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Els quiosquers amenacen amb deixar 
de vendre diaris
Per Mario Plácido Martín Turrión / El Confidencial Digital

La premsa en paper cada vegada es ven menys. L’aparició dels 
mitjans digitals i els seus models de subscripció per Internet 
han fet disminuir l’interès pels diaris impresos. Això és un greu 
problema per als quioscos de premsa i revistes, que s’estan 
veient abocats a canviar els que -segons ells- haurien de ser els 
seus “productes principals” per altres com souvenirs, paraigües 
o, fins i tot, ronyoneres.

Els punts de venda, en caiguda lliure
Certament, els quioscs, especialitzats durant anys en la venda de 
diaris i revistes, ara no poden comptar amb un dels seus principals 

productes. Això està provocant un gran increment del nombre de 
punts de venda que es veuen obligats a tancar. Remedios Garri-
do García, presidenta de l’Associació Nacional de Venedors de 
Premsa (ANVP) assegura a Confidencial Digital que la disminució 
del nombre de llocs és d’entre un 30% i un 40% respecte a 2019.

No obstant això, aquest fet no es tradueix en més vendes per 
als quioscs que es mantenen oberts: “Es tendeix a pensar que, 
si cau un punt de venda que està a prop del meu, el normal és 
que jo vengui més. Això no succeeix perquè es tracta de clients 
fixos que ja tenen, són amics, es consideren família i han seguit 
comprant perquè era amb tu. Després, quan es tanca, perden 
aquest costum, deixen de fer-ho i no es recupera el client”.

A més, tampoc estan rebent massa ajudes per part dels polí-
tics: “Un cas emblemàtic és el de Tarragona i el que va succeir 
amb un quiosc molt important de la ciutat. L’ajuntament vol fer 
passar un carril bici per aquest lloc on està ubicat el punt de 
venda, i per això considera que a aquest quiosc no se li renova 
la concessió. I així va ser. Això és no mirar pel sector”.

Un altre exemple. Recentment, a Oviedo, l’ajuntament va trac-
tar de reobrir cinc quioscs tancats per la pandèmia. Però ningú 
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es va presentar al concurs. Els interessats van brillar per la 
seva absència. Només hi va haver una persona que va voler 
fer-se càrrec d’ells, interessat per tres i acabant al capdavant 
d’un dels punts de venda. També hi va haver una segona pe-
tició, però no va arribar a emplenar la documentació que se li 
requeria i es va desestimar la seva selecció.

Els venedors apunten a les editorials
El punt central de les queixes dels professionals del sector és 
la forma en què els editors tracten els venedors. Des de l’ANVP 
denuncien que aquests negocien al seu antull els percentatges 
de les vendes que donen als venedors: “Treballem amb uns 
percentatges ja molt petits. Hi ha ciutats en què se’ls dóna un 
30 o un 25%, i ciutats que li donen el 20. Per això, hi ha molts 
llocs on no interessa seguir treballant d’aquesta manera”.

A més, amb la millora de les tecnologies i la consolidació de la 
informació per Internet, els venedors tenen més coneixement 
dels preus: “ara mateix és molt fàcil saber en quina ciutat estan 
donant un tant per cent per la mateixa revista que a tu et treu 
un cinc. Comences a no tenir gust per aquestes publicacions, a 
no exposar-les, hi ha molta gent que fins i tot les retorna... així 
és com el sector es va destruint poc a poc”.

Aquesta destrucció, generada per la baixada del percentat-
ge que es paga als quiosquers, dóna lloc a danys també per 
als editors, ja que, com recorda Garrido García: “no haurien 
d’oblidar mai que si nosaltres no existim, les pèrdues per a ells 
seran també impressionants”.

Tot això s’uneix a una baralla oberta entre els distribuïdors 
de premsa i els editors, que repercuteix negativament en els 
quioscos: “és incomprensible que els repartiments per part dels 
distribuïdors arribin tard als punts de venda. Han retallat tant 
personal dels seus negocis que la premsa arriba tard”.

Aquesta situació genera al seu torn una obertura més tardana 
dels propis quioscos: “hi ha gent que diu: a mi no em val la pena 
aixecar-me d’hora al matí i no tenir aquí la premsa, que és el 
primer que em demanen. Un quiosc que s’anomena de premsa 
i revistes i que hauria de tenir com a pilar central aquest pro-
ducte, no el té. Els venedors diuen ara: m’aixeco com qualsevol 
funcionari, a dos quarts, i t’asseguro que llavors, quan jo obro la 
porta, allí està la premsa”. Ningú vol matinar en va.

Per acabar, des ANVP també denuncien incompliments dels 
pactes acordats: “Hi ha productes que ens han arribat als punts 
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de venda, costant-nos els diners que ens els reparteixin, i se’ls 
han tornat a emportar a l’endemà . Això succeeix en gran me-
sura amb els col·leccionables, per exemple. No respecten els 
acords que teníem amb ells, que incloguin la subscripció a tra-
vés dels nostres punts de venda”.

La solució: reinventar
Davant aquests problemes els venedors han decidit buscar una 
solució: reinventar-se donant menys pes a la premsa entre els 
seus productes per a la venda. “S’està començant a donar ca-
buda a molts altres articles. Quan fa deu anys la premsa era 
el 96% dels nostres productes ara s’està quedant en un 50%”, 
explica Remedios Garrido.

Assegura que ho fan perquè la premsa tot just els aporta be-
nefici econòmic: “Jo estic anul·lant un 40% de les revistes i la 
premsa. No solament és pels digitals, hi ha molts factors que 
influeixen en això. Però la veritat és que ja no dóna diners. A 
mi un producte que em dóna diners, encara que siguin pocs, no 
tinc per què negar-me a tenir-lo”.

Per això és cada vegada és més habitual veure en aquests 
punts de venda objectes de tot tipus, com ara souvenirs, pa-

raigües, gorres o fins i tot ronyoneres. Aquesta tendència és 
especialment creixent en algunes zones d’Espanya: “Màlaga, 
per exemple, gairebé no aposta ja pel tema editorial. Tu et pas-
seges pel centre de la ciutat i els quioscos estan plens de ba-
rrets, de souvenirs... de tot menys de diaris. Si de cas ofereixen 
premsa internacional, perquè reben molta gent de fora”.

El punt de vista dels venedors contrasta amb el dels editors
Aquesta situació contrasta amb l’opinió d’Andrés Rodríguez, 
editor de la revista Forbes i conseller d’El Espanyol al seu 
compte de Twitter. El passat divendres, 24 de setembre, va 
deixar escrit: “És urgent trobar un model de quiosc que torni 
a les essències”. La frase anava acompanyada de tres foto-
grafies, en què apareixia un quiosc que venia ronyoneres, pa-
raigües anti-vent i un petit nombre de revistes, exposades al 
costat de col·leccionables que es poden aconseguir amb les 
mateixes. (Fotografia: The New Barcelona Post)
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Tres directors de diaris catalans 
veuen amb optimisme el futur del 
periodisme
Per Francesc Puig / La Vanguardia

Els directors dels diaris La Vanguardia, El Periódico de Cata-
lunya i Ara  van coincidir aquest dimarts a mostrar-se “optimis-
tes” sobre el futur del periodisme a la sessió inaugural del cicle 
Diàlegs sobre el futur de la premsa al segle XXI, organitzat per 
intermèdia Comunicació amb el suport del Col·legi de Perio-

distes de Catalunya i Dircom Catalunya i la col·laboració de la 
Fundació la Caixa.

Per al director de La Vanguardia, Jordi Juan, hi ha “un futur ex-
traordinari” per a la premsa perquè la digitalització ha permès 
“arribar a moltíssims més lectors” i, a més, “ara ja s’ha aconse-
guit canviar la mentalitat que s’ha de pagar per els continguts”. 
Segons la seva opinió, el fenomen de les fake news ha provocat 
una reacció de l’audiència que busca informació veraç en el 
periodisme de qualitat que ofereixen les grans capçaleres de 
prestigi.

Jordi Juan també ha destacat que les empreses periodístiques 
s’han adonat que perquè el subscriptor pagui pels continguts 
s’ha d’invertir i “a la llarga arribaran els resultats”. El director 
va revelar que en un any La Vanguardia ha aconseguit 53.000 
subscriptors digitals i que s’han registrat dos milions que són 
“potencials subscriptors de futur”. Tampoc ha volgut oblidar-se 
de l’edició en paper, “que ha de cuidar i mimar molt perquè és 
la marca de cada mitjà i té molta influència”.

Per la seva banda, el director de El Periódico, Albert Sáez, ha 
subratllat que actualment “hi ha més demanda d’informació que 
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mai” i que “no es coneix cap sector econòmic que hagi tan-
cat en aquestes condicions”. Aquest volum d’informació porta 
a que els lectors exigeixin més transparència, “el que beneficia 
el periodisme”.

Sáez també ha destacat la importància per als mitjans de conèi-
xer quin és el perfil dels lectors, a més de considerar que hi 
ha diversos “elements que són oportunitats”, com les subscrip-
cions digitals i l’explotació del “branded content”.

Esther Vera, directora d’Ara, s’ha mostrat també optimista i ha 
demanat “canviar la prepotència amb què els periodistes veuen 
el món”. Ha destacat la importància d’adaptar-se a les noves 
tecnologies per fer un periodisme de qualitat pel que mereixi 
fer pagar i ha comparat els diaris amb “una cadena de 24 hores 
de notícies”. “Els diaris han de ser lliures, rigorosos i compro-
mesos” i a el mateix temps “innovadors, ràpids i còmodes per al 
lector”, de manera que ha de buscar quin canal prefereix i con-
vertir l’edició en paper en un element d’orfebreria diferenciat. 
(Fotografia: Intermedia)

L’Associació de Directius de 
Comunicació analitza l’estat dels 
mitjans al País Valencià

L’ Associació de Directius de Comunicació a la Comunitat Va-
lenciana i la Regió de Múrcia ha celebrat una jornada anomena-
da “Estat actual dels mitjans de comunicació. La transparència 
com a clau del canvi “, durant la qual s’ha analitzat com és la 
relació entre els mitjans i les adreces de comunicació empresa-
rials i institucionals.
 
Durant la trobada s’ha destacat la importància de el paper dels 
mitjans de comunicació en la relació entre institucions, empre-
ses i la societat en general, un context en què el periodista s’ha 
convertit en una peça clau per transmetre la realitat apostant 
per noves fórmules per establir sinergies positives entre tots 
dos entre dircoms d’empreses i institucions i directius dels prin-
cipals mitjans de comunicació.

De la mateixa manera, s’han revisat les claus dels canvis en els 
mitjans de comunicació, la transformació digital i els nous lectors, 
en una trobada que ha posat en valor les claus de la relació dels 
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mitjans de comunicació i les organitzacions institucionals i em-
presarials en un escenari tan complex com l’actual crisi sanitària.

D’aquesta manera, Castellano ha destacat que “ durant la pan-
dèmia s’ha posat en evidència la rellevància de la comunicació 
i la informació, i la tasca dels periodistes ha estat fonamental. 
Des Dircom reconeixem i donem suport de manera explícita la 
col·laboració entre ambdós col·lectius Prova d’això és el conve-
ni que s’ha signat a l’abril d’aquest mateix any a Madrid entre les 
principals associacions de periodistes, com FAPE, APIE o APM, 
que recull les millors pràctiques i principis que han d’orientar les 
seves professions i les relacions entre les dues parts “.

La Jornada ha comptat amb dues taules rodones. La prime-
ra, moderada per Rosa Ruiz, vocal de la Junta Directiva de 
l’Associació i directora territorial de Comunicació i Relacions 
Externes de Quirónsalud  a la Comunitat Valenciana i Múrcia, 
s’ha centrat en analitzar els reptes de la comunicació periodís-
tica en el marc de la pandèmia de Covid-19. Els ponents, tots 
ells, representants de mitjans de comunicació, empreses priva-
des i entitats públiques, han destacat el paper disruptiu de la 
pandèmia, que ha accelerat tendències socials que ja s’intuïen 
abans del mes de març de 2020.

A continuació, s’ha celebrat una segona taula de debat mode-
rada per Pau Pérez Rico, director de Comunicació i Relacions 
Externes de El Corte Inglés a la regió, que s’ha centrat en la 
transformació que s’està vivint en l’àmbit audiovisual i en com 
aquest afecta la relació amb empreses i institucions. Els po-
nents han coincidit a destacar el paper de la digitalització com 
un gran repte per a les redaccions, però també com una gran 
oportunitat. L’aparició de nous formats ha reactivat el dinamis-
me d’aquests mitjans, tot i que s’enfronten al repte que la imme-
diatesa suposa per a la qualitat de la informació. (Font: Dircom).

S’inicia la tramitació per reformar la 
llei audiovisual catalana

El Consell Executiu ha aprovat la memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei de comunicació audiovisual de Catalun-
ya, un primer pas per actualitzar la Llei de 2005 i adaptar-la a 
les directives europees posteriors. La nova llei, que ara inicia 
la seva tramitació a proposta del Departament de la Presidèn-
cia, s’ha fixat quatre objectius bàsics, entre els quals destaca la 
protecció de l’ús de la llengua catalana i aranesa als mitjans de 
comunicació. Així, el nou text establirà els percentatges mínims 
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d’ús de català i aranès als mitjans de la Generalitat, i proposarà 
mesures de foment d’aquestes llengües a la resta de mitjans i 
xarxes socials.

