pel Ministeri de 
Consum. El Reial Decret de Comunicacions Comercials de les 
Activitats del Joc va ser publicat al BOE el novembre i el dia 31 
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va finalitzar la moratòria atorgada per Alberto Garzón per donar 
marge als patrocinis i contractes ja signats.

Així mateix, la publicitat en web, xarxes socials, mail o correu 
postal només estarà permesa en el cas que existeixi consenti-
ment el receptor, i els bons de captació queden prohibits. A més 
d’aquestes limitacions, la marca dels operadors de joc no podrà 
estar present en les equipacions, noms dels estadis, equips o 
competicions. (Font: MAE)

L’Associació Empresarial de Publicitat 
vol tornar a situar Barcelona en el 
mapa
La nova junta directiva de l’Associació Empresarial de Publicitat 
a Catalunya ha pres possessió del càrrec en un acte a l’Antiga 
Fàbrica Damm de Barcelona. Ho ha fet amb el president Álvaro 
Montoliu al capdavant, que ha rellevat José Ángel Abancéns. 
Montoliu ha dit que des de l’Associació Empresarial de Publici-
tat vol tornar a “situar Barcelona en el mapa, com a capitat de 
la publicitat”, i per això s’ha compromès a “treballar plegats dins 
el sector”. Això sí, ha advertit que “volem acabar amb el caniba-

lisme dins el sector. Les agències hauríem d’ajudar-nos unes a 
les altres si volem recuperar les sinergies”.
 

El 2026, l’Associació complirà 100 anys. “Una xifra que no és a 
l’abast de tothom”, ha subratllat el nou president. Així, ha apro-
fitat per anunciar que es constituirà una comissió de treball per 
commemorar l’efemèride.

La nova junta presidida per Álvaro Montoliu (AMT Comunica-
ción) la completen el vicepresident primer Sergio Palomino 
(Manifiesto); el vicepresident segon Raül Gilabert (IM+C); la 
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vicepresidenta tercera Laia Rogel (La Pometa), el secretari Phi-
lipp Fürst (Medialog), el tresorer Jordi Esquerigüela (Jevnet), i 
els vocals Juan Antonio Alarcón (BitCom), Jordi de Miquel (The 
Colours Box), Cinto Ajram (CA Sports Marketing), Patricia Pé-
rez (The Royal Krab), Helena Torras (Know Systems Collabo-
rate Mobile), Jesús Sanjuan (Clear Channel España), Vicente 
Ferrer (JCDecaux España), Alex Torrens (Verdelimón), Jordi Vi-
ves (Datmean), Jordi Masferrer (MCadvertising), Estanis Pastor 
(Pastor Publicidad) i Xavier Sans (Magatzem d’Idees).

En l’acte, el director general de Difusió de la Generalitat, Ignasi 
Genovès, ha reconegut que “tradicionalment Catalunya sem-
pre havia estat pionera en l’àmbit de la publicitat, tot i que ac-
tualment no és així. Estic convençut que amb el nou equip de 
l’Associació Empresarial de la Publicitat, Catalunya recuperarà 
el seu lideratge”. Així, ha afegit que “cal posar en valor tots els 
recursos, que hi són. Compteu amb l’ajut de la Generalitat”. 
Genovès ha tingut paraules d’elogi per al president sortint, José 
Ángel Abancéns, qui ha assistit a l’acte. També ho han fet dos 
expresidents més: Roldán Martínez i Robert Rodergas. (Font i 
fotografia: Comunicació 21)
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El full de ruta per a l’èxit de les 
campanyes digitals en un futur sense 
galetes
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Flashtalking ha elaborat un document, a manera de full de ruta 
o eina necessària, per ajudar els anunciants a adaptar-se al 
nou escenari digital. En ell es destaca la importància de comp-
tar en el procés de compra de publicitat amb una tecnologia 
capaç de donar solució a tots els reptes que es plantegen de 

personalització i mesurament de les campanyes, així com de 
la multiplicitat de IDs i del respecte a la privacitat dels usuaris

Amb la propera desaparició de les galetes de tercers en 2023, 
així com dels identificadors mòbils (Maids), el món de la publici-
tat digital està buscant la forma d’afrontar aquest repte i donar 
solucions, per quan el nou entorn serà molt més complicat per 
a la compra de mitjans, a causa del mesurament fragmentat de 
les campanyes com a conseqüència de les múltiples IDs.

L’eina o full de ruta, que porta per títol Get Ahead of the curve, 
comença explicant la importància de la identitat digital, ja que 
és un element que sustenta tots els aspectes del cicle de vida 
de les campanyes digitals, des de l’onboarding o incorporació 
per aconseguir un excel·lent inici de relació amb el consumidor, 
l’activació, la prospecció de nous clients amb la qual arribar a 
audiències d’alt rendiment, així com el retargeting i fins a la 
personalització de les creativitats, les dades i el mesurament.

A més, al costat de la compra de l’ecosistema digital, els proveï-
dors de tecnologia s’han afanyat a introduir la seva pròpia ver-
sió d’un ID ideat per operar en un entorn cookieless, i s’estan 
fent progressos significatius per activar aquests identificadors 
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a totes les plataformes de compra. Encara que com a conse-
qüència de la pèrdua de la personalització de les campanyes 
a través de les galetes, s’està observant que els anunciants 
necessitaran diversos IDs al costat de la compra per assolir 
l’escala que necessiten i executar les seves campanyes de for-
ma omnicanal.

Aquest conjunt de fets, porta amb si una sèrie de desafiaments 
al voltant de la mesura del rendiment de les campanyes i a la 
personalització de les creativitats. I els anunciants necessiten 
una forma de salvaguardar les campanyes digitals. En aquest 
context, destaca el document, el servidor de publicitat sorgeix 
com la solució més viable per fer això possible. Ja que l’ad ser-
ver és l’únic de tot el stack tecnològic on les dades d’identitat i 
les dades de les campanyes poden unir-se tant a nivell d’usuari 
com d’impressió. A més, és la tecnologia del procés publicitari 
digital amb el qual s’arriba al consumidor final en el que es co-
neix com a “última milla” o fase final del customer journey. No 
obstant això, l’ad server ha de ser capaç de proporcionar una 
identitat unificada.

D’altra banda, poder operar sense galetes. Al mateix temps 
que proporcionar un mesurament imparcial (abast, freqüència 

i atribució) i sense conflictes en la compra de mitjans. Així com 
permetre als anunciants treballar amb els millors socis de la 
seva pròpia elecció. I salvaguardar la propietat dels anunciants 
sobre les dades de les seves campanyes i respectar les normes 
de privacitat, donant al client informació i opcions de compra a 
cada impressió. D’altra banda, per abordar adequadament els 
reptes d’identitat, s’aconsella als anunciants comptar amb una 
tecnologia integral, com la que ofereix Flashtalking a través de 
les eines FTrack, tecnologia de rastreig sense galetes, que ac-
tualment fan servir més de 120 marques globals i que suposa la 
gestió de gairebé 45.000 milions d’impressions al mes i que se 
serveix del reconeixement probabilístic de dispositius per deter-
minar un ID de privacitat vàlid per a cada dispositiu. IDConnect, 
que coordina els múltiples IDs utilitzats en la compra i propor-
ciona una visió única d’identitat per a una personalització de les 
creativitats i el seu mesurament, en un entorn sense galetes. 
I Privacy Icon, que ofereix un avís al consumidor en cada im-
pressió perquè esculli el grau de privacitat de les seves dades.

Per acabar, aquest full de ruta o eina que recull l’esmentat do-
cument intenta encoratjar als professionals del màrqueting di-
gital a implementar solucions que vinculin els diferents IDs per 
a la gestió òptima de les campanyes en el nou entorn sense 
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galetes. I advoca perquè comptin amb un servidor d’anuncis de 
confiança i independent, end-to-end, que unifiqui els diferents 
IDs dels consumidors en tots els espais d’identificació per al 
mesurament i personalització de les campanyes. Així com que 
proporcioni als anunciants el control i propietat de les dades 
pròpies. (Infografia: AiThority.com). NOTA: El Butlletí de l’AMIC 
us ofereix el treball How to prepare for the cookieless future. 
CLICAR AQUÍ  

Google Chrome 93 ja està disponible 
a Windows, Linux i macOS

Chrome 93 ja està disponible a Windows, Linux i macOS, a més 
de tenir nova versió per Android que està estrenant la interfície 
Material You. A l’escriptori, les principals novetats tenen a veure 
amb les PWA (aplicacions web progressives).

Si vols actualitzar només has d’obrir el navegador i escriu-
re chrome: // settings / help a la barra d’URL per verificar si 
hi ha una nova versió disponible. L’última build estable és la 
93.0.4577 i només cal un reinici per instal·lar-la, segons explica 
Gabriela González a Genbeta.

Una de les grans novetats és el millor suport multipantalla per 
a les aplicacions web, això el que vol dir és que gràcies a una 
nova API, els desenvolupadors de webapps podran enumerar 
les pantalles connectades a la màquina i posar finestres en 
llocs específics. L’altra novetat amb les webapps, específica-
ment les PWA, és que ara els desenvolupadors poden declarar 
a les aplicacions web com “URL handlers”, això el que vol dir és 
que ara poden gestionar per defecte enllaços. (Font: Genbeta)

WhatsApp portarà reaccions com les 
de Facebook als missatges de xat

L’empresa està treballant en afegir reaccions als missatges, 
a l’estil de les que tenim a Facebook, Messenger, Instagram, 
iMessage, o fins i tot en els missatges directes de Twitter. Se-
gons WaBetaInfo, la funció estarà disponible en una futura ac-
tualització per als usuaris de la versió beta, ja que per ara es 
troba en desenvolupament i no està llesta per al públic. No obs-
tant això, el missatge que apareix quan algú té una versió de 
WhatsApp que no ha estat actualitzada per suportar les noves 
reaccions, ja s’ha filtrat.
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Com es veu en la captura, WhatsApp fa referència a l’ús de 
reaccions, el que indicaria que es tracta d’un ventall d’opcions 
a l’igual que a Facebook, on podem reaccionar a un post o co-
mentari amb fins a set reaccions diferents , des del cor fins a 
diversos altres emojis.

El més probable és que les reaccions de WhatsApp acabin sent 
una implementació molt similar a la de Facebook, i menys com 
el que tenim a Instagram on només es pot donar ‘m’agrada’ 
amb un cor en comentaris i missatges directes. Si voleu podeu 
descarregar la beta de WhatsApp Desktop per a Windows i ma-
cOS i ser dels primers a provar-la a l’escriptori quan es comenci 
a distribuir als usuaris. (Font i captura: WaBetaInfo)

Presentats els iPhone 13, que 
es destaquen més de la seva 
competència

Com ja ve sent habitual en els últims temps, Apple aposta ara 
també en el cas dels seus nous mòbils pels iPhone 13 i els 
iPhone 13 Pro. O el que és el mateix, una línia de telèfons de 
gamma alta i una altra encara per sobre de la primera. Els iPho-
ne 13 disponibles són dos: el iPhone 13 mini i el iPhone 13. El 
primer presenta una mida més continguda amb una pantalla de 
5,4 polzades, mentre que el seu germà gran es queda en les 
6,1” habituals últimament entre els mòbils d’Apple. Es presen-
ten en cinc colors: blanc, rosa, blava, vermell|roig i mitjanit.

En principi i a simple vista destaca com ha disminuït la mida del 
notch –la pestanya negra que porten els mòbils en la part su-
perior de la pantalla– a causa que han canviat de lloc l’altaveu, 
portant-lo a la part superior del mòbil-. Apple ha creat un pro-
cessador de nova generació, el xip A15 Bionic, que torna a per-
metre als iPhone posar-se molt per davant de la competència 
gràcies al rendiment i les prestacions que permet.
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Quant a la bateria, incrementa la seva autonomia en les dues 
versions del iPhone 13. El iPhone 13 mini ofereix 1,5 hores més 
que el seu antecessor iPhone 12 mini, mentre que la bateria del 
iPhone 13 dura 2,5 hores més que el iPhone 12 i si atenem a la 
capacitat d’emmagatzemament dels iPhone 13, aquestes són 
les disponibles: 128 GB, 256 GB i 512 GB, quedant ja enrere 
les versions de 64 GB.

Però el que sens dubte n’ha impressionat més en la Keynote 
conduïda per Tim Cook ha estat la nova manera Cine. Una utili-
tat tan nova com revolucionària que permet que els iPhone afe-
geixin a les seves característiques de vídeo l’única que troba-
ven a faltar els professionals, la possibilitat d’oferir sensació de 
profunditat en els enregistraments. Des d’ara, l’usuari pot esco-
llir quina part de la filmació posar en primer o segon pla, podent 
posteriorment –en editar el vídeo– elegir a tota hora a quins 

protagonistes d’un pla se’ls enfoqui o desenfoqui. Un avenç 
que fa dels iPhone 13 autèntiques càmeres cinematogràfiques 
de primer nivell, molt per davant de qualsevol altre dispositiu. 
(Font: Maria Cardoso/El Nacional – infografia: Hipertextual)

Ulleres que graven, fan fotos i posen 
música

La notícia es va filtrar fa uns dies, però ara ha estat quan Fa-
cebook ha decidit llançar les Ray-Ban Stories. A simple vista 
poden semblar unes ulleres normals, amb l’excepció que te-
nen càmera, altaveus, micròfons, un processador, una bateria 
i una superfície tàctil. Es tracta d’unes ulleres intel·ligents amb 
múltiples funcionalitats que van des de fer fotos i vídeos, fins a 
escoltar música o atendre trucades telefòniques.

La càmera és de 5 MP i els vídeos que es poden gravar han de 
ser d’una durada màxima de 30 segons. Es poden treure mi-
tjançant el botó de captura o amb el mans lliures, gràcies a les or-
dres de veu de Facebook Assistant. Un LED connectat s’il·lumina 
perquè les persones properes sàpiguen que s’està fent una foto-
grafia o un vídeo.

NOVES EINES



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Compta amb altaveus integrats i una matriu d’àudio de tres mi-
cròfons que ofereix transmissió de veu i so per a les trucades 
i els enregistraments. “La tecnologia Beamforming i l’algoritme 
de supressió de soroll proporcionen una experiència de trucada 
millorada com la que s’espera d’uns auriculars”, assegura la 
companyia en el seu bloc oficial.

Les Ray-Ban Stories es sincronitzen amb la nova aplicació Fa-
cebook View per compartir històries i records amb els amics i 
seguidors de les xarxes socials. Tenen capacitat per emmagat-
zemar unes 500 fotos i autonomia per no haver de recarregar 
la bateria en tres dies, segons explica Facebook. El mètode 

de càrrega és similar al dels auriculars sense fil, a través d’un 
estoig. (Font: Marketing Directo – infografia: CNN en Español)
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Deu consells per editar (i autoeditar-te)
Per Sylvia Smith / ABC del periodista – IJNET

Escriure curt és molt més difícil que escriure llarg. I encara que 
a Internet l’espai és infinit, l’atenció dels lectors no ho és. Si 
estàs editant un text periodístic, el teu objectiu és escurçar i 
donar-li vida perquè atregui (i mantingui) l’interès del teu públic.

Aquí teniu deu consells d’edició (i autoedició) que us ajudaran a 
ajustar i afinar continguts:

1. Llegeix cada paràgraf de baix a dalt.- Mentre edites has de 
buscar paraules que falten, puntuació incorrecta i mala sintaxi. 
Al llegir des de baix, et centraràs en els aspectes bàsics de 
l’escriptura i tindràs més probabilitats d’identificar errors.

2. Llegeix l’article en veu alta.- Si has de respirar en una fra-
se, aquesta frase és massa llarga. Escurça-la.

3. Fes-te amic de les vinyetes o “bullets” (●).- Organitza els 
articles creant llistes amb vinyetes. Això pot ajudar-te a evitar 
transicions incòmodes o amb moltes paraules.

4. Coneix la teva audiència.- No utilitzis una terminologia amb 
què els lectors no es topen en la vida quotidiana. Utilitza re-
ferències que comprenguin.

5. Evita certes paraules o expressions que no sumen.- Per 
exemple:

La majoria dels sinònims de “va dir”. “Amb la finalitat de” i altres 
derivats. La paraula “per” és suficient. “Començar a”. En gaire-
bé tots els casos, el verb que ve després del “començar a” es 
val per si mateix. “Molt” o “veritablement” com en els casos de 
“molt divertit” o “veritablement difícil”. Cap de les dues paraules 
afegeix cap precisió, així que per què utilitzar-les? “Actualment” 
o “en l’actualitat”. Si utilitzes un verb en temps present, “actual-
ment” és redundant. Reemplaça “Actualment estic refredat” per 
“estic refredat”.
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6. Evita les expressions redundants.- “Absolutament essencial”; 
“Mort tràgica”; “Consens d’opinió”; “Cercle al voltant”. És més curt i 
més simple posar: “essencial”, “mort”, “consens”, “cercle”.

7. Petites modificacions poden ser un gran estalvi.- Retallar 
sis paraules en cada paràgraf d’un article mitjà de 250 paraules, 
suposa unes 60 paraules (o dos paràgrafs) d’informació que 
podràs afegir. És a dir, les teves “retallades” poden sumar. Heus 
aquí un exemple de com fer-ho:

Versió 1: El president Trump va dir dissabte a la nit que no im-
posarà una quarantena a Nova York, Nova Jersey i Connecti-
cut, sinó que emetrà una “forta” advertència per viatjar que serà 
aplicada pels governadors dels tres estats. (39 paraules)

Versió 2: El president Trump va dir dissabte a la nit que no orde-
narà una quarantena a Nova York, Nova Jersey i Connecticut, 
però emetrà una “forta” advertència per viatjar que serà imple-
mentada pels governadors. (34 paraules)

8.- Pregunta’t si el primer paràgraf cal.- La capçalera de 
l’article sol estar “enterrada” al llarg de la peça. És realment 
necessari? Heus aquí un exemple:

Pot ser que els estudis d’art no compleixin els criteris de “ne-
goci essencial”, però per a molts artistes són fonamentals per 
guanyar-se la vida.

Lisa Hersey és una enquadernadora que dirigeix el seu propi 
negoci, Antler Editions, des d’un estudi a Cottage Street Stu-
dios, on també treballa com a empleada d’un altre artista de 
l’edifici. Tots dos van tancar aquesta setmana, ja que el gover-
nador Charlie Baker va ordenar que tots els negocis no essen-
cials deixessin d’operar en persona.

“No tinc cap ingrés, excepte el meu petitíssim xec d’atur que 
estic rebent ara mateix”, va dir Hersey dijous.

Potser Hersey estigui aïllada del seu estudi, però en aquest 
sentit, no està sola en aquesta ciutat d’artistes ....

Hersey entén la necessitat de seguretat de l’ordre, però va as-
senyalar: “També necessito pagar les factures, que no han pa-
rat d’arribar”.

A continuació, una versió més breu i enfocada:
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Sense poder accedir al seu taller d’enquadernació a causa del 
tancament estatal de tots els negocis no essencials, Lisa Her-
sey tot just se les arregla.

“No tinc més ingressos que el meu petitíssim xec de desocu-
pació”.

Hersey entén la necessitat de seguretat de la mesura, però 
“també necessito pagar les factures”.

És un problema que Hersey comparteix amb molts altres artis-
tes, inclosos els seus veïns dels Cottage Street Studios.