El canvi en la legislació també respon a l’adaptació de la Di-
rectiva de 2010, modificada fa tres anys, la qual ha de perme-
tre incrementar la transparència de la propietat dels mitjans de 
comunicació; reforçar la protecció contra els continguts audio-
visuals que inciten a l’odi o promouen el terrorisme; protegir 
els menors, o garantir l’accés als mitjans a les persones amb 
discapacitat, ressalta el Govern en un comunicat.

L’Executiu subratlla que l’impuls de l’Avantprojecte “no topa, en 
cap cas”, amb el canvi legislatiu que està tramitant l’Estat es-
panyol. “Tal com reconeix l’Estatut d’Autonomia i ha confirmat 
en diverses ocasions el Tribunal Constitucional, la Generalitat 
pot desenvolupar la normativa derivada de les normes euro-
pees si aquestes substitueixen la norma bàsica de l’Estat”, re-
corda. (Font: MAE)

Mor Antonio Franco, fundador d’El 
Periódico

El periodista i fundador d’El Periódico, Antonio Franco Estellada, 
va morir el passat cap de setmana als 74 anys. Va ser el precursor 
de les portades en color, d’un règim igualitari sense distinció entre 
reporters, compaginadors, fotògrafs i fundador de l’edició catalana 
del mateix mitjà. La seva mort després de deu anys de convivèn-
cia amb el càncer ha deixat el periodisme català i espanyol de 
dol. La seva plena de dedicació i vocació el va convertir en tot un 
referent per al periodisme a Espanya des de la Transició.

En el número 181 de la revista Capçalera, del Col·legi de Perio-
distes, el periodista va concedir una entrevista on repassava al-
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guns dels moments més importants de la seva vida. “Al darrere 
de tot això, però, hi ha el fet que el món de la informació no ha 
estat a l’altura. La temptació dels mitjans de sentir-se part del 
poder és una traïció”, afirmava Antonio Franco, sobre la situació 
de la premsa. (Font: CPC)

Prensa Ibérica inaugura la seva nova 
seu a Catalunya

Prensa Ibérica va inaugurar oficialment dilluns la nova seu 
del grup a Catalunya, al número 163-167 de la Gran Via de 
l’Hospitalet de Llobregat, que des d’abans de l’estiu acull les re-
daccions d’El Periódico, l’Sport i les revistes de Grupo Zeta, a 
més dels serveis corporatius. L’acte va comptar amb més de 150 
convidats, entre autoritats i representants de la societat civil.

En la inauguració, el president de Prensa Ibérica, Javier Moll, va 
descriure la nova seu com “la frontera entre un passat brillant i 
un futur gloriós”. Al seu torn, el consell delegat, Aitor Moll, va su-
bratllar el lideratge d’una empresa amb 40 marques d’informació 
i entreteniment que el 12 d’octubre en sumarà una de nova, El 
Periódico de España. En la seva intervenció, ambdós van recor-
dar la figura d’Antonio Franco, mort el passat dissabte.

El director general de Prensa Ibérica, Sergi Guillot, va destacar 
l’“inconformisme” de la companyia; el director d’El Periódico de 
Catalunya, Albert Sáez, va explicar les claus de la nova etapa 
del diari, i el de l’Sport, Lluís Mascaró, va avançar el projecte 
per internacionalitzar la capçalera. L’acte, conduït per la comu-
nicadora Elisabet Carnicé, es va culminar amb un sopar còctel 
amenitzat amb l’actuació en directe del grup Mishima. (Font: 
Comunicació 21 – fotografia: El Periódico)

El president Aragonès es compromet 
a “consolidar i estabilitzar” l’ACN

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha compromès 
a “consolidar i estabilitzar” l’Agència Catalana de Notícies. Du-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

rant el seu discurs en el debat de política general, al ple del Par-
lament d’aquest dimarts, Aragonès ha argumentat que l’ACN 
“necessita un pla per deixar d’estar sempre en perill”.

A més, el president de la Generalitat ha constatat la necessitat 
de “renovar” la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i 
per això ha demanat “consens” al Parlament. “Ningú pot pensar 
que la situació actual és millor que la que vindrà”, ha argumen-
tat Aragonès, que ha subratllat que cal una direcció que marqui 
“el rumb necessari” per fer de nou, de la CCMA, un dels “motors 
de producció i promoció” de la llengua catalana. (Font: ACN)

El Clúster Audiovisual planteja 
convertir les Tres Xemeneies en el 
Catalunya Media City
El Clúster Audiovisual de Cata-
lunya vol convertir l’espai de les 
Tres Xemeneies, entre Sant Adrià 
de Besòs i Badalona, en un pol 
de creació audiovisual. Sota el 
nom de Catalunya Media City, es 

vol generar un flux d’activitat vinculada a la producció de con-
tinguts, donant servei i acollint empreses del sector, però tam-
bé investigant a nivell tecnològic noves tècniques vinculades a 
nous formats i al gruix de la indústria, des de la producció de 
films fins a la publicitat. La proposta ja s’ha traslladat als dife-
rents grups polítics amb representació al Parlament i s’està tre-
ballant amb el Govern per determinar com fer-la efectiva, sem-
pre en convivència amb altres pols de producció ja existents, 
com el Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa.

L’objectiu del projecte és crear una infraestructura puntera a 
nivell tecnològic i de producció, i que sigui capaç d’atraure la 
demanda de rodatges a Catalunya a nivell mundial. La iniciativa 
s’ha presentat aquest dimecres al Mercat Audiovisual de Cata-
lunya a Granollers, on el president del Clúster, Miquel Rutllant, 
ha posat sobre la taula els models de treball que tenen pro-
ductores internacionals com ara Netflix, que roden en diferents 
parts del món. (Font i fotografia: ACN)
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Cinc mil estudiants participaran 
aquest curs en el projecte Revista 
Escolar Digital de Junior Report
  
La xarxa de revistes escolars comptarà aquest curs 2021-2022 
amb cinc mil redactors i redactores de 70 centres educatius 
d’Espanya i Amèrica Llatina. El projecte, promogut pel diari per 
a joves, Junior Report, té com a objectiu fomentar el pensament 
crític i l’ús dels mitjans de comunicació entre els adolescents. 
Per aconseguir-ho, cada centre educatiu crea un diari escolar 
en format digital que els mateixos estudiants s’encarreguen de 
dirigir i redactar amb l’ajuda d’un professor i la coordinació d’un 
periodista professional de Junior Report.

Aquest curs 2021-2022, els cinc mil redactors juniors informa-
ran del seu entorn més proper. Des que es va iniciar el projecte 
RED el 2018, s’han publicat més de 4.000 articles signats per 
joves de diferents ciutats i en diferents llengües: català, caste-
llà, euskera, anglès i francès.

Sota el lema “Tenin un repte informatiu”, s’ha llançat la convo-
catòria del programa de Beques RED 2021-2022, que compta 

amb un fons econòmic de 20.000€ destinats a centres educa-
tius que volen crear la seva pròpia revista escolar. Cada beca, 
valorada en 3.000€, inclou un pla de treball i l’acompanyament 
d’un periodista professional durant tot el curs, que corregirà els 
continguts publicats i dinamitzarà la redacció escolar, a més 
d’un taller d’educació mediàtica i de recursos per treballar els 
gèneres periodístics. El termini de presentacions de candidatu-
res s’ha ampliat fins el pròxim 26 de setembre de 2021. (Font: 
Redacció AMIC)

L’AMIC participa en la campanya ‘Let’s 
Clean Up Europe’, de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània, amb la creació 
de continguts compartits

Per primer cop, mitjans de 
l’AMIC han realitzat una 
cobertura simultània d’una 
mateixa acció distribuïda a 
tres territoris diferents, per 
més tard compartir el con-
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tinguts entre ells i donar una cobertura molt més àmplia a la 
campanya. L’acció en concret va ser ‘Let’s Clean Up Europe’, 
organitzada per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i que consis-
tia en una jornada de recollida de residus a tres llocs diferents: 
Reserva Natural de s’Albufereta (Pollença, Illes Balears), Badia 
dels Alfacs, al Delta de l’Ebre (Catalunya) i PNR de la Narbon-
naise (regió d’Occitània). Diferents mitjans de l’AMIC es van 
distribuir per aquests territoris per recollir imatges, declaracions 
i filmacions de la jornada, i poder construir més tard un relat 
interconnectat de la campanya. Com a resultat s’han distribuït 
notícies personalitzades de cada territori i una general acom-
panyades d’imatges de cada zona, així com també l’elaboració 
d’un vídeo amb imatges cedides per els diferents mitjans on 
s’aglutina la informació dels tres territoris.

A la campanya hi van participar prop de 200 voluntaris i es van 
recollir més de 1.000 kg de residus, també va comptar amb la 
presència d’autoritats de cadascun dels territoris de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània. (Font i fotografia: AMIC)

Convocat el 32è Premi Pica d’Estats
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida convoca el 
32è Premi Turístic Internacional “Pica d’Estats” de Premsa, Rà-
dio, Televisió i Internet. El guardó és un referent del periodisme 
turístic d’àmbit estatal i internacional, tant per l’alt nombre de 
treballs que s’hi presenten com per la qualitat dels seus repor-
tatges i pel prestigi dels membres del jurat. Des de la creació 
del guardó el/la degà/na del Col·legi de Periodistes de Catalun-
ya exerceix la presidència del jurat.

L’edició d’enguany manté les vuit categories i els 45.000 € de 
l’edició anterior distribuïts en un premi especial de 10.000 € al 
millor treball i set premis de 5.000 euros cadascun. Les vuit 
categories del certamen són: premsa escrita, ràdio, televisió, 
premsa especialitzada en viatges i turisme, reportatge foto-
gràfic, premsa internacional, mitjans de comunicació local i in-
ternet.

En aquesta nova convocatòria, poden optar al premi tots els 
treballs periodístics que tractin sobre qualsevol dels atractius 
turístics de les Terres de Lleida, publicats o emesos en qualse-
vol idioma entre el 19 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 
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2021. El període d’inscripció restarà obert des de l’1 d’octubre 
fins al 31 d’octubre de 2021, ambdós inclosos. (Font: CPC)
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Els grans “players” del sector recelen 
davant l’allau de nous mitjans en el 
mercat
Per Medios / Dircomfidencial

El Sector Media a Espanya viu un profund procés de transfor-
mació en els darrers anys. Si bé afecta de manera diferent als 
principals agents del sector, com la premsa, les agències de 
notícies, la ràdio, la televisió, les plataformes d’streaming o les 
agències de publicitat, està arrelat en factors comuns. Aquests 
factors tenen a veure amb la profunda disrupció que estan cau-
sant la digitalització del contingut, els canvis en els hàbits de 
consum, i la ràpida evolució de la tecnologia disponible.

Els grans mitjans de comunicació establerts en el mercat des 
de fa anys es mostren recelosos davant l’allau de nous projec-
tes periodístics que han arribat o que estan a punt de fer-ho. En 
efecte, en els últims anys estan sorgint nous mitjans en un con-
text incert per al sector, amb una dràstica caiguda de la inversió 
publicitària -font d’ingressos que està sent substituïda encara 
de forma molt incipient per models de subscripció-; i amb un 
mercat digital dominat per Google i Facebook.

Per al mes vinent estan previstos alguns llançaments de mi-
tjans d’àmbit estatal i caràcter generalista com és el cas de El 
Debate, El Periódico de Espanya o The Objective . En una ona-
da anterior -allà per 2015-, van sorgir diversos nadius digitals, 
com ara El Espanyol, OKDiario o El Independiente; i uns anys 
abans ho va fer Vozpópuli o ElDiario.es. La majoria d’ells amb 
una forta inversió al darrere, ja que van arribar al mercat o estan 
a punt de fer-ho amb el suport de potents plantilles. Així doncs, 
mentre que en altres mercats -com els Estats Units- s’està pro-
duint una consolidació de mitjans; a Espanya està passant tot 
el contrari.

Segons l’opinió de José Antonio Zarzalejos, adjunt a la Presi-
dència d’El Confidencial, “no hi ha demanda per a una oferta 
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‘minifundista’, sense massa múscul en el mercat -ni informatiu 
ni capacitat financera- per sostenir-se amb independència”. És 
per això que, d’acord amb el veterà periodista, s’hauria de “pro-
duir una catarsi” , perquè “hi ha massa jugadors a l’equip”. Però 
lluny d’arribar a aquest procés de consolidació, la veritat és que 
de moment “el que estem veient és que encara hi ha més pla-
yers“, ha constatat Zarzalejos, que a continuació es pregunta si 
aquests nous mitjans són més aviat “formes d’autoocupació”, 
donades les “poques barreres d’entrada” que hi ha per a la 
creació d’un mitjà de comunicació a Internet.