9. Deixa que l’article es “cuini”.- Vés a esmorzar, treballa en 
una altra cosa, pren un cafè. Torna i llegeix la peça amb ulls 
nous. Potser trobis alguna cosa més que tallar.

10. Per practicar les teves habilitats d’edició, edita una 
cosa que ja hagis escrit (o publicat)

Assumeix aquesta tasca: com pots reduir un text en 50 paraules 
sense ometre res important? Bona sort! (Infografia: Punto Fape)

Els Estats Units aposten per una Llei 
de sostenibilitat del periodisme local
Segons explica la periodista Sarah Scire a NiemanLab, una llar-
ga investigació demostra que als Estats Units “la nostra demo-
cràcia es basa en un periodisme local saludable, però sabem 
que la indústria està en mal estat”. Entre les conclusions de 
l’estudi, es diu que “els tancaments, acomiadaments i retallades 
de les notícies locals, habituals abans de la pandèmia, gràcies 
al col·lapse dels ingressos publicitaris, només s’han accelerat”. 
A partir d’aquí, membres del Congrés nordamericà han fet un 
pas endavant i estan disposats a fer alguna cosa per ajudar el 
periodisme local.
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Així, la Llei de sostenibilitat del periodisme local es va presentar 
aquest estiu i ha obtingut el suport bipartidista a la Cambra, 
juntament amb una pluja de cobertura positiva d’algunes de les 
organitzacions de notícies que se’n beneficiaran. 

Scire comenta en el seu article que “en una època de creixent 
odi, assetjament i violència contra membres dels mitjans de co-
municació, en tot l’espectre polític les organitzacions de notícies 
locals obtenen més confiança que les seves contraparts nacio-
nals, especialment a la dreta. (Els republicans tenen gairebé el 
doble de probabilitats de confiar, almenys una mica, en els mi-
tjans de comunicació locals que en els nacionals, entre el 66% 
i el 35%. La mida d’aquesta bretxa s’ha triplicat des del 2016, 
cosa que fa que els mitjans locals siguin una de les darreres 
parts de l’ecosistema de notícies en què es confiï àmpliament 
dins l’espectre polític.) El projecte de llei, sens dubte modelat 
per aquesta divisió partidista, està fet a mida per beneficiar les 
organitzacions de notícies locals. 

Segons continua explicant Sarah Scire a MediaLab, si la legis-
lació proposada es converteix en llei, oferiria una ajuda subs-
tancial a moltes redaccions locals en un moment crític, per quan  
el projecte de llei té tres components principals: 1. Un crèdit 

fiscal de fins a 250 dòlars per incentivar les subscripcions i les 
donacions a notícies locals. 2. Un crèdit fiscal de fins a 5.000 
dòlars per a les petites empreses que comprin anuncis a les 
seves publicacions locals. 3. Un crèdit fiscal per a la nòmina 
per facilitar la contractació (i conservació) de periodistes locals, 
editors, fotògrafs i altres periodistes.

El projecte de llei fa referència a “diaris locals” al llarg del text, 
però aclareix que aquesta frase significa qualsevol publicació 
impresa o digital que publiqui “contingut original derivat de fonts 
primàries i relacionat amb notícies i esdeveniments actuals” per 
a un públic local o que empra almenys un periodista de notícies 
locals que viu a la zona que cobreix la publicació. (Font: Me-
diàtic/Àmbit d’Estratègia- fotografia: Cripto Tendencia)

Recordem millor aquells anuncis que 
apareixen connectats amb el context 
en el qual se serveixen
Un dels temes que les anàlisis sobre màrqueting i publicitat han 
estat investigant de forma recurrent en els últims anys ha estat 
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el de la importància d’on es serveixen els anuncis i els missat-
ges de marca, és a dir, l’impacte de la coincidència contextual.

Enmig d’una regulació de privadesa augmentada i de la depre-
ciació de les galetes, la indústria de la publicitat busca mètodes 
d’orientació contextual per arribar al públic. 

Una investigació feta per Integral Ad Science y NeuroInsight, 
utilitzant tècniques de neurociència, ha demostrat que, quan 
se’ls demana, els consumidors prefereixen anuncis rellevants 
per al context. Però, quin paper juga la concordança contextual 
en l’experiència publicitària... i com responen els cervells del 
consumidor?

IAS es va associar una vegada més amb Neuro-Insight per 
avaluar la probabilitat que els consumidors recordin anuncis de 
concordança contextual. Aprofitant la neurotecnologia avança-
da, IAS va mesurar l’activitat als centres de memòria del cervell 
dels participants per comprendre l’impacte de la coincidència 
contextual i com emparellar missatges publicitaris amb contin-
gut per obtenir una resposta òptima.

L’estudi demostra que els consumidors es fien més de les cam-
panyes que se serveixen en mitjans de qualitat i que els re-
sultats són diferents. Recordem millor els anuncis segons el 
seu context? Les seves conclusions impliquen que si. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – il·lustració:)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’anàlisi 
d’IAS en el que els investigadors van estudiar l’activitat cerebral 
d’uns subjectes de mostra mentre veien continguts i anuncis en 
un entorn mòbil. CLICAR AQUÍ 
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Convocatòries de la UE per donar 
suport als mitjans de comunicació

Segons va fer públic la vicepresidenta de Valors i Transparència 
de la UE, Věra  Jourová, la pandèmia “ha demostrat que els 
mitjans de comunicació són essencials per informar-nos, però 
també ha debilitat la situació econòmica del sector. Per això, 
augmentem i diversifiquem les nostres fonts de finançament a 
nivell europeu, oferint noves possibilitats, eines i ajuda. Espe-
rem que els Estats membres facin el mateix, tot respectant ple-
nament la independència dels mitjans de comunicació”.

Entre les noves convocatòries n’hi ha dues d’estrictes per donar 
suport al sector dels mitjans informatius: una d’elles té com a 
objectiu fomentar l’associació periodística amb l’objectiu de fo-
mentar la col·laboració sectorial transfronterera entre els agents 
de mitjans informatius europeus, en el marc del nou programa 
Europa Creativa; l’altra, finançada pel programa Horizon Euro-
pe, dóna suport a projectes centrats en la innovació mediàtica. 
Aquestes iniciatives formen part d’un esforç més ampli per do-
nar suport a un entorn mediàtic lliure, viable i plural a tota la UE, 
tal com s’ha anunciat al Pla d’acció per a la democràcia euro-

pea  i el pla d’acció per als mitjans de comunicació i el sector 
audiovisual. Hi ha més informació  disponible sobre aquestes i 
altres convocatòries per al sector dels mitjans de comunicació.  
També s’ha posat a disposició una  eina per ajudar els mitjans a 
trobar oportunitats de finançament. Els professionals del sector 
també poden trobar ajuda a nivell nacional a través de les ofici-
nes Europa Creativa. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

Prenen forma les subscripcions de 
pagament per a la secció d’esports

La iniciativa de crear subscripcions de pagament només per a 
la secció d’esports, que van posar en marxa el 2018 periòdics 
com The Telegraph o Kansas City Star, s’estén a poc a poc a 
mesura que els mitjans de comunicació construeixen els seus 
models de subscripció de pagament.

A Espanya, per exemple, ABC de Sevilla ven ja una subscrip-
ció només per a la secció Orgullo de Nervión, on es cobreix 
l’actualitat del conjunt sevillà, i una altra només per a Al Final 
de la Palmera, amb l’actualitat del Betis. Per 25 euros a l’any 
(la subscripció a tot el diari costa 99,99 euros anuals, tot i que 
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ara hi ha una oferta de 59,99 euros el primer any), els subscrip-
tors de +Nervión i +Palmera tenen accés a tots els continguts, 
incloent no només articles, sinó xerrades en directe, newsletter 
i podcast. En aquests moments hi ha una oferta de subscripció 
de tres mesos per un euro.

A més de l’accés als continguts dels equips de futbol de Sevilla, 
la subscripció atorga descomptes, sortejos i ofertes especials 
en oci, productes i entreteniment. Acciona, Cruzcampo, Sloppy 
i Centres Esportius Viding faciliten uns codis de descompte als 
subscriptors per accedir a ofertes. (Font: Laboratorio de Perio-
dismo)

Facebook llança a Espanya el seu 
programa per millorar els models de 
subscripció
Facebook llança a Espanya Reader Revenue Accelerator, un 
programa dissenyat per proporcionar mentoria i suport als edi-
tors de notícies de mitjans espanyols. Aquesta iniciativa, promo-
guda per Facebook Journalism Project i el Centre Internacional 
de Periodistes (ICFJ, per les sigles en anglès), està dissenya-

da per formar de manera intensiva a fins a 15 professionals 
dels mitjans. Aquesta formació inclou coaching individualitzat i 
50.000 dòlars en subvencions per ajudar-los a millorar els seus 
models d’ingressos per subscripció.