Luis Enríquez (Vocento) es pregunta “d’on treuen els fons per 
al manteniment de mitjans que en una lògica de mercat no s’ho 
podrien permetre”.

Per Carlos Nuñez, president executiu de Prisa Media, la florida 
de nous mitjans en el mercat editorial espanyol és “irracional 
econòmicament”, tenint en compte que el sector va marcar el 
seu valor màxim històric fa 13 anys amb 3.000 milions d’euros, 
mentre que ara s’ha reduït a només 1.000 milions. En aquest 
context, “els mitjans no només no s’han reduït, sinó que s’han 
multiplicat”. “No és viable”, va comentar Nuñez en un webinar 
celebrat la setmana passada i organitzat per KPMG.

Els professionals del Data, entre 
els millors pagats de el sector IT & 
TELCO

 
El 2020 ha estat marcat per la COVID-19 i per les seves con-
seqüències tant a nivell social com laboral. Tot i la incertesa 
causada per la crisi sanitària de la Covid i la consegüent crisi 
economicosocial, el procés de digitalització i transformació tec-
nològica en els diferents sectors de la nostra economia ha estat 
imparable i el sector IT & TELCO s’ha vist reforçat.

En aquest context, Spring Professional, ha presentat la IV Guia 
Spring Professional del mercat laboral 2021: IT & TELCO que 
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analitza les quinze posicions més demandades del sector a Es-
panya des d’un punt de vista salarial, funcional i de distribució 
geogràfica.

Situació actual i prediccions per 2021.- La situació viscuda 
el 2020 ha accelerat encara més el procés de digitalització i 
transformació tecnològica en els diferents sectors de la nostra 
economia. A mitjan l’any passat, molts dels projectes tecnolò-
gics que les organitzacions incloïen en la seva agenda quedar 
paralitzats per la incertesa del context, però ara observem una 
recuperació progressiva i una reactivació dels plans.

La filosofia “data driven decision making” ha mogut més que mai 
a les organitzacions, que requereixen, cada vegada més, de pro-
fessionals que els ajuden a dissenyar, implementar i posar en 
funcionament aquelles estructures tecnològiques que faciliten les 
dades per a aquesta presa de decisions basades en l’evidència. 

Aquesta tendència afecta a tots els sectors. En primer lloc, pel 
clar moviment dels canals tradicionals de venda cap al canal 
en línia, amb un creixement del 20% anual. En segon lloc, por 
la digitalització de sectors més tradicionals, que ja tens amb 
programes avançats per a la seva gestió operativa i recol·lecció 

i anàlisi de dades; y, en tercer lloc, per l’augment de la desloca-
lització o treball en remot, que ha augmentat de manera notable 
en aquest últim any (especialment en perfils TIC) y que necesita 
de una infraestructura tecnológica sólida para fer-ho possible.

Les retribucions salarials del sector varien depenent del grau 
d’experiència, de la regió en la qual es treballi, i del tipus 
d’empresa: startup o corporate. Es considera startup als que 
tenen menys de cinc anys d’antiguitat i estan en creixement, i 
corporate les ja consolidades, de més de cinc anys d’existència 
i amb un creixement sostingut en el temps. (Font: Mediàtic/Àm-
bit d’Estratègia – infografia: Diario de Navarra)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors la Guía sa-
larial IT & Telco 2021, elaborada per Spring Professional. CLI-
CAR AQUÍ  

La Vanguardia lidera el rànquing de 
Comscore per setè mes

L’edició digital de La Vanguardia acumula set mesos de lide-
ratge en el rànquing de Comscore com el web de notícies amb 
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més lectors de l’Estat. A l’agost, LaVanguardia.com va registrar 
21,778 milions d’usuaris únics, un 2,4% més que al juliol. 

Per darrere se situa El Español amb 21,698 milions de nave-
gants (+4,3%), que supera ElMundo.es, amb 20,989 (+0,2%). 
A continuació es troben ElPaís.com amb 18,861 (–4,8%), i 20 
Minutos, que amb 16,919 (–3%) entra al Top 5 en detriment d’El 
Confidencial, amb 15,702 (–13,2%).
 

I una novetat: Si en les audiències de juliol de Comscore el 
diari esportiu As li donava el sorpasso a Marca, amb un rècord 
d’audiència mai vist, ara arriba la data d’agost i el diari espor-
tiu dirigit per Vicente Jiménez arriba als 19,2 milions d’usuaris 
únics, superant en un milió al seu rival natural en temàtica, Mar-
ca, la capçalera de Unidad Editorial. 

Ara, en aquesta última mesura d’agost, es produeix un succés sense 
precedents dins de PRISA, grup en plena fase de reorganització tant 
en la seva divisió de Notícies (PRISA Media), com a El País, amb 
l’arribada de la nova directora Pepa Bueno, en substitució de Javier 
Moreno. El diari As supera El País a Comscore, 19,074 milions de 
l’esportiu i 18,861 milions El País.(Font: MAE – infografia: As)

Les plataformes OTT arriben als 9,3 
milions d’abonats a Catalunya

Les plataformes over-the-top compten amb més de 9,3 milions 
de persones abonades a Catalunya, segons indica el Butlletí 
d’Informació sobre l’Audiovisual a Catalunya del CAC amb da-
des del segon EGM de 2021. Es tracta d’un increment de l’1,9% 
respecte de la primera onada de l’any.
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L’augment es produeix principalment gràcies a HBO, que supe-
ra el milió d’abonaments, i a Disney+ i DAZN, que percentual-
ment són les plataformes que més creixen.

La plataforma OTT líder continua sent Netflix, amb 3.729.000 
persones abonades a Catalunya (–0,37%), seguida d’Amazon 
Prime Video amb 2.422.200 (–0,29%); HBO amb 1.036.200 
(+6,79%), i Disney+ amb 917.400 (+17,78%).

Per darrere es troben DAZN amb 363.000 persones abonades 
(+17%); Filmin amb 171.600 (–10,36%), i Rakuten TV amb 
138.600 (–25,01%). (Font: Comunicació 21)

Neix OkBaleares: “Donarem les 
notícies que els altres no els 
expliquen”
Eduardo Inda ha presentat l’edició OkBaleares de OkDiario En 
el seu discurs de presentació, el periodista va destacar la orfan-
dat que hi ha a Balears de mitjans de centredreta: «Si passem 
revista als mitjans de comunicació de Balears, jo els demanaria 
a vostès que em diguin un sol diari que sigui de centredreta 

liberal. No hi ha ni un. Les Mallorca, Menorca, Eivissa i For-
mentera liberals estan òrfenes”. I ha deixat clara una de les 
prioritats de OkBaleares: “Donarem les notícies que els altres 
no els expliquen”

Inda va destacar també la vocació de llibertat amb què neix el 
digital al dir a l’auditori que “altres mitjans de la comunitat de 
vegades callen moltes de les notícies, entre d’altres raons, per-
què viuen i obren la persiana gràcies a la publicitat que els dóna 
el Govern, el Consell i l’Ajuntament de Palma; sense això no 
podrien tirar endavant”. A continuació va voler ser rotund i molt 
clar assegurant que “nosaltres no la necessitarem ni la volem”. 
(Font: Dircomfiencial)
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Segons Wavemaker, la inversió 
publicitària a Espanya podria créixer 
un 19%
Per El Publicista

“Si alguna cosa ens ha ensenyat el 2020 és que les estimacions 
anuals no tenen cap validesa -explica Hugo Llebres, màxim 
responsable de l’oficina espanyola de l’agència de mitjans Wa-
vemaker (GroupM), en clara al·lusió de l’escenari volàtil que 
estem vivint des del punt de vista social i econòmic- En 2021 
segueix la incertesa i les decisions de les marques seguiran 
sent curt termini i poc arriscades. Però entenc que necessitem 
entorns i tendències que ens ajudin als nostres informes, pres-
supostos i articles del sector, així que actualment a l’agència 

treballem amb un escenari a nivell mundial de creixement de la 
inversió del 12,3% superant els 610 bilions de dòlars”.

El directiu, però, pronostica una recuperació menor del negoci 
a Europa: “En el nostre cas el creixement serà menor, al voltant 
d el 8%, ja que hi ha mercats madurs com Alemanya i França 
que no creixeran per sobre del 5% -7 % en aquest exercici”, 
aprofundeix.

La realitat del negoci del màrqueting i la publicitat està profun-
dament condicionada per la pandèmia Covid-19. Com s’està 
comportant la inversió publicitària a Espanya el 2021? En quins 
nivells tancarà el mercat espanyol l’exercici? Quan podria recu-
perar el mercat local del sever ajust i tornar a nivells de negoci 
de 2019?

A Espanya estimem que la inversió podria créixer un 19%. 
Aquesta dada seria la dada lògic aïllant l’efecte Covid i posant 
el focus en sectors com Automoció, Telecos, Bellesa, Esports, 
Entreteniment, Restauració, Distribució, Energia Salut i Finan-
ces. A més d’un possible increment de consum en algunes cate-
gories, durant aquest any s’han desenvolupat nous serveis, tec-
nologies i productes que s’implantaran el 2021, addicionalment 
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la preocupació per la despesa en les llars reactivarà marques 
low-cost en sectors de tota mena.

Estimem que el mitjà digital creixerà per sobre d’aquest 
19%.- El procés de digitalització de les empreses s’ha accelerat 
aquest any i el comerç en línia es potencia davant un canal pre-
sencial encara amb restriccions. La TV podria créixer un 15%, 
amb un comportament erràtic per sectors i mesos. La ràdio 
i l’exterior recuperaran inversió de les marques, sobretot en 
el segon semestre, mentre que els mitjans impresos només 
creixeran en determinats mesos.

El màrqueting i la comunicació digital ha exercit com a locomo-
tora i com paracaigudes, a el mateix temps, per al negoci de la 
publicitat aquest últim any i mig. Es mantindrà la tendència o els 
mitjans tradicionals per a aconseguir l’audiència recuperaran la 
seva posició en el mix de mitjans, des del punt de vista de la 
inversió?

La inversió en publicitat digital porta creixent des del primer 
banner, el 1994. Cap a 2009 el que es va produir va ser una 
acceleració de la tendència dels quinze anys anteriors. Aques-
ta acceleració de la inversió en publicitat digital va tenir dues 

causes fonamentals: la major digitalització de mitjans tradicio-
nals i el creixement exponencial de mitjans purament digitals 
com Facebook i Google. A més, després de la crisi financera, 
les marques van afavorir la inversió en mitjans digitals perquè 
aquests permetien mesurar el retorn de la inversió publicitària 
millor que altres.

Dins d’aquesta tendència, l’aclaparadora aposta pel branded 
content i els influencers per part dels anunciants en aquests 
mesos sembla evident. 

Perquè el contingut i triar un bon ambaixador de marca 
semblen vitals, avui dia?.- El que és vital és fer créixer el ne-
goci dels meus clients, i això pot venir per múltiples mitjans. El 
que és cert és que la publicitat cada vegada serà més persona-
litzada, més connectada amb les emocions dels consumidors i 
més sensible a allò que ens mou i ens preocupa com a individus 
i com a societat. I pot venir per un bon branded content, una 
fantàstica acció amb influencers, o pot venir per una lona, un 
espot o un banner.

Preocupar-se per i treballar amb la data s’imposa en el dia a dia 
de la gent de màrqueting a les marques, que traslladen aques-
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tes necessitats als actors amb els que treballen en el camp de 
la comunicació comercial i la publicitat Pot arribar a imposar-se 
el pensament matemàtic en una indústria que sempre ha posat 
a la creativitat i l’originalitat com a valor fonamental i diferen-
cial? I la IA? Pot afectar el seu desenvolupament negativament 
els humans, especialment als que treballen en la indústria de 
les idees i el màrqueting?. (Infografia: Marketing4eCommerce)

Reduir la bretxa de percepció entre 
els professionals de la comunicació i 
la realitat del públic    

La percepció dels professionals sobre el consum de les princi-
pals fonts d’informació està desfasada en l’ús real de la majoria 
dels consumidors a Europa occidental. Per a obtenir aquest re-
sultat, Kantar va entrevistar 700 professionals de la comunica-
ció  i 6.000 persones a Europa occidental (França, Alemanya, 
Irlanda, Itàlia, Espanya i el Regne Unit). Amb les dades a la ma, 
la consultora ha publicat un informe titulat “Cinc passos clau per 
obtenir estratègies de comunicació més rellevants”, en un intent 
de saber especialment si, en un desig comprensible d’abraçar 
el futur, els comunicadors no s’identifiquen massa amb el públic 
jove.

El públic jove distorsiona els supòsits de la indústria?.- 
L’estudi de Kantar revela que les hipòtesis dels comunicadors 
sobre l’evolució del consum de notícies són més similars als 
usos de l’objectiu de 16 a 24 anys que a les del públic en gene-
ral. Els professionals de la indústria creuen que avui dia el pú-
blic sempre obté més informació a través dels influencers (52%) 
i escolta podcasts (43%), mentre que només el 7% i el 5% del 
públic afirmen que utilitzen més aquests canals. De fet, els mi-
tjans que han augmentat en importància per als consumidors 
en els darrers anys són les notícies de televisió i el contingut 
editorial periodístic.
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Navegador de suports d’articles gràfics.- D’altra banda, les 
generacions més joves veuen les xarxes socials com la font 
d’informació que creix més ràpidament. No obstant això, fins i 
tot centrant-se en aquesta població jove, la importància creixent 
dels influencers i els podcasts està molt sobrevalorada a l’hora 
d’informar-se.