Aquest programa començarà a mitjans d’ octubre i conclourà 
a principis de 2022 . Per poder participar-hi, la sol·licitud ha 
presentar-te abans del 28 de setembre. Podeu trobar més in-
formació i sol·licitar una plaça en aquest enllaç. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

Formació al Col·legi de Periodistes

Com dissenyar un pla de màrqueting digital- Nivell avançat 
- Curs Presencial. Dijous 16 i 23 de setembre (De 09.30h a 
14.30h) - En aquest curs, a càrrec de Pilar Yépez, fixarem les 
bases de com elaborar un pla de màrqueting en l’entorn digital 
que ens permeti marcar un camí clar, amb objectius específics i 
mesura de resultats i repassarem totes les eines estratègiques 
on-line que podem posar a treballar per al compliment d’aquests 
objectius. Tot acompanyat d’exemples i casos pràctics que ens 
ajudin a visualitzar com aconseguir el nostre propi èxit.
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Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- Curs sense restricció horària. Del dilluns 20 de setem-
bre al divendres 22 d’octubre (10 hores) - L’objectiu d’aquest 
curs, creat per Jordi Flamarich, és aprendre a fer millors foto-
grafies amb el nostre telèfon, descobrir què volen dir i per a què 
serveixen les seves opcions de configuració, gestionar millor 
l’espai disponible i aprendre a fer servir algunes de les millors 
aplicacions de retoc fotogràfic per anar un pas més enllà amb 
les nostres creacions.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs sense restricció horària. Del divendres 17 de setembre al 
divendres 15 d’octubre (12 hores) - El curs, dissenyat per Nerei-
da Carrillo, ensenya de manera molt pràctica com comunicar de 
forma innovadora i amb llenguatges multimèdia. Reflexionarem 
sobre què són les narratives multimèdia, n’analitzarem alguns 
exemples tant de reportatges multimèdia com de comunica-
cions multimèdia per al món corporatiu i veurem com introduir 
aquests continguts innovadors tant als gabinets de comunicació 
com a les redaccions periodístiques. 

Com fer avui periodisme cultural.- Curs Presencial. Dimecres 
22 de setembre (De 10.00h a 14.00h) - L’objectiu d’aquest semi-

nari, conduït per Eva Muñoz,  és donar a conèixer l’especificitat 
del periodisme cultural. Descobrirem les claus narratives d’un 
gènere que està en plena efervescència i transformació fruit de 
les noves tendències, llenguatges i canals.

Periodisme esportiu. Calma en temps de pressa.- On line. 
Sessió en directe. Dimarts 21 de setembre (De 10.00h a 13.00h) 
- En aquest taller, presentat per Marcos López, es busca donar 
una visió pràctica de la situació actual del periodisme esportiu, 
dividit en dues grans vies: la informació i l’entreteniment, oferint 
un retrat del panorama i explicant com cal analitzar la informa-
ció i redactar en aquest àmbit.

Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 27 de setembre al divendres 29 
d’octubre (10 hores) - Aquesta formació. impartida per Adrián 
Caballero, petén ampliar els coneixements sobre redacció, ex-
plorant totes les eines que cal conèixer per adaptar el discurs 
al que demanden actualment els gestors de continguts, el po-
sicionament i la forma en què l’usuari consumeix la informació.

E-mail màrqueting: una eina per redescobrir.- On line. Sen-
se restricció horària. Del dimarts 28 de setembre al divendres 
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29 d’octubre (12 hores) - L’e-mail marketing és una de les ei-
nes més potents del màrqueting digital. En aquest curs, dirigit 
per Pilar Yépez, podràs redescobrir tot el poder del màrqueting 
de permís a través de l’e-mail, entendre les pautes per fer una 
campanya amb èxit i avançar-te a totes les novetats que estan 
arribant.

Crea les millors presentacions en entorns visuals.- On 
line. Sessió en directe. Dimecres 29 de setembre (De 10.00h 
a 14.00h) - Les bones presentacions són el millor complement 
per als oradors virtuals. Atreuen l’audiència, generen interès, 
representen la institució i motiven a actuar.  Enrique San Juan 
t’ensenyarà com destacar en l’escenari digital, en reunions vir-
tuals, conferències online, cursos a distància o webinars.

Storytelling: el nou gènere de la comunicació persuasiva.- 
On line. Curs sense restricció horària. Del divendres 1 al 29 
d’octubre (12 hores) - Aquesta formació, impartida per Mario 
Sorribas i Francesc Ponsa, mostra com s’aplica el storytelling 
en tres àmbits de la comunicació: periodístic, polític i empresa-
rial, ensenya a identificar els components d’un relat memorable 
que funciona i a com adaptar-lo als diferents canals i suports.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ  (Font: CPC)
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La UMH crea un grup per combatre la 
pirateria a la xarxa i defensar els drets 
d’autor
Per Borja Campoy /Diari Información

La problemàtica vinculada a la pirateria a internet i la vulneració 
de la propietat intel·lectual és enorme. Així ho demostren les 
últimes dades publicades, que estimen que a l’any es produei-
xen 5.000 milions d’accessos il·legals a la xarxa a continguts 
protegits per drets d’autor, amb les greus conseqüències que 
comporta això a nivell econòmic, social i de llocs de feina. Per 
fer front a aquesta problemàtica i combatre-la, des de la Uni-

versitat Miguel Hernández (UMH) d’Elx s’ha creat precisament 
un grup d’especialistes, que està encapçalat pel professor José 
Carlos Espigares. El vicerector lidera el projecte InfractXrs, for-
mat majoritàriament per membres de la UMH, com el director 
del Centre Crimina, Fernando Miró, encara que també compta 
amb professionals d’altres universitats.

El projecte InfractXrs està finançat per la Conselleria d’Innovació 
i Universitats del Govern de la Generalitat valenciana, que di-
rigeix la il·licitana Carolina Pascual, i té com a gran objectiu 
abordar i estudiar els factors que incideixen en la infracció de 
drets de propietat intel·lectual a internet. La meta és adquirir 
coneixement rellevant per ajudar al desenvolupament de po-
lítiques legislatives, tant a nivell de dret públic com privat. Per 
a això, es parteix de la hipòtesi que el compliment de les nor-
mes està íntimament relacionat amb les institucions de justícia 
autonòmiques i que l’alt nombre d’infractors d’aquests drets a 
internet no es distribueix igual segons la conducta i el gènere.

“Comptem amb un grup d’investigadors multidisciplinar que 
durant dos anys ha realitzat treballs relacionats amb àrees de 
dret mercantil, el dret penal, la criminologia i la psicologia. El 
fenomen de la pirateria està àmpliament estès i nosaltres vam 
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buscar una imatge el més propera possible a la realitat de la 
població espanyola amb el propòsit de contribuir a millorar la 
legislació vigent”, assegura Espigares.

Conèixer la prevalença de les conductes a internet contra la 
propietat intel·lectual, analitzar els factors que expliquen infrac-
cions com les descàrregues il·legals, avaluar la percepció que 
es té de la gravetat que suposa piratejar pel·lícules o discos, 
determinar la incidència de les sancions, comparar els factors 
de les infraccions en el ciberespai i en l’espai físic, buscar les 
diferències de gènere o estudiar la regulació vigent són algunes 
de les tasques que es duen a terme en el projecte InfractXrs 
que lidera des del campus il·licità.

“Les reformes en l’àmbit de la Llei de Propietat Intel·lectual i en 
el Codi Penal demostren que, malgrat l’esforç dels legisladors, 
no s’aconsegueix una reducció dràstica de la pirateria”, sosté el 
vicerector de la UMH. Tot i que la proliferació en els últims anys 
de plataformes com Netflix o HBO ha provocat una modesta 
reducció de les descàrregues il·legals, la pandèmia ha tornat a 
accelerar el fenomen delictiu, apunten els professionals de la 
UMH que lluiten contra ell. (Il·lustració: Semana)
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El Govern espanyol està obligat a 
auditar tots els mitjans de comunicació
Per Manuel Domínguez Moreno, periodista i sociòleg / Diario 16

De la mateixa manera que els organismes públics de con-
trol, com la CNMC, l’Agència Tributària o la CNMV controlen 
l’activitat de les empreses que regulen, el govern ha d’iniciar 
una auditoria a fons per determinar, en nom del respecte de la 
independència i la llibertat del quart poder, els veritables canals 
de finançament dels mitjans de comunicació.

Des de fa més d’una dècada vinc defensant, una i altra vegada, 
que la pitjor corrupció que existeix a Espanya és la dels mitjans 
de comunicació, perquè el que s’està posant en venda és la 
pròpia llibertat.

El problema és que a Espanya les elits empresarials, polítiques, 
econòmiques i financeres estan molt a gust amb un sistema en 
què poden utilitzar la llibertat i la independència que es pres-
suposa als mitjans de comunicació com a eina de mercadeig. 
El pitjor és que el mateix sistema ha col·locat els mitjans en la 
tessitura d’escollir entre seguir defensant la seva llibertat i inde-
pendència i la supervivència econòmica.

Per aquesta raó és fonamental que el govern de Pedro Sánchez 
implementi una auditoria a fons dels mitjans, començant per 
Diario16, per determinar quines són les veritables entrades de 
diners que permeten a alguns uns ingressos exorbitants acon-
seguits a través d’activitats paral·leles o d’interessos creuats. 
La mateixa idiosincràsia de la població espanyola va provocar 
que els mitjans depenguessin en exclusiva dels contractes pu-
blicitaris. L’arribada del format digital va suposar que la ciuta-
dania accedís de manera absolutament gratuïta als continguts 
publicats.
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En aquells primers anys, El País va treure la seva edició digital previ 
pagament de subscripció, com passava en la gran majoria dels paï-
sos del món. No obstant això, els mitjans de la competència donaven 
els continguts de manera gratuïta el que va obligar a el diari de Prisa 
a recular i oferir la informació en obert. L’arribada dels mitjans digitals 
nadius, a més, va provocar que aquesta tendència s’aguditzarà ja 
que era l’única manera de competir amb les grans capçaleres.

Aquest accés als continguts de manera gratuïta va generar l’escenari 
perfecte per a les dictadures privades del capital i de la política . Amb 
els pressupostos publicitaris podien controlar els mitjans a través de 
l’extorsió i del suborn. El sistema és molt senzill i es resumeix en 
aquesta frase: “tu no investigues sobre mi, tu no publiques sobre mi i 
els diners t’arribaran. Si et surts de la cleda, no hi ha publicitat”.

Aquesta estratègia l’apliquen tant els grans anunciants privats 
com les administracions públiques i, en conseqüència, el que 
estan coartant és la llibertat i la independència que es presu-
meix que ha de tenir qualsevol mitjà de comunicació.