Reaccionar no és una estratègia.- Si hem d’anticipar la forma 
futura de consum de notícies, és important no ignorar la realitat 
actual. Reaccionar no és una estratègia. Una bona combinació 
és orientar el públic desitjat i refinar els missatges en un paisat-
ge on la informació és contínua. És essencial que els equips 
de comunicació comprenguin els comportaments reals del seu 
públic i provin contínuament les seves percepcions per tal de 
millorar la seva orientació i establir amb precisió els seus plans 
de comunicació. Les dades per entendre i gestionar el canvi 
són un element essencial per desenvolupar estratègies d’acord 
amb les percepcions públiques.

L’informe posa en dubte el pensament convencional col·lectiu, 
identifica noves prioritats i emfatitza la importància de la infor-
mació basada en l’evidència. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– gràfic: Kantar)

NOTA El Butlletí us facilita l’accés a l’estudi complert “Cinc 
passos clau per obtenir estratègies de comunicació més relle-
vants”, de Kantar. CLICAR AQUÍ  

Google retira l’atribució per defecte a 
l’últim clic als vostres anuncis i passa 
a un model dinàmic basat en dades
Des d’aquest mes d’octubre, Google començarà a canviar 
l’esquema que utilitza per defecte per mesurar les conver-
sions de les campanyes que acull. L’atribució a l’últim clic, 
que fins ara era l’opció per omissió, serà reemplaçada per 
l’assignació en base a dades. I això implica que els anunciants 
que no prefereixin altra opció veuran resultats construïts a partir 
d’aprenentatge automàtic, pel qual el gegant tecnològic deduirà 
les circumstàncies en què s’ha produït la fita corresponent.
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En aquest context el sistema serà capaç,  en principi, de re-
partir el mèrit de la conversió entre les diferents impressions 
que puguin haver conduït a ella i  amb dades dinàmiques en 
temps real. Per això aportarà informació més útil en teoria per 
determinar l’evolució del comportament dels usuaris en el marc 
de diferents dispositius, navegadors, webs o aplicacions, i això 
permetrà modular la inversió de forma d’acord.

Aquest model serà el predefinit per a tots els anunciants, sense 
importar el pressupost que manegen. Precisament Google no 
havia fet el canvi fins ara perquè  en molts casos no hi ha-
via volum suficient com per respongués bé i fos útil en el cas 
d’empreses que fan inversions petites. Ara considera que l’ha 
millorat prou com per generalitzar-lo. (Font: Dircomfidencial – 
infografia: Enterate Digital)

El govern central anuncia tres 
campanyes de Publicitat Institucional

El Consell de Ministres del Govern espanyol ha anunciat aquest 
dimarts tres campanyes. Dues del Ministeri de Sanitat i una al-
tra del Ministeri d’Igualtat. La ministra de Sanitat ha autoritzat 

la realització de dues campanyes, una de la Direcció General 
de Salut Pública “de prevenció de consum d’alcohol”, i una al-
tra per  la “Campanya de publicitat institucional de prevenció 
del tabaquisme”, com a campanya sobrevinguda de publicitat 
institucional.

En el cas del Ministeri d’Igualtat es tracta de la realització de 
la “Campanya de conscienciació social per a la promoció dels 
drets de les persones LGTBI i per a la posada en valor de so-
cietats diverses”, de la Direcció general de Diversitat Sexual i 
Drets LGTBI, com a campanya sobrevinguda de publicitat insti-
tucional. (Font: Programa Publicidad)

Initiative manejarà el compte digital 
de Renfe

L’agència de mitjans Initiative ha estat escollida per Renfe com 
el seu nou partner en el terreny del màrqueting digital. L’agència 
idearà la nova estratègia de captació i relació amb el client de 
Renfe Viatgers, on el màrqueting digital i de automation supo-
saran un pilar fonamental per assolir els objectius de negoci, 
segons han declarat als mitjans seus responsables. 
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En aquesta etapa Initiative es recolzarà en Reprise, la seva 
unitat especialitzada en màrqueting digital que aglutina totes 
les capacitats digitals avançades i que dóna servei a totes les 
agències del grup IPG Mediabrands. La inversió que realitzarà 
Renfe es dirigirà a millorar el seu treball de SEO i SEM, així com 
de màrqueting de continguts i automation. (Font: El Publicista)

Bayer concentra la seva compte 
mundial de mitjans

Bayer ha concentrat el seu compte mundial de compra i plani-
ficació de mitjans en Mediacom, el valor estimat ascendeix a 
800 milions de dòlars. L’agència del grup WPP gestionava fins 
ara la major part del negoci de la farmacèutica, però després de 
l’assignació ha aconseguit incorporar a les seves competències 
la part del negoci que fins ara manejaven PHD i Dentsu.

Concretament, la revista Campaign publica que PHD (Omni-
com) era la titular del compte a Alemanya i Rússia, mentre que 
Dentsu ho era a la Xina. Aquests mercats han estat ara guan-
yats per Mediacom, i se sumen als 65 per als que ja treballava. 
En el concurs haurien pres part Mediacom, Dentsu i Initiative 

(IPG). Després de la revisió del compte, que va començar el 
passat mes de juny i que ha comptat amb la supervisió de la 
consultora Mediasense, Mediacom començarà a gestionar tot 
el negoci de mitjans de Bayer a partir de gener de 2022. (Font: 
Campaign)
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Llibertat i pluralisme dels mitjans: 
llançament del projecte de control de 
la propietat dels mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

L’instrument Euromedia Ow-
nership Monitor, llançat di-
lluns, proporciona una base 
de dades per països que 
conté informació sobre la 
propietat dels mitjans. Aques-
ta nova eina contribuirà a la 
comprensió del mercat europeu dels mitjans de comunicació.

L’instrument Euromedia Ownership Monitor, finançat per la UE, 
coordinat per la Universitat de París Lodron-Universität Salzburg. 
Proporcionarà una base de dades específica per país que conté 
informació sobre la propietat dels mitjans, avaluarà els marcs le-
gals rellevants i identificarà possibles riscos per a la transparèn-
cia en la propietat dels mitjans. Věra Jourová, vicepresidenta de 
valors i transparència, va dir el següent al respecte:“Cada cop és 
més difícil saber qui és propietari dels mitjans de comunicació a 

la UE. Això no és acceptable, perquè en una democràcia, els ciu-
tadans mereixen saber qui els proporciona informació. Aquesta 
nova eina contribuirà a entendre el mercat dels mitjans i infor-
marà sobre futures iniciatives polítiques.”

Thierry Breton, comissari per al mercat interior, va afegir: “És 
essencial ressaltar i combatre les amenaces als mitjans inde-
pendents, que són un pilar essencial de les nostres democrà-
cies. Seguim compromesos amb la presentació de noves inicia-
tives, com la legislació comunitària sobre llibertat de mitjans, i 
amb el reforç del nostre suport als projectes que promoguin la 
transparència del sector”. 

Aquesta nova eina informarà de l’avaluació de polítiques i re-
gulacions i donarà suport a iniciatives per donar suport a la lli-
bertat i el pluralisme dels mitjans de comunicació. Ajudarà a 
determinar qui és el propietari dels mitjans de comunicació, 
destacarà possibles problemes de concentració i, per tant, mi-
llorarà la comprensió del mercat dels mitjans.

El suport de la UE a aquest projecte, que s’espera que duri fins 
al setembre del 2022, ascendeix a un milió d’euros. Les pro-
peres setmanes es publicarà una segona convocatòria de pro-
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postes. Els beneficiaris del projecte pilot han estat seleccionats 
mitjançant una convocatòria de propostes dirigida a actors que 
treballen en el camp de la llibertat i el pluralisme dels mitjans 
de comunicació a nivell europeu, regional i local. La iniciativa 
forma part d’un esforç més ampli en el camp de la llibertat i el 
pluralisme, tal com s’ha anunciat al Pla d’Acció per a la Demo-
cràcia Europea. (Infografia: European Parliament)

Google actualitza el motor de cerca

Enrere queden els temps en què calia aprendre a buscar a 
Google, amb termes específics i preguntes pràcticament robòti-
ques perquè ens entengués. A poc a poc la companyia ha millo-
rat el cercador perquè entengui millor què li estem preguntant 

i no simplement torni resultats amb mencions al que busquem 
sinó respostes a això que realment volem saber. Ara presenten 
MUM, un nou algoritme de cerca que promet més context enca-
ra per a la interacció amb els usuaris, segons explica Cristian 
Rus a Xataca.

En un recent esdeveniment de la companyia, han presentat un 
seguit de novetats en la recerca de contingut. Entre elles, potser 
la més significativa de totes sigui el nou algoritme MUM, el suc-
cessor del presentat el 2019 anomenat BERT. Segons va revelar 
Google al maig , MUM és a el menys 1.000 vegades més gran 
que BERT en complexitat i mida. Un algoritme multimodal que 
processa dades visuals i text entrenat en 75 idiomes diferents.

En els propers mesos, els resultats de cerca a Google co-
mençaran a mostrar contingut més rellevant per a cada cerca. 
Això és una cosa que hem vist en els últims anys, amb resultats 
mostrant directament la resposta sense entrar a la web d’on 
l’ha obtingut. També hem vist com buscant conceptes concrets 
(animals, plantes, edificis importants, personatges públics i his-
tòrics...) Google té targetes d’informació preparades amb fo-
tografies, nom, descripció i altres dades rellevants. Seguiran 
apostant per això.
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Una nova secció que començarà a aparèixer és la de “Coses 
que cal saber”, en ella essencialment es respon a preguntes re-
lacionades a la qual hem fet. Per exemple si busquem “pintura 
acrílica” pot mostrar-nos com fer-la servir pas a pas, estils de 
pintura acrílica, trucs o com netejar-la. (Font: Xataca – infogra-
fia: linkbuildinghq)

Apple alerta d’una fallada dia zero en 
els seus Mac

Apple ha advertit als usuaris d’iPhone i Mac de la descoberta 
d’una fallada de dia zero (zero-day) i que està sent explotada 
activament. Qui va descobrir aquesta bretxa de seguretat va 
ser Google (i Apple ja li ha agraït la seva aportació) i és que 
també afecta el WebKit del motor del seu navegador. S’ha ba-
tejat com CVE-2021-30869.

La decisió es troba en el nucli XNU, al cor dels sistemes opera-
tius d’Apple, incloent macOS i iOS. Com explica un petit infor-
me d’Apple, això es tradueix a que “un aplicació maliciosa pot 
ser capaç d’executar codi arbitrari amb privilegis de el nucli”.

 
La companyia diu que la sentència existia gràcies a un “proble-
ma de confusió de tipus” que es va solucionar “amb una millora 
en el maneig d’estats” i assegura que la solució és actualització 
de seguretat 2021-006 Catalina. El problema també està pre-
sent en versions anteriors d’iOS, i afecta l’iPhone 5s, iPhone 6, 
iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Mini 2 , iPad Mini 3 i iPod Touch. 
(Font: The Register – infografia: Tecnologia Simplificada)

Google Meet oferirà subtítols i 
traduccions en viu a diferents idiomes 
durant les trucades de vídeo
Google ha anunciat una novetat per les seves comunicacions 
a Google Meet: s’oferiran subtítols en temps real traduïts en 
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directe per ajudar els participants a les videotrucades a comu-
nicar-se millor al traduir un idioma parlat a subtítols en un altre 
idioma.

Els subtítols traduïts en directe estaran disponibles inicialment 
en versió beta i seran compatibles amb les reunions en anglès 
traduïdes a l’espanyol, francès, portuguès i alemany . Està dis-
ponible en les reunions organitzades pels usuaris de Google 
Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise 
Plus, Education Plus i Teaching & Learning Upgrade.

Els administradors poden obtenir més informació i expressar el 
seu interès en la versió beta en aquest enllaç. Per als usuaris 
finals, la funció no està disponible fins que un administrador 
s’inscrigui en la versió beta. Quan el domini hagi estat apro-
vat per la versió beta i la funció estigui a punt per al seu ús, 
l’administrador rebrà més informació per correu electrònic. Un 
cop inscrit, la funció estarà disponible per defecte. Per utilitzar-
la, durant una trucada de vídeo de Google Meet, cal anar a 
Configuració> subtítols> Subtítols traduïts per activar-la. (Font: 
Genbeta)
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Google apel·la aquesta setmana la 
sanció antimonopoli sobre Android 
davant la Comissió Europea
Per Reason Why

Dilluns va començar una audiència judicial que dura fins avui, 
divendres, en què Google tractarà d’apel·lar la sanció antimo-
nopoli imposada per la Comissió Europea el 2018 sobre l’abús 
que la companyia tecnològica va fer a través de la posició de 
domini en el mercat del seu sistema operatiu Android. Segons 
l’organisme comunitari, la unitat d’Alphabet hauria dut a terme 
pràctiques anticompetitives per frustrar l’activitat d’alguns dels 
seus rivals i competidors, la qual cosa li ha valgut una multa de 
4.340 milions d’euros.