A més, els nous mètodes publicitaris digitals (programàtica, 
Google o Facebook, principalment) estan provocant que els 
grans anunciants, públics i privats, redueixin dràsticament els 

pressupostos destinats als mitjans, el que ofega encara més 
la seva situació i posa més fàcil la manipulació i el control de 
continguts per part de les grans empreses i les administracions.

Aquesta és la raó per la qual molts mitjans han de recórrer a 
sistemes paral·lels per poder cobrir despeses: pagaments alter-
natius que passen el control de facturació gràcies al recurrent 
concepte d’”assessorament”, cobraments milionaris encoberts, 
grans quantitats de diners pagades a determinats mitjans sen-
se que l’empresa que paga posi ni un sol espai publicitari i, 
sobretot, pressions polítiques sobre els mitjans perquè deixin 
d’investigar o publicar sobre tal o qual empresa, empresari, par-
tit, administració o responsable polític.

Això és el que el govern de Pedro Sánchez està obligat a au-
ditar: els canals reals de finançament dels mitjans de comu-
nicació que estan provocant la desigualtat, a més de generar 
un entramat de corrupció absoluta que permet a les dictadures 
públiques i privades del capital deshumanitzat controlar la infor-
mació que arriba al poble o com algunes empreses públiques, 
a través d’inversió, influeixen en perjudicar la difusió d’alguns 
mitjans incòmodes o que publiquen notícies que no afavoreixen 
a interessos personals i polítics. Tràfic d’influències?
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La corrupció tecnològica
D’altra banda, també hi ha un tipus de corrupció de la qual són 
partícips i còmplices les grans multinacionals tecnològiques. La 
dependència absoluta dels ingressos per publicitat ha provocat 
que els mitjans de comunicació digitals hagin entrat a la dicta-
dura de les audiències perquè els grans anunciants es fixen en 
el purament quantitatiu a l’hora de contractar les campanyes. 
A això, uneixen el qualitatiu, és a dir, la submissió i el silenci.

Aquesta dictadura de les audiències ha generat una sèrie d’arts 
per aconseguir un major nombre d’usuaris únics o de visites 
que, encara que pugui ser legal, està absolutament allunyat de 
la mínima ètica professional. Molts mitjans digitals, per aconse-
guir ingressos, compren trànsit en altres països o utilitzen eines 
d’intrusió.

De cara als anunciants, sobretot les campanyes de les adminis-
tracions públiques, quin valor poden tenir milions d’usuaris de 
Llatinoamèrica quan el missatge està orientat al mercat o a la 
ciutadania espanyola? Teòricament, cap, però és la justificació 
perfecta per donar als que se sotmeten a les exigències del 
silenci el que els treuen als que segueixen practicant un perio-
disme basat en la llibertat i la independència .

El públic té l’obligació moral i jurídica de no valorar només 
aquests conceptes de compra de trànsit perquè això no és el 
que interessa a una informació lliure i independent a poble. 
Qualsevol que obtingui diners de bancs pot fer-se amb milions 
d’usuaris únics. Possiblement, és l’obligació de valorar altres 
conceptes a l’hora de repartir diners públics i de fer arribar la 
informació perquè seria més honesta, ètica i responsable que 
l’altre sistema en què la meitat està en el trànsit.

D’altra banda, quan aquests mitjans lliures i independents, que 
tan incòmodes són per als poders polítics, econòmics, empre-
sarials i la banca, aconsegueixen alçar-se entre els més lle-
gits a causa de la qualitat de les seves informacions pròpies i 
les seves investigacions, les multinacionals tecnològiques que 
controlen aspectes fonamentals com el posicionament o la fac-
turació en línia modifiquen de manera unilateral les condicions 
de comptatge de la manera en què més perjudiquen als mitjans 
veritablement lliures i independents.

L’auditoria dels mitjans és fonamental, necessària i obligatòria 
i ha de tenir com a objectiu que els fons públics previstos per 
als mitjans poguessin ser honestament destinats a donar su-
port a una informació lliure, independent i ètica i no per poten-
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ciar la corrupció dels mitjans de comunicació en general que 
publiquen des dels interessos dels qui utilitzen al quart poder 
posant-lo al servei de les dictadures privades d’un o altre sector 
econòmic i financer, sempre, sempre en contra del poble, dels 
seus drets constitucionals i benestar social i humà en general. 
La utilització dels mitjans no té altra finalitat que la manipulació 
de la voluntat popular fins i tot en favor de partits polítics que 
mai compleixen amb els seus programes i molt menys estan 
al servei del poble i la democràcia, i sí al servei dels dictadors 
democràtics.

(...) 

L’actual president del Govern de l’estat sap perfectament el què 
és el control de les elits sobre els mitjans de comunicació. El va 
patir i ho va denunciar quan els poders interns del PSOE, tan 
alineats amb les dictadures privades del capital, van aconseguir 
fer-lo fora de la Secretaria General a l’octubre de 2016.

No obstant això, el seu “instint de supervivència”, per dir-ho 
d’alguna manera, l’ha portat en l’actualitat a buscar l’empara 
de, precisament, els grups mediàtics alineats amb aquestes 
mateixes dictadures privades que copen els seus consells 

d’administració, els mateixos grups que no dubten a callar o 
a manipular perquè aquestes elits que conformen els seus òr-
gans accionarials no tinguin conseqüències pels escàndols que 
els acorralen. Tot un exemple de coherència per part de Sán-
chez. Valgui el sarcasme. (Fotografia: Vozpopuli)
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Així domina Google tota la cadena de 
valor de la publicitat digital a Espanya
Per Màrqueting Digital / Dircomfidencial

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) 
ha elaborat durant diversos mesos un complet estudi sobre la 
publicitat digital a Espanya, que va fer públic el mes passat.

La conclusió principal d’aquest informe és la constatació d’una 
cosa que ja es coneixia en el sector: Google i Facebook domi-
nen el mercat publicitari digital a Espanya. Competència posa 
xifres: Google ingressa el 50% del volum que genera la publici-
tat digital a l’estat espanyol i Facebook, el 20%. Les dues plata-
formes, per tant, controlen el 70% del mercat, que va ascendir 
el 2019 als 3.450 milions d’euros.

Però l’estudi de l’organisme públic també arriba a la conclusió 
d’aquestes dues plataformes protagonitzen també una integra-
ció vertical i horitzontal, donada la seva presència en tota la 
cadena de valor i en serveis relacionats, especialment en el 
cas de Google. Això genera -sosté competència- riscos que es-
tenguin el poder de mercat d’uns serveis a altres (leveraging) o 

que afavoreixin els seus propis serveis (self-preferencing).

Segons l’informe de la CNMC, Google domina el mercat a 
Espanya dels servidors per anunciants, el dels DSPs, el dels 
SSPS i també el dels servidors per a editors.

Servidors per anunciants
Pel que fa a el sector dels servidors per anunciants, Google 
tindria una quota de mercat superior a l’70% al nostre país, molt 
per sobre d’altres plataformes també internacionals com Ama-
zon (inferior a l’20%) i Weborama (menys de l’10%).
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Segons explica l’informe, la norma general és que els anun-
ciants utilitzin un sol servidor d’anuncis, mentre que les agèn-
cies contractin una mitjana de tres. En qualsevol cas, la CNMC 
exposa que aquest és un mercat amb pocs proveïdors i els can-
vis no són freqüents.

DSPs
El mercat dels DSPs (eines de compra) també està controlat 
per Google a Espanya, on concentra al voltant del 60% dels 
ingressos. Molt lluny d’aquest percentatge estan altres platafor-
mes com Criteo (menys del 20% de quota de mercat) i Face-
book, Amazon i The Trade Desk (les tres amb menys del 10%).

Tot i la concentració -asseguren des de competència-, el nom-
bre de DSPs utilitzats per les agències a Espanya està aug-
mentant i se situa actualment, de mitjana, al voltant de cinc. 
Com en l’anterior segment, els anunciants solen treballar amb 
una sola plataforma. Encara que en aquest cas, la CNMC ex-
posa que és cada vegada més freqüent que els anunciants con-
tractin el DSP pel seu compte per poder accedir directament a 
les dades d’aquesta plataforma i tenir un maneig més directe, 
de manera que les agències es limiten en aquests casos a la 
compra dels espais publicitaris a través de xarxes o d’acords 
directes amb editors.

SSPS
Els SSPS són les eines que utilitzen els editors per monetitzar 
el seu inventari. En el segment generalista (aquells que no es-
tan especialitzats en un format determinat), Google té un pes 
en el pastís dels ingressos superior a l’70%, tot i que el citat 
informe estima un lleuger descens en els últims anys. Altres 
plataformes com Xandr, Magnite, Smart Adserver, Rich Audien-
ce o Verizon s’han de conformar amb quotes de mercat per sota 
de l’10%.
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En aquest segment dels SSPS, competència també esmenta 
a aquelles eines especialitzades en formats determinats, com 
és el vídeo i en el qual es podrien incloure Teads o SunMedia; 
o Taboola i Outbrain en el cas de la publicitat nativa. A més, 
l’informe inclou en aquest apartat les ad networks, més orienta-
des a monetitzar inventari de menys demanda.

Aquest mercat està en auge -especifiquen des competència- i 
actualment els editors tenen de mitjana set SSPS, dels quals 
quatre són generalistes.

Servidors per anunciants
La CNMC explica que els editors necessiten servidors per ges-
tionar el seu inventari, ordenar les ofertes rebudes i connec-
tar amb el servidor de l’anunciant per assegurar que es difon 
l’anunci. 

Competència assenyala que aquest sector està “extremada-
ment concentrat”, on Google absorbeix més del 70% dels in-
gressos. La resta d’actors -com Smart Adserver, Freewheel o 
Xandr- es reparteixen el que queda del mercat.

D’acord amb l’estudi, els editors solen utilitzar un sol servidor, 
el canvi de proveïdor no és freqüent i quan s’ha produït recen-
tment ha estat cap a Google.
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En definitiva, Competència certifica que la integració vertical i 
horitzontal de Google en el mercat publicitari digital es plasma 
en que la seva plataforma Google Ads combina de manera úni-
ca al mercat l’accés a inventari de cerca (propi) i gràfics. I, dins 
del display, combina accés a inventari propi de Youtube (molt 
rellevant en vídeo) i a inventari de tercers connectats a la Goo-
gle Display Network (GDN).

Podria considerar-se a més -diu la CNMC- un DSP o una xar-
xa (ad network, però pel costat de la demanda) per a petits 
anunciants, encara que també l’utilitzin agències i anunciants 
majors (per exemple, per ser precisament l’única porta d’accés 
a l’inventari de cerca). 

A Google Ads s’afegeix el DSP pur de Google DV 360 orientat 
a agències i grans anunciants, que combina, amb flexibilitat en 
temps real, l’accés per al segment de pantalla d’inventari propi 
de Youtube i de tercers. (infografies: Dircomfiencial i CNMC). 
Pots consultar l’informe AQUÍ
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Gairebé el 80% de mitjans locals 
digitals i regionals (a Mèxic) volen 
incloure contingut de pagament o 
contribucions de lectors
Per Marina Estarque / Knight Center for Journalism in the Ame-
ricas

Gairebé el 80% dels mitjans locals digitals i regionals a Mèxic 
estan treballant o planegen, d’aquí a tres anys, incorporar un 
model d’ingressos per lectors, és a dir, un sistema de mur de 
pagament (paywall), subscripcions, contribucions o programes 
de membres.

Les dades provenen de la investigació “El despertar d’un gegant 
adormit? Els canvis profunds que s’acosten en l’ecosistema de 
mitjans locals i regionals a Mèxic”, realitzat per l’Associació 
Mundial d’Editors de Notícies (WAN-IFRA) i el Tecnològic de 
Monterrey, amb el suport de Facebook Journalism Project. 
L’informe va ser presentat el passat 5 d’agost.

 

L’enquesta es va realitzar al març de 2021 amb 51 mitjans de co-
municació en 27 dels 32 estats mexicans. Entre els mitjans, 32 
són mitjans regionals líders en termes d’influència a la seva ciutat 
o estat i amb versió impresa, i els 19 restants són mitjans digitals 
locals o especialitzats. “Els mitjans estudiats semblen no seguir la 
tendència global de la indústria de la informació. Mentre cada ve-
gada més mitjans en el món adopten algun esquema d’ingrés per 
lector (mur de pagament, membres, subscripció), la investigació 
va revelar que el 91% dels mitjans regionals i el 79% dels digitals 
no tenen cap model d’aquest tipus”, assenyala l’informe.

Al mateix temps, la dependència de la publicitat és enorme: 
representa el 76% dels ingressos en els mitjans digitals i el 70% 
en els regionals. Taxa que és només 16% i 28%, respectiva-
ment, per a pagaments provinents de lectors.
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Tot i realitzar aquest retrat de present, una dels principals troballes 
de la investigació és mostrar, precisament, que aquest escenari 
està en ràpid canvi. Segons l’estudi, el 85% dels enquestats va in-
dicar que era molt o completament necessari que el seu mitjà can-
viés el seu model de negoci durant els propers tres anys: la taxa 
va ser de el 93% per als mitjans regionals i del 74% per als digitals.

A més, l’informe assenyala que aquesta transformació estarà 
clarament orientada a incentivar les aportacions econòmiques 
dels lectors. Dels mitjans digitals locals enquestats, el 42% ja 
està treballant en un model d’aquest tipus i el 37% planeja in-
corporar ingressos provinents de lectors d’aquí a tres anys. En 
els mitjans regionals, la taxa és similar: un 38% està en procés 
de desenvolupar un model de pagament o contribució de lec-
tors i el 40% té la intenció de fer-ho d’aquí a tres anys.

Recórrer a aquest nou model és un desafiament. Perquè cal 
atreure lectors de pagament, amb paywall, per exemple, però 
sense perdre audiència, per no veure desplomar-se els recur-
sos publicitaris. “Es tracta de monetitzar a l’audiència més lleial, 
més addicta al nostre contingut. La resta de l’audiència, que 
visita al mitjà de forma més puntual, no hauria de ser afectada 
per un mur. És un equilibri que cal saber calibrar i que reque-

reix d’eines i coneixements”, va dir Rodrigo Bonilla, director de 
WAN-IFRA Amèriques i responsable de el projecte, a LatAm 
Journalism Review (LJR), en el decurs de la presentació.

Pel director del Programa de Periodisme del Tecnològic de Mon-
terrey, Alejandro Martín del Campo,  “la informació que serveix 
a la comunitat, eleva la seva qualitat de vida i tot i consumir-se 
via digital, té costos de producció que no es poden amagar o 
prorratejar en altres formats o serveis”, va dir.

Per del Campo, “la pandèmia no només va accelerar la transfor-
mació digital també va girar el rellotge de sorra per a la indús-
tria: algunes empreses tenen el temps del Sàhara per adaptar-
se, altres el desert de Sonora i algunes el sorral del seu pati 
davant l’imminent canvi de model negoci”, va dir.

Del Campo diu que l’informe afirma que les redaccions han de 
ser àgils per adaptar-se, invertir en infraestructura i capacitació 
i, en definitiva, han de ser resilients. Si bé és essencial per su-
perar aquest període de transició, l’ús de dades encara és molt 
limitat a les redaccions mexicanes enquestades. Per Bonilla, hi 
ha la percepció, entre els periodistes, que coneixen bé a la seva 
audiència, el que no es correspon amb la realitat.
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“El 43% dels mitjans no compten amb un equip dedicat d’anàlisi 
d’audiència o intel·ligència de dades. Quan revisem la familiari-
tat que tenen amb diverses de les eines digitals disponibles gra-
tuïtes que existeixen al mercat (CrowdTangle, Facebook Busi-
ness Manager, Google Analytics, Google Ad Manager, i altres), 
sorprèn que hi ha entre 20-40% de mitjana que les coneixen 
poc i res. Per aconseguir un model de subscripcions, és fona-
mental conèixer a les seves audiències”, va dir Bonilla.

Del Campo també destaca aquesta dada com a reveladora, en 
un context on “cada dia escoltem informació al voltant de la 
importància de les dades per prendre millors decisions en qual-
sevol indústria”. Recalca que es constata el desconeixement 
sobre eines digitals tot i que les redaccions estan formades 
majoritàriament per joves. “Serà necessari prioritzar recursos 
i trobar una forma de capacitar o atreure el millor talent”, va dir 
Bonilla. (Fotografia: Medialab Press España)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe de WAN-IFRA El despertar 
de un gigante adormecido?. CLICAR AQUÍ  
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La desagregació de les notícies 
locals: on troba valor encara 
l’audiència
Per Dr. Anne Schulz / Reuters Institute.politics

Els mitjans locals i regionals es troben sota una immensa pres-
sió econòmica, ja que l’atenció de les audiències i els pressu-
postos de publicitat flueixen cada vegada més cap a les grans 
plataformes i altres competidors. Els diaris locals, en particular, 
han estat durament colpejats per la disrupció tant en el com-
portament dels consumidors com en els models de negoci, i 
la pandèmia no va fer més que incrementar la pressió. A tot el 
món hem assistit a una onada de retallades i acomiadaments, 
mentre que han tancat capçaleres de llarga trajectòria. Això és 
preocupant perquè els mitjans locals i regionals poden tenir un 
paper fonamental a l’hora d’informar els ciutadans i apuntalar 
els processos democràtics.

En aquest treball ens centrem en identificar quins temes locals 
tenen avui més importància per al públic i on consideren les 

audiències que accedeixen a la millor informació sobre cada un 
d’aquests afers. Això ajudarà a detectar on els mitjans locals 
encara aporten valor i potencialment on se’ls trobaria més a 
faltar. En segon terme, identifiquem àrees on la gent sent que 
altres fonts proporcionen informació i notícies locals valuoses. 
Per exemple, els motors de cerca, les xarxes socials, variats 
llocs comercials i governamentals i fins i tot figures polítiques. 
Finalment, vam explorar certes diferències entre els països pel 
que fa a el valor percebut dels mitjans locals per extreure lliçons 
sobre els motius pels quals alguns ecosistemes informatius lo-
cals i regionals funcionen millor que altres.

Resulta molt complicat preguntar sobre el consum de notícies 
locals i regionals en mercats que difereixen molt pel que fa a les 
seves estructures geogràfiques, polítiques i mediàtiques. Per 
brindar als enquestats d’arreu la possibilitat d’abordar les nos-
tres preguntes, vam optar per un concepte més ampli de notí-
cies locals i regionals: abasten “les notícies d’una ciutat o poble, 
municipi o regió on la gent viu actualment”. No obstant això, cal 
tenir en compte que alguns mercats varien considerablement 
pel que fa a l’oferta de notícies a nivell local i regional; per tant, 
les comparacions no sempre són directes. 
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Què vol saber la gent?
Una funció rellevant del periodisme local i regional és fer que 
els polítics del lloc rendeixin comptes. Però pot oferir molt més: 
històries que ajudin a construir comunitat, donar difusió a es-
portistes locals, casaments o aniversaris i publicar informació 
de serveis com el pronòstic del temps, actualitzacions de tràn-
sit o els horaris d’atenció als comerços. I per descomptat l’any 
passat a la llista es va sumar la cobertura de les conseqüències 
locals que provoca la pandèmia de coronavirus.