Durant les diferents sessions que tenen lloc al llarg d’aquesta 
setmana, els advocats de la tecnològica tractaran de refu-
tar que els contractes de Google amb fabricants de telèfons 
intel·ligents i operadors de telecomunicacions mòbils van con-
solidar il·legalment el domini del seu motor de cerca . El punt 
clau del cas és si la companyia va abusar del seu domini a 
l’excloure als seus competidors amb diversos tipus d’acords de 
llicència interrelacionats.

Un abús de domini.- Margrethe Vestager, Vicepresidenta Exe-
cutiva de la Comissió Europea per una Europa apta per a l’Era 
Digital (Competència), considera que aquests contractes for-
men part d’una estratègia general que Google va començar a 
implementar el 2011 per evitar el creixement d’altres motors de 
cerca rivals, com Bing, de Microsoft, o Sezman, a la República 
Txeca, a mesura que les consultes en línia es traslladaven dels 
ordinadors als dispositius mòbils. L’objectiu, segons apunten 
des de l’organisme, seria assegurar que Google Search, clau 
per al negoci publicitari de la firma, es mantingués com a pri-
mera opció.

La Comissió considera que Google va reduir la capacitat de 
competir de les seves rivals Segons la Comissió, la botiga 
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d’aplicacions “Play Store” de Google és imprescindible per als 
fabricants de telèfons com Samsung i HTC. Al requerir que els 
fabricants de telèfons que busquen accés a ella preinstal·len 
tot el conjunt d’aplicacions de Google, inclosa la seva lucrativa 
aplicació de cerca i Chrome, el gegant tecnològic nord-americà 
va reduir la capacitat dels seus rivals per competir eficaçment.

En el focus de l’audiència també es troben els pagaments que 
Google va fer a fabricants de telèfons i operadors mòbils amb 
la condició de preinstal·lar exclusivament seva aplicació de re-
cerca en els dispositius. D’altra banda, també s’estudiarà si els 
acords de la tecnològica amb aquest tipus d’agents va impedir 
que els fabricants creessin versions alternatives d’Android, el 
que hauria bloquejat el desenvolupament d’ecosistemes com-
petidors, com Fire d’Amazon o Windows Live de Microsoft.

Alguns arguments de Google.- En la seva defensa, Google 
pressiona la Comissió sobre les seves troballes respecte a la 
preinstal·lació d’aplicacions de recerca i navegador, així com 
que la companyia argumenti que l’agrupació de les seves apli-
cacions respon a la necessitat d’assumir el cost i manteniment 
del seu sistema operatiu. (Fotografia: Reason Why)

III Jornada de Periodisme de 
Proximitat el pròxim 5 d’octubre a 
València

El proper dimarts, dia 5 d’octubre, a dos quarts de dotze, , a 
València, i organitzada per l’Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació Valencians (AMIC Valencians), es farà la terce-
ra Jornada de Periodisme de Proximitat “Aprenentatges, no-
ves eines tecnològiques i noves oportunitats per a modernit-
zar els mitjans de proximitat impresos i digitals en valencià”, 
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on s’analitzaran els nous desafiaments que planteja la xarxa al 
món del periodisme de proximitat.

L’acte comptarà amb la presència de consultors, investigadors i 
experts en mitjans d’informació de proximitat, que els permetrà 
intercanviar experiències i presentar casos d’èxit a compartir. 
L’objectiu de la jornada és analitzar la innovació en el periodis-
me digital i mostrar noves eines tecnològiques i noves oportuni-
tats per modernitzar els mitjans impresos i digitals en valencià.

Així doncs, la jornada es compondrà de les següents ponèn-
cies: inaugurarà l’acte Natxo Andreu Palomares, membre de la 
Directiva de la Unió de Periodistes, que exposarà la ponència 
“Radiografia del sector a la premsa en l’actualitat”. En segon 
lloc, José María Valero, doctor en Ciències Socials per la Uni-
versidad Miguel Hernández, d’Elx, en la línia d’investigació de 
la Innovació en periodisme, presentarà la xerrada “Organitzar-
se per a innovar en les redaccions dels mitjans de proximitat. 
Idees dels referents espanyols i d’Estats Units”, on explicarà la 
necessitat d’integrar la cultura innovadora que permeti obtenir 
resultats i garantir la supervivència dels mitjans de comunica-
ció.

A continuació, Pepe Cerezo, consultor expert en estratègia i 
transformació digital d’empreses de comunicació. Cerezo par-
larà d’”Els models de filiació: una alternativa per a la premsa 
local”, on s’analitzarà si els clubs de socis o models de filiació 
poden ser una alternativa als murs de pagament habitual i un 
suport per a una organització periodística de proximitat.

Genís Roca, especialista en processos de transformació em-
presarial, desenvolupament de negoci i cultura digital i presi-
dent de la Fundació puntCAT finalitzarà amb una anàlisi i vi-
sions de futur que han de conèixer els mitjans de proximitat. 
(Font: Redacció AMIC – fotografia: La Marina Plaza)

The Guardian segueix els passos de 
News UK o The Telegraph i deixarà 
de fer públiques les seves dades de 
circulació impresa

Ja són quatre els grans diaris britànics que no revelen pública-
ment el nombre d’exemplars de paper que venen. The Guar-
dian s’acaba d’unir a la llista que ja formaven The Telegraph, 
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The Sun i The Times,  i com ells seguirà sent auditat per ABC 
per facilitar posteriorment aquestes xifres només a agències de 
planificació de mitjans. Aquestes capçaleres s’han acollit a la 
possibilitat que el mesurador va obrir al maig de l’any passat per 
evitar una conversa pública recurrent sobre el deteriorament de 
la circulació impresa en el context de la pandèmia.

L’apagada de dades de The Guardian i del seu dominical The 
Observer, implica que les xifres públiques mensuals que ofereix 
ABC es redueixen ara als diaris de DMG (Daily Mail ii) i Reach 
(Daily Mirror, Daily Express, Daily Star i Sunday People), a més 
de Financial Times i algunes publicacions gratuïtes. La majoria 
de les capçaleres esmentades acumula caigudes interanuals 
de dos dígits.

L’editora de The Guardian considera crític el paper en el seu 
esquema de negoci però vol centrar-se en mètriques més va-
luoses a l’hora de traçar la seva “diversitat al voltant de perio-
disme, lectors i estratègia de negoci”. A més les seves dades de 
consum en digital la situen entre els mitjans més llegits del món. 
Les últimes dades publicades per ABC sobre el rendiment de la 
seva versió impresa daten del mes de juliol i apunten vendes de 
105.000 exemplars diaris de mitjana, dels quals gairebé 54.000 

es correspondrien amb venda al detall i els 51.000 restants pro-
vindrien de subscripcions. La xifra total consolida una caiguda 
del 58% de la circulació en deu anys.  (Font: Press Gaceta)

Guia d’equilibri de gènere per mitjans

L’impacte social de la pandèmia pel nou coronavirus SARS-
COV-2 en el context socio-històric actual, a 20 anys de l’estrena 
del nou segle, va provocar una profunda disrupció portes end-
ins de les organitzacions i de la societat en general. Quant als 
desequilibris de gènere, va marcar un lamentable pas enrere. 
Fins a finals de 2019, s’havien aconseguit conquestes i promo-
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gut debats dins de la cultura de les velles organitzacions i això 
va obligar a moltes a flexibilitzar-se i repensar.

D’acord amb un estudi recent elaborat per Accenture i el Wo-
men20 (W20) de World Economic Forum (WEF), la pandèmia 
va retardar 50 anys el tancament de la bretxa de gènere a ni-
vell mundial, accentuant el desequilibri. Davant d’aquesta si-
tuació, va cridar els líders a prendre accions en àrees que va 
identificar com les més inequitatives. Segons l’últim informe de 
l’International Women Media Foundation (IWMF) sobre la situa-
ció de les dones en els mitjans, tot i que les dones componen 
el 50% de la població, només el 24% de les persones en els 
mitjans informatius globals són dones.

En aquest context cobra dimensió la Guia d’Equilibri de Gènere 
en Mitjans en espanyol; elaborada per la Associació Mundial de 
Periòdics i Editors de Notícies (WAN-IFRA, per les sigles en an-
glès), amb el suport de l’Agència de Cooperació per al Desen-
volupament Internacional de Suècia i del Ministeri de Relacions 
Exteriors de Noruega. 

La Guia presenta casos pràctics, estratègies organitzacionals 
i casos d’estudi a nivell mundial. Ajuda a identificar formes di-

ferents en què els mitjans presenten estereotips de gènere, 
com evitar-los i com desenvolupar estratègies organitzacionals 
per millorar l’equilibri de gènere en el contingut. Inclou el dis-
seny de mètriques i eines per mesurar avenços i compta amb 
anàlisi de casos reeixits d’organitzacions noticioses a tot el 
món. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: latamjour-
nalismreview). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix la Guia 
d’Equilibri de Gènere en Mitjans (en espanyol). La podeu baixar 
des d’aquest enllaç.

Facebook llança un nou programa per 
ajudar els mitjans francesos

Facebook va presentar divendres passat un programa que 
suposadament ajudaria una dotzena de mitjans francesos a 
“desenvolupar la seva audiència digital”, “promocionar la seva 
marca” i “generar subscripcions”, dos anys després de llançar 
un “accelerador” de subscripció digital dedicat a la premsa del 
diari regional (PQR).

Liberation, 20 minuts, L’Obs, L’Express, Prisma Media, Slate, 
RTL, Combat o fins i tot Jeune Afrique participaran, de setem-
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bre a novembre, en la formació impartida “per experts en la 
indústria dels mitjans de comunicació”, especifica Facebook en 
un comunicat. La xarxa social “els proporcionarà eines i recur-
sos”, afegeix, sense especificar la quantitat de l’operació.

Desplegat en altres territoris d’Europa, aquest programa pilotat 
pel Facebook Journalism Project ha permès als editors “retenir” 
els subscriptors, augmentar l’ús i les visites dels no subscriptors 
o millorar el coneixement dels usuaris, assegura el gegant de la 
xarxa. (Font: France24)

Neix Caso Abierto, aposta de Prensa 
Ibèrica pel periodisme d’investigació i 
successos
Cròniques d’investigació, in-
formació de tribunals, crims 
i delictes, amenaces o vio-
lència contra les persones, 
temes com aquests forma-
ran part de Caso Abierto. Es 
tracta del nou diari de Pren-

sa Ibèrica, que es dedicarà a explicar històries sobre successos 
i tribunals, “des d’un punt de vista honest i exigent”.

La vocació de Caso Abierto és la de ser un portal de servei, 
recollint els esdeveniments locals, nacionals i estatals que 
afecten la vida dels ciutadans i de la societat. Segons afirmen, 
el seu estil serà rigorós, precís, respectuós amb les víctimes i 
sempre orientat a desvetllar els fets i oferir una guia útil per a 
protegir-se dels riscos.

A més, Caso Abierto treballarà pel periodisme d’investigació, 
amb l’objectiu d’indagar en les històries, seguir les seves petja-
des, els fets i als protagonistes. A través de la informació “més 
rigorosa i precisa, cenyida als fets i enfocada al servei públic”, 
segons l’editora.

El diari de successos s’incorpora a l’oferta de Prensa Ibèrica, 
un grup que edita en l’actualitat 24 diaris impresos i digitals en 
onze comunitats autònomes i diverses revistes. A Internet, les 
publicacions del grup arriben als 26,3 milions d’usuaris únics 
i superen els 558 milions de pàgines vistes al mes (ComSco-
re). En paper arriba als 1,7 milions de lectors (EGM) i més de 
185.000 exemplars diaris (OJD). (Font i infografia: Prnoticias)
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Els Premis de Comunicació Local 
reconeixen la tasca dels mitjans de 
proximitat

El jurat dels Premis de Comunicació Local 2021 ha destacat el 
treball realitzat, l’alt nivell d’adaptació a les tecnologies i la ca-
pacitat que han tingut els mitjans de comunicació de proximitat, 
tant públics com privats, d’informar i acompanyar la ciutadania 
en moments complicats com els viscuts durant la pandèmia. Els 
guardons s’han lliurat aquest dimecres a Granollers en el marc 
de la 22a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya.

Aquest és el palmarès
Televisió: Canal Reus TV;  Ràdio: Ràdio Tordera; Digital: be-
tevé; Vídeo: Operació Paki (Televisió de Cardedeu); Àudio: 
Col·lectius en xarxa (Ràdio Premià de Mar); Multimèdia: el pro-
jecte transversal de cugat.cat (Cugat Mèdia); Professional: Síl-
via García, periodista de Tarragona Ràdio.

Les tres modalitats de la categoria de mitjans estan dotades 
amb 2.000 euros cadascuna, i la resta amb 1.500.