Però, quina informació li interessa a la gent de la zona on viu? 
Per esbrinar-ho, vam presentar als nostres enquestats una llis-
ta de 15 temes locals i vam consultar quins van consumir a la 
setmana prèvia. En els 38 mercats on vam fer aquesta pre-
gunta, dos assumptes van sobresortir com els més rellevants. 
Al voltant de la meitat va esmentar la informació local sobre 
coronavirus o altres notícies sobre la salut (53%) i gairebé la 
mateixa quantitat va respondre el pronòstic del temps (50%). 
A la resta dels temes es van registrar baixos percentatges. No-
més un terç va escollir les notícies sobre política local (32%), 
que van acabar en tercera posició del rànquing general. I sovint 
menys d’un quart dels enquestats va escollir les altres opcions. 
Al Digital News Report 2020 vam detectar que moltes persones 

diuen que les notícies locals són importants. No obstant això, 
en alguns països, les coses llueixen lleugerament millor per al 
periodisme local. 

Entre els mercats on trobem índexs d’accés relativament ele-
vats en tots els temes, es troben alguns països nòrdics i altres 
d’Europa de l’Est com Romania i Croàcia. Molts dels iberoame-
ricans se situen en un punt intermedi, a l’igual que els Estats 
Units. Els llocs amb tendència a consumir menys notícies locals 
inclouen el Regne Unit i Japó, però també Dinamarca, on entre 
el 21% i el 24% ens van dir que no havien accedit a cap dels 
temes de la llista.
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El paper de la inclinació a la comunitat
L’afecció a la comunitat local és un factor associat amb un ma-
jor ús de les notícies locals. Per descomptat, les diferències 
en el consum de notícies locals i regionals entre els països pot 
tenir moltes altres causes, des de la geografia fins al grau de 
centralisme polític, passant per qüestions culturals com la im-
portància de la família i les arrels locals. Però a nivell de mer-
cats individuals, els estudis han demostrat fa molt de temps 
que els que més s’involucren en la comunitat consumeixen més 
notícies locals. Les nostres dades permeten analitzar això en-
tre els diferents mercats, comparant la taxa mitjana d’accés als 
nostres 15 temes locals amb els nivells agregats d’afecció local.

El següent gràfic mostra una clara connexió a Àustria (76%), 
Índia (77%) i Romania (80%), la gent de mitjana se sent més 
unida a la seva regió i també figura entre la que més va accedir 
a la majoria dels temes locals. I allà on la inclinació és menor, 
com en els casos del Japó (37%) o Perú (32%), de mitjana es 
consumeixen menys temes locals.

 

Per descomptat, com sempre passa amb les correlacions, és 
difícil dir si una variable causa l’altra i fins ara les investigacions 
no han aconseguit aportar proves d’una relació causal entre 
ambdues (Hoffman i Eveland, 2010). Per tant, hem de consi-
derar que si bé un ecosistema de notícies locals que funciona 
correctament pot crear afecció a la comunitat, la inclinació a 
la comunitat també pot generar demanda de notícies locals. 
I segurament allà on la inclinació a la comunitat està absent, 

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

els mitjans locals i regionals sempre tindran un panorama més 
complicat.

Notícies locals a tot arreu i en cap costat
La inclinació a les notícies locals és només una part de la his-
tòria. En l’última dècada, els mitjans locals i regionals tradicio-
nals han afrontat cada vegada més competència per part de 
les grans plataformes, les aplicacions i els llocs especialitzats 
que s’enfoquen en proveir un servei específic, per exemple el 
pronòstic de el temps o la recerca laboral. Més recentment, les 
xarxes socials han permès la conformació de comunitats al vol-
tant de diferents temes i àrees. Autoritats, comerços i polítics 
locals també solen proporcionar notícies utilitzant les seves 
pròpies pàgines i comptes en xarxes socials.

Els mitjans tradicionals (incloent diaris, canals de televisió i rà-
dios locals) tenen major valoració per a les notícies més du-
res com la política, els successos, l’economia, el coronavirus 
o l’esport local: entre 50% i 60% de la mostra pensa que ofe-
reixen la millor informació en aquests temes. La gent també 
valora als diaris com a lloc on publicar anuncis formals, com 
naixements i defuncions. Però per altres assumptes tendeix a 
preferir fonts alternatives.

Les xarxes socials i les recerques se’n porten la major porció 
pel que fa a la informació sobre botigues i restaurants (49%), 
serveis locals (47%) o activitats per fer a la zona (46%). Òbvia-
ment, algunes vegades les recerques i les xarxes socials poden 
funcionar com un camí cap als continguts de notícies locals, 
encara que en molts casos la informació buscada ja és a les 
plataformes, la qual cosa les converteix en una destinació per 
dret propi. Per habitatge, ocupació o el temps, una cinquena 
part dels usuaris recorre a llocs o aplicacions especialitzades. 
Aquest tipus d’informació solia integrar l’antic paquet dels dia-
ris impresos locals, però resulta clar que aquest paquet ja s’ha 
desagregat.

Si bé els mitjans locals i regionals es consideren la millor font 
per a les notícies sobre coronavirus, prop de la meitat dels en-
questats prefereix les xarxes socials, les recerques i altres llocs 
i aplicacions que sovint es nodreixen d’estadístiques oficials i 
presenten les dades de forma fàcil a simple vista.

Diferències en els mercats locals
En alguns països, el diari local continua dominant en una varie-
tat d’assumptes. Això és especialment visible a Noruega i hi ha 
un panorama similar a Suècia i a Finlàndia. (Hi ha editors locals 
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com Schibsted que posseeixen algunes de les plataformes de 
recerques laborals o immobiliàries). Fins i tot en aquests casos, 
la desagregació està en marxa: els consumidors sovint prefe-
reixen trobar “activitats d’oci” o l’estat del temps en pàgines al-
ternatives o en xarxes socials.

A Alemanya, les fonts locals tradicionals es consideren millors 
per a una sèrie de temes, però les nostres dades mostren que 
els enquestats creuen que els diaris locals d’alguna manera 
són menys importants en un país on els serveis públics de ra-
diodifusió ofereixen una varietat de ràdios i canals de televisió 
regionals i on, en general, la gent és més reticent a recórrer a 
les xarxes socials i als motors de cerca.

A Estats Units observem un patró lleugerament diferent, en part 
a causa de la fortalesa de la televisió local, considerada la millor 
font tant per a la política com per a la informació sobre coronavi-
rus. La potent competència d’aquests mitjans televisius gratuïts 
pot ser una de les raons per les quals els diaris locals nord-
americans han patit tant per monetitzar seus negocis. Havent-hi 
llocs d’internet molt desenvolupats, només una cinquena part 
(21%) segueix pensant que els diaris són el lloc indicat per a 
proporcionar informació sobre activitats per fer. Al Regne Unit 

i a Xile, més de la meitat pensa que les fonts alternatives són 
millors que els mitjans locals tradicionals per a tots els temes.

Conclusió
En el passat, els mitjans locals tradicionals s’han utilitzat per 
a un ampli ventall d’informació i notícies locals. Avui, com ha 
demostrat la nostra anàlisi, són vistos com la millor font només 
per a una minoria de temes: per als altres, la gent prefereix les 
plataformes i els llocs especialitzats. Aquesta “gran desagrega-
ció” ha soscavat encara més els models de negoci tradicionals 
i emfatitza la importància que els mitjans locals ofereixin una 
proposta de valor molt més clara si volen destacar entre les 
nombroses fonts d’informació alternatives disponibles.
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Els mitjans locals es mantenen al capdavant quan es tracta 
d’informació sobre política local, encara que també veiem que 
només un terç diu que ha accedit a aquest tipus d’informació a 
la setmana anterior. Els mitjans locals tenen clares fortaleses, 
tot i que la demanda efectiva pot ser limitada en un ambient 
molt competitiu. L’afecció a la comunitat local s’associa amb 
un major compromís amb les notícies locals, però fins i tot en 
països amb nivells d’afecció relativament alts, la gent confia en 
les fonts locals tradicionals només per un conjunt temàtic molt 
acotat, que resultarà difícil de monetitzar per si sol.

Els editors locals amb molts anys al mercat avancen front a 
aquests reptes; diaris locals a tot el món treballen per desen-
volupar nous productes i procurar que el periodisme amb valor 
afegit es distingeixi en l’abundant informació disponible, des del 
flamant esportiu Minuit Sport de Ouest-France fins a la sèrie 
Mutmacher (ànim) del Westfalenpost, que presenta històries de 
vilatans superant moments difícils. Els jugadors digitals també 
estan actius en les notícies locals, des d’agregadors com News 
Break fins a xarxes de nínxol com Chalkbeat (educació) o The 
Athletic (esports). També hem vist sorgir butlletins locals, com 
els de Whereby.us o els que Axios va llançar a Minneapolis, 
Denver, Tampa i Des Moines o el que va adquirir a Carolina del 

Nord, on va pagar gairebé cinc milions de dòlars per Charlotte 
Agenda.

No obstant això, és incert què podran fer aquestes iniciatives o 
altres de similars per resoldre els profunds problemes que plan-
teja la desagregació de la informació local que hem il·luminat 
amb les nostres dades. Donada la competència de les platafor-
mes i altres alternatives digitals, les porcions d’atenció que se’n 
porten els mitjans locals (i per tant els seus ingressos per publi-
citat i per lectors) seran molt diferents respecte a un passat en 
què sobretot els diaris dominaven els mercats locals. (Gràfics: 
Reuters – infografia: Mangas Verdes)
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La regulació de la premsa i l’aplicació 
de la Llei de publicitat
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunicació 21

  

A començaments del 2010, el Parlament de Catalunya va apro-
var un mandat marc del sistema públic audiovisual que es re-
geix, entre d’altres, pel principi general que els mitjans de titu-
laritat pública no han d’entrar en “competència deslleial amb la 
indústria privada” ni entre ells mateixos.