El jurat estava presidit per Juan Cal, exdirector executiu del 
Grup Segre, amb Josep Maria Martí, director de l’Observatori 
de la Ràdio, com a secretari, i format per Montse Abad, pro-
ductora de televisió; Joan Maria Morros, degà del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya; Noemí Cuní, periodista i vicepresi-
denta del Clúster Audiovisual de Catalunya; Pep Vilar, director 
d’Informatius de TVE i, Alba Tosquella, directora de Comunica-
ció i Màrqueting de la Fundació Catalunya La Pedrera. (Font: 
Comunicació 21)

Unidad editorial crea el suplement 
Gran Madrid

Unidad Editorial s’enfronta 
a una etapa de canvis en 
les publicacions que edita 
el grup. La més innovado-
ra ha estat la creació de 
Gran Madrid, un suple-
ment de vuit pàgines que 
el diari El Mundo ha estrenat aquest dilluns i que s’ha convertit 
en la seva gran aposta editorial.
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Una publicació gratuïta, que s’editarà de dilluns a diumenge. 
Tal com ha explicat Unidad Editorial, neix per convertir-se en 
un dels referents de l’activitat econòmica, social i cultural de la 
regió.

La seva estrena coincideix amb l’anunci de la fi de la distribu-
ció d’El Cultural lligada al diari El Mundo des de més de vint 
anys. Tal com indica el diari Vozpópuli, la publicació deixarà de 
distribuir-se juntament amb el diari d’Unidad Editorial a finals 
d’aquest any, quan finalitzi el contracte que uneix el grup amb 
la revista presidida per Luis María Ansón. (Font: Prnoticias – in-
fografia: unidadeditorial.es)

Formació al Col·legi de Periodistes

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.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- On line. Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 4 d’octubre al divendres 5 de novem-
bre (8 hores) - El vídeo és el contingut més consumit en smartpho-
nes i tablets. A més, es pot viralitzar fàcilment a través de les 
xarxes socials. Dominant les aplicacions (apps) i tècniques ade-
quades, amb un smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent 
qualitat. Els participants en aquest curs, dirigit per Jordi Flamarich, 
aprendran a elaborar peces amb una qualitat professional.

Taller de perfeccionament de locució de productes audiovi-
suals.- Presencial. Barcelona. Dimarts 5 d’octubre (De 10.00h 
a 14.00h ) - L’objectiu d’aquest taller, conduït per Xavier Serra-
no, és oferir pautes per ajudar al professional a millorar a l’hora 
de locutar qualsevol producte audiovisunal: veus en off de notí-
cies, reportatges, documentals, voice-over, publicitat... El curs 
se centra en millorar la dicció, l’entonació i l’expressió. És una 
formació emine ntment pràctica i pensada per a professionals 
que ja locuten habitualment o esporàdica.
   
Introducció al màrqueting d’influencers.- On line. Dimecres 
6 d’octubre (De 10.00h a 14.00h)  - Cada cop és més difícil 
diferenciar-se en un entorn tan exigent com l’on-line. Alguns 
dels nous consumidors, els prosumers, adopten un paper més 
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actiu, amb veu i una poderosa capacitat de prescripció respecte 
als seus seguidors; són els influencers. Descobreix amb Pilar 
Yépez com aprofitar-ho per potenciar la campanya de comuni-
cació de la teva empresa i marca.

Redacció de discursos.- Curs Presencial. Barcelona, Dijous 
7 i 14 d’octubre (De 10.00h a 13.00h).Girona, Dijous 25 de no-
vembre (De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h) - La redac-
ció de discursos és una activitat altament professionalitzada en 
molts països. El gran repte sempre és redactar un text que, 
pronunciat oralment, resulti adequat, natural i diferencial. A tra-
vés d’aquesta formació, impartida per Montse Sanahuja, els 
assistents coneixeran els aspectes formals a tenir en compte a 
l’hora de redactar un discurs i, alhora, aprendran tècniques per 
generar empatia entre l’auditori, despertar interès i fer que els 
missatges clau siguin memorables.

Com fer avui periodisme cultural.- Curs presencial. Girona. 
Dijous 7 d’octubre (De 10.15h a 14.15h) - L’objectiu d’aquest 
seminari, conduït per Eva Muñoz,  és donar a conèixer 
l’especificitat del periodisme cultural. Descobrirem les claus na-
rratives d’un gènere que està en plena efervescència i transfor-
mació fruit de les noves tendències, llenguatges i canals.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
On line. Sense restricció horària. Del divendres 17 de setembre 
al 15 d’octubre (12 hores) - El curs, dissenyat per Nereida Carri-
llo, ensenya de manera molt pràctica com comunicar de forma 
innovadora i amb llenguatges multimèdia. Reflexionarem sobre 
què són les narratives multimèdia, n’analitzarem alguns exem-
ples tant de reportatges multimèdia com de comunicacions mul-
timèdia per al món corporatiu i veurem com introduir aquests 
continguts innovadors tant als gabinets de comunicació com a 
les redaccions periodístiques. Encara t’hi pots inscriure!

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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Un ecosistema digital sa, per 
preservar el periodisme
Per Editorial de La Voz

Una inèdita aliança de divuit agrupacions de mitjans de tot el 
continent americà va difondre un pronunciament que tampoc té 
precedents. En representació de 40 mil associats, van plantejar 
que les plataformes digitals retribueixin als generadors de con-
tinguts periodístics de manera justa i raonable.

El document reconeix que empreses com Google i Facebook 
van anunciar ajudes financeres a mitjans; en alguns països, 
pagaments per continguts, i també capacitacions per a perso-
nal d’empreses de comunicació. Però assenyala que aquests 

programes no constitueixen la resposta justa i integral que la 
indústria requereix, al mateix temps que adverteix que el soste-
niment del periodisme està en risc.

La raó és que la publicitat, suport tradicional dels mitjans, en 
l’entorn digital és absorbida per les plataformes tecnològiques 
globals, les que d’altra banda utilitzen lliurement els continguts 
que els mitjans produeixen amb alta inversió econòmica.

La més perjudicada és la premsa de proximitat i hiperlocal, que 
presta serveis a petites i mitjanes comunitats i que afronta rees-
tructuracions i força problemes arreu. El perill és que es seguei-
xin expandint els “deserts informatius”, àrees o regions sense 
mitjans propis.

Les estimacions indiquen que la participació de cercadors i de 
xarxes socials en el mercat de la publicitat digital ronda el 80 
per cent, amb l’agreujant que les esmentades empreses con-
trolen tota la cadena de distribució, de manera que, en la seva 
condició de facilitats essencials o “portes d’accés” d’internet, 
actuen com a jutge i part: reben publicitat, la distribueixen i im-
posen preus.
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En el primer trimestre d’aquest any, Facebook va registrar ingres-
sos publicitaris globals per 25.400 milions de dòlars, mentre que 
Google va superar en el segon trimestre els 50.500 milions. Com 
a contrapartida, la premsa espanyola en el seu conjunt, per exem-
ple, s’estima que té un ingrés anual de 423 milions de dòlars.

És per això que la Unió Europea analitza un marc normatiu per 
impedir que les grans plataformes abusin del seu poder de mer-
cat, mentre que Austràlia va aprovar un codi de negociació que 
defineix arbitratges per garantir negociacions equitatives entre 
mitjans i grans actors digitals.

L’any 2018, la Societat Interamericana de Premsa (SIP) va 
aprovar la Declaració de Salta, que en el seu punt 12 expres-
sa que “els actors de l’ecosistema digital han d’aconseguir un 
balanç adequat entre llibertat d’expressió, drets d’autor i pro-
pietat intel·lectual, així com respecte als beneficis que puguin 
generar els continguts en aquest ecosistema”. També insta a 
“evitar pràctiques abusives que puguin afectar la competència, 
la innovació i el lliure flux de la informació”.

Els escassos avenços en la matèria des de llavors van por-
tar a l’entitat continental a emetre el recent pronunciament al 

costat de l’Associació Mundial d’Editors de Notícies (WAN-Ifra), 
l’Organització de Telecomunicacions d’Iberoamèrica (OTI), 
l’Associació Internacional de Radiodifusió (AIR) i 14 associa-
cions nacionals.

No s’advoca per un model en particular, perquè cada país té la 
seva realitat. Però sí es requereix un marc de negociació equili-
brada entre mitjans i plataformes, perquè la relació no sigui fruit 
de decisions unilaterals i tendeixi a un ecosistema digital sa i 
sostenible. (Fotografia: El Periódico)
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Què han de saber les empreses de 
mitjans de comunicació passant de la 
Gran Dimissió al Gran Lloguer
Per Amit Das, director de Recursos Humans de The Times 
Group /IMMA)

Amb el panorama de la contractació cada cop més competitiu 
després de la Covid-19, els editors estan provant formes més 
noves d’atraure i retenir talent per mantenir-se al capdavant 
d’aquesta era que ha demanat una onada de transformació.

La pandèmia va alterar completament la nostra manera de tre-
ballar, i hi ha hagut moltes tendències emergents que han creat 
un impacte considerable en el panorama laboral. Tot i que el 
2020 va ser sorollós amb deliberacions al voltant de la retallada 
salarial, la reducció de llocs de treball, els canvis de rols i els 
avenços, el 2021 ha estat molt diferent. Amb una gran part de 
la força de treball que busca entorns de treball més flexibles, 
el mercat laboral i el panorama de les contractacions han estat 
completament revisats.

Després de la pandèmia, un gran nombre de treballadors van 
deixar la feina. Està passant a totes les indústries i a tots els 
nivells d’organitzacions de tot el món. Nombrosos estudis mos-
tren que un gran nombre d’empleats tenen intenció d’abandonar 
els seus actuals empresaris i fins i tot canviar d’indústria per fer-
ho. Un estudi de Monster.com va situar la xifra en més del 90%. 
Això s’anomena la Gran Resignació.

Però mentre el món parlava de la Gran Dimissió, hi ha hagut un 
repunt amb més contractacions en els darrers mesos que re-
núncies. De fet, mirant els números, també podríem anomenar 
aquesta fase el Gran Lloguer.
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D’una banda, la gent deixa els seus llocs de treball. No obstant 
això, també busquen millors oportunitats, creant així una gran 
oportunitat per als empresaris per incorporar el talent adequat 
com a futur. Amb la tornada de l’economia i les organitzacions 
que volen reinventar-se a l’espai híbrid, l’abast per contractar 
més talent només ha augmentat en els darrers mesos.

De fet, les organitzacions progressistes han saltat a la contracta-
ció amb estratègies més noves per atreure talent i crear els llocs 
de treball als quals volen formar part. És el moment de contractar 
i és quan hi ha el millor talent buscant el millor empresari.

Amb les noves dinàmiques de mà d’obra i la força laboral i 
contractual que guanyen més protagonisme, la flexibilitat serà 
un factor diferencial per a les editores a mesura que pretenen 
contractar. Un estudi recent de Microsoft confirma que els em-
pleats volen el millor dels dos mons pel que fa a la flexibilitat del 
lloc de treball, amb més del 70% dels treballadors que desitgen 
opcions flexibles de treball remot i més del 65% busquen més 
temps presencial amb els seus equips.

De la mateixa manera, segons un informe de McKinsey, el 80% 
dels participants a l’enquesta va dir que els agrada treballar 

des de casa i el 41% va dir que és més productiu que mai. A 
mesura que les organitzacions es converteixen en reals sobre 
el treball remot i híbrid, aprenen que aquells que són capaços 
de proporcionar als treballadors la flexibilitat per treballar on i 
quan vulguin gaudeixen d’un avantatge competitiu significatiu 
en l’accés de talents davant dels companys menys flexibles.

En aquest escenari, les organitzacions s’esforcen per conver-
tir-se en imants del talent, contractant més empleats del que 
perden i se centren en perquè s’uneixen i es queden les per-
sones, així com perquè marxen. Els líders de recursos humans 
de totes les indústries busquen crear propostes de valor i expe-
riències dels empleats per impulsar l’èxit, diferenciar les seves 
organitzacions i crear-los un avantatge.

A l’hora d’atraure nous contractes, ara els editors han de garan-
tir que les seves estratègies de contractació estiguin alineades 
amb els objectius i les aspiracions de la plantilla de la nova era. 
Aquests treballadors potencials no només busquen bons rols i 
compensació, sinó també per a propòsits, significats i flexibilitat.

També cal crear programes de recompensa que s’adaptin a les 
seves necessitats i desitjos. La investigació mostra que el 72% 
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de les empreses actualitzen programes de remuneració i bene-
ficis el 2021 per fer front a múltiples reptes. Els guanyadors de 
talents nets asseguren que la retribució sigui competitiva i justa 
en els mercats laborals post-pandèmics canviants, no només 
per als nous contractats, sinó també per als empleats existents.

A més de tot això, el factor més crític en qualsevol estratègia 
de contractació és el benestar. Des que la Covid va començar a 
crear estralls a la vida de les persones, el focus en el benestar 
físic, mental, emocional i financer ha crescut exponencialment. 
Les organitzacions que tinguin la intenció de mantenir-se al ca-
pdamunt del seu joc amb talent de primer ordre han de garan-
tir que la contractació sigui més gran que abans del 2020. És 
hora de restablir i tornar a imaginar la contractació ja que els 
empleats sans condueixen organitzacions sanes. (Infografia: 
Teinspira.com)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors la lectura de 
l’estudi What employees are saying about the future of remote 
work, de McKinsey & Company. CLICAR AQUÍ 
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Febre pel “pelotazo app” i grans 
plataformes, un còctel letal
Per Noelia Ramírez / El País

 
El 6 de maig de 2021 un torrent de elegies va envair les actua-
litzacions de Twitter del sector periodístic i tecnològic. Una altra 
aplicació que feia la vida més fàcil als usuaris anunciava el seu 
tancament. Queia Nuzzel, un agregador de notícies que pre-
sentava cronològicament els articles més compartits pels amics 
(entesos aquí com la gent a la qual se segueix) i seleccionava la 
informació replicada entre influencers de la comunicació en les 
últimes 24 hores. Funcional, ordenada i neta, l’eina creada pels 
fundadors de l’antiga xarxa social Friendster era un pràctic oasi 

que mesurava el pols de l’actualitat, sense haver de consumir 
les polèmiques de combustió instantània i onades d’indignació 
diària que sovint embarrellen l’experiència de Twitter.

“Que Twitter compri Nuzzel per tancar-lo em produeix una tris-
tesa absoluta. El feia servir cada dia, moltíssimes vegades, i 
havia reemplaçat a Twitter en el meu telèfon. Nuzzel és el que 
hauria de ser Twitter per als usuaris”, va tuitejar Chris Sacca, un 
dels primers inversors de Twitter i una de les figures més segui-
des en el sector tecnològic. En el seu comiat, Sacca deia haver 
estat “més feliç i una persona molt més sana” des que havia 
canviat una aplicació per una altra en el seu telèfon mòbil. En 
essència, el seu no era un simple adéu a una aplicació pràctica. 
L’inversor parlava de la tornada per obligació a una experiència 
de consum digital tòxica.

“En aquesta era no solament el qui està en línia ha canviat, 
la clau està en el què està en línia. [Internet] serà molt més 
propensa a estar esbiaixada, a restar poder, o, simplement, 
serà avorrida i simple”, apunta la doctora en Comunicació Di-
gital Jessa Lingel, autora de The gentrification of the Internet: 
How to Reclaim Our Digital Freedom (La gentrificació d’internet: 
com reclamar la nostra llibertat digital, Editat per University of 
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California Press). Professora de la Universitat de Pennsilvània, 
Lingel analitza en el text com la hipermercantilización de les 
plataformes virtuals dificulta l’autonomia de les minories, per 
què la crisi de 2008 va fer pivotar el flux d’inversions de Wall 
Street a Silicon Valley i com l’ètica de les denominades big tech 
(Amazon, Apple, Facebook, Google i Microsoft) ha empobrit la 
nostra experiència a internet. “Ja no es competeix per fer un es-
pai tecnològic que vagi a millor, sinó per consolidar el monopoli 
i eliminar la competència”, opina l’acadèmica.

El que ha passat amb Nuzzel és un altre exemple més d’un 
modus operandi vigent els últims 15 anys: una aplicació d’ús 
gratuït neix, triomfa per la seva complicitat amb els usuaris, arri-
ba a un pic de popularitat i acaba tancant o sent absorbida. Si 
opta per resistir i no vendre, acabarà sent copiada i, per tant, 
condemnada a desaparèixer o perdre influència. Facebook va 
comprar Whats-App i Instagram, i com que no va poder ad-
quirir l’aplicació de missatgeria snapchat ni pels 9.000 milions 
d’euros que oferia, va llançar un servei calcat a Instagram, els 
Stories (contingut que desapareix a les 24 hores de ser pu-
blicat). En només un any va aconseguir superar les xifres de 
l’aplicació original. 

Aquesta setmana, sense anar més lluny, la Comissió Federal 
de Comerç dels EUA (FTC en les seves sigles en anglès) ofe-
ria la dada que Microsoft, Apple, Google, Facebook i Amazon 
van realitzar 616 petites adquisicions 2010 a 2019 que, per les 
seves dimensions, no arribaven a aparèixer en els informes de 
competència.

Lingel aplica la metàfora de la gentrificació per posar context a 
aquesta deriva: “En un barri gentrificat, el que sol passar és que 
un nombre reduït de gent adinerada es muda a la teva zona i 
desplaça als residents de sempre. Amb el temps, aquest barri 
es torna menys divers i més homogeni en la seva oferta. Així 
està passant amb les comunitats en línia: s’està expulsant la 
diversitat i altres punts de vista, deixant-nos amb plataformes 
que tendeixen al centre”, resumeix en un intercanvi de correus 
electrònics.

Aquella “bona internet”
El 2008, el 20% dels estudiants que es graduaven en les es-
coles de negocis als Estats Units treballaven en finances, i el 
12%, en tecnologia. Una dècada després, segons la CNN, els 
percentatges s’havien intercanviat, del 13% especialista en 
béns al 17% en el sector Techies. “Gairebé tots els meus alum-
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nes han professionalitzat les seves webs per a convertir-les en 
una start-up (empresa emergent). 
 

Totes les seves bones idees, encara que siguin de caràcter so-
cial, estan pensades i desenvolupades en el llenguatge dels 
inversors”, lamenta per videotrucada l’artista i professora a 
Stanford Jenny Odell, una de les autores que va recomanar 
Obama en la seva llista anual de llibres amb el seu debut Com 
no fer res. Resistir-se a l’economia de l’atenció (Ariel, 2021), 
Un assaig on fantasiejava amb les possibilitats que podria oferir 
una internet no tan mercantilitzada.

Nascuda i criada a Cupertino (San Francisco), on es va fundar 
Apple, Odell lamenta que a Silicon Valley “imperi la mentalitat 
OPV (oportunitat pública de venda)”, una ideologia rendida als 

actius financers que mitifica, barreja i modernitza les arrels de 
la febre de l’or californiana, la conquesta de la ciberfrontera i la 
teoria de la destinació manifesta (la idea que els EUA és una 
“nació escollida”). “Aquí s’ha popularitzat la idea de fer-se ric el 
més ràpid possible. Jo entenc la comercialització, però no tot té 
perquè estar dissenyat segons els interessos dels accionistes i 
no dels usuaris”, defensa.

Odell posa com a exemple de la “bona internet” el cas Crai-
glist, un lloc d’anuncis web personalitzats, un tauler d’anuncis 
digital, en el qual es pot trobar des d’un sofà usat fins a un 
pis de lloguer o una oferta de treball. El va crear el 1995 un 
exprogramador d’IBM, Craig Newmark, i ara el lidera amb Jim 
Buckmaster, al que The New York Times etiqueta com “CEO 
socialista anarquista” per haver-se negat a vendre la plataforma 
a una big tech, no haver canviat el disseny de la seva interfí-
cie funcional des dels seus inicis i sostenir-se amb una única 
font d’ingressos: les petites quantitats que es paguen per pen-
jar anuncis personals. Amb només 28 treballadors en nòmina, 
20.000 milions de pàgines vistes al mes i una part dels seus 
guanys destinada a la filantropia digital, Craiglist vindria a ser 
l’exemple d’una internet sense gentrificar. “Navegar per la seva 
web és còmode i funcional. No ven les teves dades, no vol atra-
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par, enfadar o emocionar: només vol que entris, agafis el que 
necessites i te’n vagis. Les xarxes socials haurien de ser així”, 
defensa Odell.

Anuncis que són guetos
En aquest univers, els anuncis segmentats que rebutja Crai-
glist, però sí que apareixen en la resta de xarxes socials també 
semblen alimentar bombolles de discriminació i aïllament. El 
Real Time Bidding (RTB per les sigles en anglès), fa accele-
rades subhastes en temps real en les quals els brokers venen 
informació sobre la nostra orientació sexual, gènere, quant 
guanyem al mes o les nostres tendències polítiques al millor 
postor, constitueix “un desastre per a la democràcia”, defensa 
la filòsofa hispanomexicana i professora d’Oxford Carissa Véliz 
en el seu assaig Privadesa és poder: dades, vigilància i llibertat 
en l’era digital, traduït ara al castellà per Debate.

En la seva investigació, Véliz assegura que la tecnologia que 
prometia solucionar problemes a l’ensenyar-nos allò que vo-
líem comprar és ara una “estratègia hostil que ha convertit el 
màrqueting en una arma que difon informació errònia, des-
trossant i polaritzant l’esfera pública”. A més de comercialitzar 
amb les nostres dades, sosté, ens segreguen. Les dones, se-

gons Véliz, són més bombardejades amb anuncis de sabates 
que amb oportunitats laborals. També incideix en la metàfora 
gentrificadora Jessa Lingel, quan defineix aquestes pràctiques 
com redlining digital -el redliningés un terme del sociòleg John 
McKnight per descriure la segregació racial urbanística en els 
seixanta als EUA-. “No importa quan el que ens perdem és un 
anunci de xampú o d’una pel·lícula, però sí quan els anunciants 
t’exclouen de veure oportunitats de treball, educació o habitat-
ge en funció de la teva raça, gènere o classe. Aquí és quan les 
desigualtats de la vida real es reprodueixen a la digital”, aclareix 
l’acadèmica.

Adéu, tecnooptimismo
Quin preu cal pagar per sentir-se bé navegant a internet? 
L’estandardització dels murs de pagament, ja sigui per veure 
les sèries favorites o per accedir a informació de qualitat seg-
mentada en funció dels nostres interessos i preferències, tam-
bé ha obert un debat sobre qui ostenta el privilegi de passejar 
per una internet allunyada de l’angoixa i la polarització ideològi-
ca de les xarxes socials gratuïtes.

Els que es queden fora dels sistemes de pagament estan més 
subjectes a radicalitzar-se i polaritzar, opina la periodista i exa-
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cadémica Anne Helen Petersen, autora de No puc més. Com 
es van convertir els millennials en la generació cremada (Capi-
tà Swing, 2021) i una de les reporteres estrella amb contracte 
exclusiu a Substack, Servei de butlletins que s’ha popularitzat 
entre periodistes i que funciona sota un pagament mensual per 
subscripció: “Facebook no està creixent entre les persones amb 
poder adquisitiu i alt nivell educatiu”, apunta, “creix entre perso-
nes que no tenen recursos per pagar per informar-se. Aquesta 
és la gent a la qual li arriba la informació barata, les notícies 
barates que es fomenten en xarxes gratuïtes sota anuncis, i és 
aquí on es fomenta la polarització política”, apunta.

Significa aquesta gentrificació que el tecnooptimisme que va 
definir al consum digital en els noranta i dels dos mil s’ha es-
fumat de les nostres vides? En realitat, pot ser que mai arribés 
a existir tal com volem recordar. Com destaca el comissari i 
investigador cultural José Luis de Vicente, expert en cultura i 
innovació social digital que treballa habitualment amb el Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i el festival 
Sónar + D, l’aforament de la xarxa importa. “Hi ha certa idea-
lització sobre aquella internet més calmada i afectuosa, però 
hi havia una raó per la qual va ser així: hi havia moltíssima 
menys gent. Tot va canviar d’una manera radical quan el telèfon 

intel·ligent es va popularitzar i el perfil d’usuari va passar a ser 
un altre completament diferent “.

Lluny d’enyorar una internet per al poble que en realitat mai 
va existir, l’acadèmica Jessa Lingel ho té clar: “És temptador 
creure que va existir una era daurada, a la qual podríem tornar 
i on tot estaria bé de nou. Però, en realitat, internet sempre ha 
estat més accessible per a uns que per a altres. Romantizar-
la fa més difícil veure amb claredat com hem arribat fins aquí 
o aprendre les lliçons sobre com de diferent podria ser en el 
futur“.
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La neurociència de les experiències: 
com el neuromàrqueting fa que siguin 
més memorables i efectives
Per The Drum

Experiència és gairebé una paraula màgica per als marqueters. 
És el que invoquen una i altra vegada quan parlen d’aquelles 
vies més eficients per connectar amb els consumidors i per 
transmetre’ls els missatges que desitgen que recordin i ‘comprin’. 
També és la drecera per crear vincles més potents i per assentar 
connexions emocionals. El màrqueting de les experiències ha 
anat guanyant pes any rere any i s’ha assentat com una mena 
d’element obligatori en tota estratègia de màrqueting ‘de bé’.

El màrqueting de les experiències beu molt del que s’ha viscut, 
de les coses més tangibles que el consumidor pot percebre i en 
les que pot participar. Els exemples virals parlen d’estacions de 
metro reconvertides en experiències de màrqueting aromàtic o 
en zones de jocs, però també d’ús de realitat virtual, de gami-
ficació i caces del tresor o d’accions amb altres consumidors.

Tot això va haver de viure una mena de descans durant la pan-
dèmia. La crisi del coronavirus va reduir els moviments de els 
consumidors, però també va obligar a evitar aglomeracions o a 
reduir el contacte entre desconeguts. El màrqueting de les expe-
riències i les grans accions van ser un de tants danys col·laterals.