Cal recordar que el nou mandat marc de fa onze anys estipula 
un model mixt de finançament de les cadenes públiques que 

combina les subvencions de l’administració dirigides a mantenir 
un servei d’interès general i les fonts de finançament privades. 
La norma als canals audiovisuals ha de fomentar valors com 
el pluralisme polític, social i cultural i la integració dels immi-
grants. També determina que la llengua “pròpia” dels mitjans 
públics audiovisuals a Catalunya és el català, i ordena que “han 
d’utilitzar-la normalment i preferentment i han de convertir-se 
en vehicles vertebradors de l’Espai Català de la Comunicació”. 
Els mitjans públics també reben el mandat d’oferir informació 
territorialment equilibrada, imparcial i rigorosa sobre les qües-
tions d’actualitat, i garantir l’accés a tots els grups socials, polí-
tics, culturals i associatius representatius.

Fet l’apunt anterior a tall de recordatori, tornem al comença-
ment, on es parla de competència deslleial. És evident que 
els mitjans escrits de molts ens públics practiquen des de fa 
dècades aquest afront cap als mitjans privats. Malgrat la seva 
rellevància històrica des del punt de vista periodístic, la prem-
sa escrita amb prou feines disposa d’una regulació específi-
ca. Després de més d’un decenni no s’ha redactat un mandat 
marc des del Parlament de Catalunya sobre la premsa pública, 
menys abundant ara en paper, però molt nombrosa a internet.
I obrint més el vano, per què el Govern d’Espanya encara man-
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té vigent bona part de la Llei de premsa de 1966, clarament 
preconstitucional, i part dels articles que la formen han estat 
derogats perquè no s’adequaven als principis recollits en la 
Constitució Espanyola (CE) de 1978? En alguna ocasió, fins i 
tot ha estat el mateix Tribunal Constitucional el que, quan ana-
va a aplicar-ne algun article, l’ha declarat inexistent perquè era 
contrari a la CE.

Mentre editors i periodistes esperen que els polítics els prenguin 
més seriosament, a Catalunya disposem de l’autoregulació que 
duu a terme el Consell de la Informació de Catalunya (CIC). 
Creat el 1997 per voluntat del Col·legi de Periodistes de Ca-
talunya (CPC), el CIC és una entitat sense ànim de lucre la 
finalitat de la qual és vetllar pel compliment dels principis ètics 
periodístics recollits en el Codi Deontològic del CPC aprovat el 
1992. Entre les seves funcions, resoldre les queixes del públic 
per l’incompliment del seu Codi Deontològic. Poc, però molt.

La manca de regulació de la premsa es posa de manifest també 
en la publicitat. Fa anys, l’ACPC va encarregar un informe a la 
Fundació Espai Català de Cultura i Comunicació (ESCACC) on 
es pot constatar, amb la llei a la mà, que una colla de munici-
pis d’arreu de Catalunya impulsen revistes i periòdics en paper 

o digital que vulneren els drets de les publicacions privades. 
En la presentació de l’informe, s’incidia en què “no només es 
tracta de competència en matèria informativa, sinó que també 
amoïna la competència d’aquestes publicacions municipals en 
el mercat publicitari, un mercat finit i cada vegada més reduït”, 
segons Àlex Gutiérrez, aleshores president d’ESCACC, impul-
sora de l’estudi L’impacte de les publicacions municipals en el 
sector privat de la premsa comarcal i local. L’informe explicava 
que s’havien trobat casos de publicacions locals que “havien 
hagut de tancar o reduir plantilla davant l’aparició de mitjans 
d’informació municipal, ja que el mercat publicitari de la zona 
se’l van haver de repartir”.

Avui, igual que l’any 2009 en què es va publicar el treball 
d’ESCACC, les petites publicacions privades ho tenen molt ma-
gre a l’hora de competir amb un ajuntament, que pot oferir sous 
més alts als periodistes i aguantar millor una publicació “gràcies 
a aquest gran flotador que són les arques municipals”. En la 
presentació de l’informe a la Comissió de Cultura del Parlament 
de Catalunya es va demanar una solució jurídica al conflicte.

Després de l’enorme bucle al qual la Covid-19 ha arrossegat 
els mitjans de comunicació en general, encara no s’ha detec-
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tat cap canvi de tendència en el panorama mediàtic català que 
pogués alleugerir els editors privats de premsa de proximitat, 
local i comarcal. Tot i això, la pandèmia podria obligar els ajun-
taments a mantenir el tomb donat els dos últims anys pel que fa 
a la seva política de comunicació. Qui sap si aquella munió de 
publicacions de proximitat editades en paper o a la xarxa pels 
ens locals (ajuntaments, sobretot) fa un pas enrere, alliberant al 
mateix temps el mercat publicitari local.

El fet que els mitjans públics locals incloguessin publicitat du-
rant ben bé un parell de decennis ha suposat, segons l’informe 
que abans hem esmentat, una dificultat afegida a la viabilitat 
dels privats, en un sector precisament delicat i que encara 
no ha aconseguit la normalització empresarial. Avui, a més, 
aquests mitjans es troben immersos en un canvi profund de 
model després d’haver patit amb especial cruesa la crisi econò-
mica i financera que es va instal·lar al llarg del 2008, primer, 
i amb el canvi d’hàbits de la població i la Covid –que encara 
dura– després, malgrat alguns pronòstics més optimistes.

El treball de l’ESCACC de 2009 recordava que els mitjans edi-
tats per l’Administració local condueixen a una paradoxa: que 
es dediqui despesa en un mitjà públic i després, per un altre via, 

calgui dedicar una nova despesa en forma d’ajut o subvenció 
a un mitjà privat, que no pot ser rendible perquè el mitjà pú-
blic li ho posa especialment difícil. Aquest paradigma, per tant, 
inclou conflictes que s’han de resoldre, modulant paràmetres 
prou evidents: el dret a què la població rebi informació i el dret 
de les empreses privades a sobreviure sense la deslleialtat de 
cap administració.

Segur que ara és un bon moment per seguir el model de no-
ingerència en el mercat publicitari per part dels públics, tenint 
cura que no hi hagi una repercussió negativa en la inversió 
que els mateixos ajuntaments realitzen comprant anuncis en 
les publicacions privades, per fer comunicació institucional. Els 
anuncis de l’Administració suposen un percentatge significatiu 
dels ingressos per aquest concepte en moltes capçaleres, en 
paper o a la xarxa, així que seria un error que, per la crisi, els 
ajuntaments cobrissin el que deixarien de rebre per la publicitat 
local a partir de retallar la inversió que ells mateixos fan en els 
mitjans privats. Si es produís aquest efecte –que es va produir 
els anys immediatament posteriors al 2008–, també redunda-
ria en un empitjorament de la salut econòmica dels mitjans de 
proximitat i, de retruc, en la seva qualitat informativa.
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La publicitat institucional és la concreció de la comunicació pú-
blica. El mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a 
la Generalitat la competència exclusiva en matèria de publicitat 
(article 9.30), d’acord amb la qual s’aprova aquesta Llei pio-
nera. Cal distingir entre diversos tipus de publicitat política: la 
vinculada als processos electorals, la que porten a terme les 
institucions per a promoure i defensar els valors cívics, i la pu-
blicitat de caràcter merament administratiu, que serveix per a 
comunicar informacions administratives. Aquesta Llei regula, 
fonamentalment, el segon tipus de publicitat i, més tangencial-
ment, la de caràcter electoral.

L’àmbit d’aplicació de la Llei és el de totes les administracions 
de Catalunya, tant les locals com les supralocals, incloent-hi 
tots els àmbits d’actuació que els corresponen. La Llei descriu 
l’objecte i els objectius de la publicitat institucional, estableix 
el sistema de contractació de la creació publicitària, i fixa els 
criteris a què s’ha d’adequar la difusió publicitària.

Per tant, no és publicitat institucional la mera activitat comuni-
cacional de les administracions quan té caràcter exclusivament 
informatiu; en canvi, però, és publicitat institucional la que duen 
a terme les institucions públiques per promoure i defensar la 

consolidació de la democràcia, el benestar social, la salut i la 
seguretat. Així de clar, pel que fa a la publicitat pública.
Per protegir-se, els mitjans de proximitat faran bé en reivindicar 
novament i amb veu ben alta el seu paper en la societat catala-
na. En fer saber que la seva audiència és alta, tant o més que 
la majoria de les capçaleres editades a les capitals de l’Estat 
i del país. Explicar que les dades d’audiència es fonamenten 
en enquestes. Que no hi ha cap algorisme matemàtic pur pel 
mig. Que la gran premsa de les capitals anuncia prepotent els 
seus milers i milers de lectors, la immensa majoria dels quals 
concentrats en les grans ciutats i en les respectives àrees me-
tropolitanes…

És de destacar, arribats a aquest punt, el tipus de persones 
sobre el qual es realitzen aquestes enquestes d’audiència. Ex-
pliquen que són “una mostra representativa de la societat”: és 
a dir, gent de tots dos sexes, amb un diferent nivell d’estudis, 
gustos i altres trets diferencials. D’altra banda, i pel que fa als 
mitjans audiovisuals, el sistema de mesurament d’audiències 
està basat en els resultats retornats pels audímetres, aparells 
repartits per cases particulars anònimes (que ningú sap com 
s’escullen), amb un resultat que es magnifica com “una mos-
tra representativa de la societat”, mostra que s’extrapolarà més 
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tard al conjunt de la societat per donar una hipotètica idea de 
quines són les emissores i cadenes més populars entre el pú-
blic.

És irrebatible: la regulació de la premsa i la reglamentació de la 
publicitat en els ens locals són encara assignatures pendents. 
(Fotografia: La Huerta de Iván)
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