Ara que s’està tornant a una certa normalitat -gràcies al alt per-
centatge de vacunes però també a la fatiga pandèmica de la 
ciutadania, que sent que necessita aquesta volta- les experièn-
cies més immersives de màrqueting també tornaran. Els mar-
queters tornaran a dissenyar accions de marca basades en les 
experiències i a apostar per elements immersius.

En el disseny d’aquest tipus d’accions no cal oblidar les lliçons 
que la neurociència ha aportat. Aplicar els principis del neu-
romàrqueting pot ajudar a millorar els resultats i a aconseguir 
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que les coses flueixin molt millor. Al cap i a la fi, la fi i al el cap, el 
màrqueting de les experiències és ja un espai clau per arribar a 
la gent via emocions i un storytelling basat en el multisensorial. 
Esprémer tot això i millorar-lo tenint en compte al neuromàrque-
ting només milloraran els resultats.

El que el neuromàrqueting ensenya al màrqueting de les 
experiències
I quines lliçons es poden extreure de la neurociència que millo-
rin les experiències? Per començar, la neurociència ha deixat 
molt clar que els missatges han d’apostar per una estratègia 
multisensorial. És a dir, en les experiències, les marques se-
gueixen apostant encara de forma principal en el visual. Tot és 
cridaner perquè es veurà.

Ta mateix, però, el neuromàrqueting té molt clar que el que mi-
llor funciona no és necessàriament el visual: l’olfacte activa molt 
més la memòria i la part emocional del cervell. Una bona expe-
riència és capaç de jugar amb diferents elements i reforçar-los. 
Igualment, en el màrqueting de les experiències no només cal 
tenir cura d’allò que és més vistós, el que és clarament vivible. 
Si alguna cosa ha ensenyat la neurociència és que també im-
pacten altres elements com la semiòtica. 

El missatge ha de centrar-se en aquells punts clau i, sobretot, 
en els que activen certs comportaments de consumidor. El mar-
queter ha de pensar què és el que fa que el seu consumidor 
respongui i potenciar-lo amb el tipus de missatge llançat. 

I, finalment, s’ha d’arrodonir usant behavioral science, la cièn-
cia del comportament, per ajudar a que el missatge es processi 
de la forma més efectiva i es converteixi en una crida a l’acció, 
que faci que el consumidor reaccioni. (Infografia: (Blog Esec)
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La majoria del trànsit dels mitjans 
online ja ve de lectors fidels
Per WARC i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Per què els editors estan centrats en la fidelització dels lectors? 
Els lectors fidels i registrats proporcionen valuoses dades prò-
pies que són fonamentals per a la sostenibilitat dels editors. I 
tenint en compte que el 10% dels lectors obté més del 74% dels 
ingressos, és lògic que els principals editors busquin estratè-
gies més efectives per ajudar a fidelitzar i retenir els esforços.

Una de les maneres d’aconseguir-ho és la personalització. Avui 
dia, 7 de cada 10 editors en línia afirmen personalitzar el con-
tingut que ofereixen als visitants del lloc web. La personalitza-
ció és una manera poderosa de convertir lectors ocasionals en 
usuaris registrats i fidels que tornen al vostre lloc una i altra 
vegada. 

En l’era daurada del clickbait, aquesta pràctica ara reduïda so-
bretot als mitjans “fets per publicitat” , el que importava no era 
tant captar lectors com mantenir un trànsit constant de trànsit. 
La consigna que rebien els que treballaven llavors en mitjans 
era la d’escriure titulars cridaners, perquè circulessin per xarxes 
socials i molta gent fes clic.

Aquests visitants entraven, veien el tema que els havia seduït 
pel seu titular (i que moltes vegades estava agafat amb agulles 
per encaixar amb aquest encapçalament) i després sortien. Si 
el tema era molt dolent, possiblement es quedaven amb el nom 
de el mitjà per no tornar a picar, encara que importava poc per-
què hi havia un trànsit constant i recurrent.

Els algoritmes de les xarxes socials ja s’encarregaven de fer la 
feina. Si el tema era bo en última instància, en realitat tampoc 
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importava gaire. Que aquests lectors es quedessin per més co-
ses semblava massa complicat en un mercat en què hi havia 
tant trànsit de recanvi.

Per descomptat, tot el model va caure, com bé sabem, quan els 
algoritmes van començar a penalitzar el clickbait i la pràctica 
va deixar de ser rendible. Ja no hi havia un trànsit de recanvi 
potencial sempre a l’espera. A això cal sumar que els mitjans 
van començar a intentar posicionar-se al mercat de les subs-
cripcions, per la qual cosa el clickbait no val. 

Si vols que els lectors paguin pels teus continguts, necessites 
oferir-los temes de qualitat i amb ganxo real. Però amb això van 
aconseguir alguna cosa que als anunciants els interessa: els 
mitjans estaven aconseguint a un públic fidel, un recurrent i un 

que valora especialment el tipus de continguts que publiquen.

El públic tipus dels mitjans
L’últim estudi de Chartbeat sobre patrons de trànsit dels mitjans 
en línia de tot el món ja demostra que, ara mateix, el que im-
porta és el trànsit que torna una i altra vegada al site. L’estudi 
diferència entre dos tipus de lector recurrent, però ara mateix 
aquests són ja la meitat dels visitants dels mitjans online.

A nivell global, un 15% dels visitants són nous. Davant d’això, 
un 26% és trànsit que retorna i un 39% és el que han consi-
derat visitants lleials. Aquest és el segment més ampli i més 
important de l’audiència. És el públic fidel, el qual sempre va a 
aquesta capçalera. En definitiva, són el tipus de lector que en el 
paper comprava sempre el mateix diari.

Aquest perfil d’usuari és fins i tot més important a Europa. Al 
mercat EMEA, el pes del visitant lleial és superior a la mitjana 
global. Són el 43% dels visitants dels mitjans online. El 24% 
dels visitants de mitjans d’Europa, Àfrica i el Pròxim Orient són 
de retorn i només un 12% són nous.
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El que això suposa
Aquestes xifres demostren una elevada fidelitat a les capçale-
res preferides i també són bones notícies, com assenyalen des 
de WARC, per als mitjans que treballen en models de subscrip-
ció. Perquè aquests es sostinguin, necessiten una audiència 
recurrent, un que sempre els llegeixi i que per això estigui dis-
posada a pagar per poder seguir fent-ho.

Per als anunciants, aquestes dades són també bones notícies. 
Els mitjans s’han assentat com una font publicitària de referèn-
cia perquè ofereixen una certa imatge de qualitat i això impacta 
en els anuncis i la seva percepció. Aquestes xifres de lectura 
els demostren que aquesta percepció de com són els mitjans 
és real i precisa. 

Les dades, una a una
Dues cinquenes parts (39%) de tot el trànsit d’editors en línia 
provenen de lectors fidels, cosa que el converteix en el seg-
ment de públic més gran, segons la companyia d’anàlisi de pu-
blicacions digitals Chartbeat. Una quarta part (26%) del trànsit 
mundial prové dels lectors que tornen, mentre que el 15% prové 
de visitants nous.

La fidelitat és la més alta per als editors d’Europa, Orient Mitjà 
i Àfrica (EMEA): el 43% del trànsit prové dels que visiten al-
menys cada dos dies.

En comparació, la fidelitat dels lectors és més feble a Amèrica 
del Nord (els visitants fidels representen el 34% del trànsit) i 
a l’Àsia Pacífic (32%). Per a aquestes dues regions, els nous 
lectors són més destacats que la mitjana mundial.
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Chartbeat també constata que els lectors d’Amèrica del Nord 
i d’Amèrica Llatina són els que més interaccionen amb el con-
tingut, amb un temps d’interacció mitjà de 33,6 segons i 33,5 
segons respectivament. Segueix Àsia Pacífic (29,3 segons). Tot 
i que EMEA té la lleialtat més forta, té el temps de visitant actiu 
més baix (28,7 segons).

Un model de subscripció s’ha demostrat atractiu per a molts 
editors en línia, ja que pot proporcionar una relació més cohe-
rent amb el públic i això pot ajudar a fidelitzar.

Els editors també han vist nivells més elevats de fidelització des 
que va començar la pandèmia Covid-19, ja que les taxes de 
retenció de subscriptors han millorat. Per a algunes marques, 
passar els clients de la lleialtat a la promoció és una valuosa 
oportunitat de creixement. (Infografies:  Warc, Innovando Digital 
i Chartbeat)
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Publicitat sense mitjans, mitjans 
sense publicitat?

Per Joan Maria Corbella, professor de la UPF / Comunicació21
Com més va, més es confirma. La relativament plàcida con-
vivència –malgrat els inevitables problemes quotidians– entre 
publicitat i mitjans de comunicació sobre la que es va construir 
una relació molt productiva per a totes dues parts ha perdurat 
fins avui, però pot estar enfilant les darreres etapes, amb la 
transcendència que això té per als models d’estructura i orga-
nització de la comunicació social. La causa és òbvia: molts mi-
tjans necessiten la publicitat per a sobreviure, però la publicitat 
ja no necessita forçosament els mitjans per a complir la funció 
de relacionar consumidors amb proveïdors i comercialitzadors 
de béns i serveis. Google, Facebook i, cada cop més, Amazon 

han esdevingut les plataformes clau per a fer-ho. I cara al futur 
van emergint cada cop més alternatives a disposició de la co-
municació empresarial i institucional.

Tot i això, s’entreveuen encara algunes excepcions que poden 
allargar en el temps l’agònica simbiosi entre publicitat i mitjans: 
la televisió en obert, d’accés gratuït, és encara un pilar molt 
important de la comunicació de masses, per molt que lentament 
va baixant l’audiència que aconsegueix retenir. I la ràdio, a gran 
distància en capacitat d’atraure oients i anunciants, també man-
té l’atracció. La premsa, en canvi, no, ni en paper ni en digital. 
La contractació en forma de publicitat programàtica, personalit-
zada, és la darrera esperança per a tots ells si segueix creixent 
el consum de mitjans tradicionals a la carta.

Les dades dels dos mesuradors de la despesa publicitària a 
Espanya mostren la mateixa tendència que les audiències al 
primer semestre de 2021 (disculpeu, però no disposo de les da-
des de Catalunya per al període). D’acord amb i2p (Arce Media-
Media Hotline), la televisió va perdre 180 milions d’ingressos 
per aquesta concepte respecte als 1.040 que va generar el 
primer semestre de 2019 i prop de 250 milions respecte a la 
primera meitat de 2018 (el primer semestre de 2020 no val la 
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pena comptar-lo per la pandèmia). Tot i això, segueix essent 
el servei que acumula més despesa publicitària, amb molta di-
ferència. La ràdio va obtenir 171 milions, amb una baixada su-
perior als 50 milions en dos anys, però va aconseguir avançar 
la premsa diària (paper), que es va quedar en 147 milions i 
perdé prop de 75 milions des del primer semestre de 2019. Les 
dades d’InfoAdex, l’altre mesurador espanyol de publicitat, no 
difereixen d’aquesta tendència.

Certament, internet és el destí principal de la publicitat que ja 
no va als mitjans tradicionals. I es generen idees-força com la 
famosa que internet en molts països ja supera la recaptació pu-
blicitària de la televisió. Però cal precisar i matisar molt aquesta 
idea, ja que mal explicada és molt nociva i injusta per als mitjans.

Si considerem tot l’univers d’internet, generem la distorsió de 
considerar aquest medi com el destí de la major part de la des-
pesa publicitària. Però resulta que internet no és un ‘mitjà’ com 
la premsa, la ràdio o la televisió, sinó un ‘medi’. I en aquest 
medi hi habiten buscadors com Google, desenes de xarxes so-
cials, plataformes televisives, de vídeos, de podcasts, de but-
lletins, tota la premsa digital i moltes activitats comunicatives 
més. Per això, és mal comptar la depesa publicitària a internet 

posar-la tota en el mateix sac. Amb la mateixa vara de mesurar 
podem dir que la suma de tots els mitjans quer formen el ‘medi’ 
tradicional de la comunicació de masses no està lluny de les 
xifres de publicitat del ‘medi’ internet.

Les anàlisis de futur de la publicitat han de basar-se no tant en 
els medis que la suporten com en els serveis i els proveïdors 
dels serveis. Així, té més sentit comparar els resultats de serveis 
ben identificats com els buscadors, xarxes socials, plataformes 
de comerç electrònic, plataformes VOD, ràdio i televisió lineal 
(amb totes les modalitats de transmissió) i premsa (sumant el 
paper i les declinacions digitals en web, aplicacions, xarxes). 
Només així podrem veure correctament la força i perspectives 
per a cada modalitat comunicativa i per a cada proveïdor dels 
serveis, siguin empreses periodístiques, d’entreteniment o el 
que correspongui.

Amb tot, però, no ens podem fer falses esperances: el mitjans 
(premsa, ràdio, televisió) han perdut el quasi-monopoli de la re-
lació amb la publicitat i la capacitat d’exigència que això compor-
tava. S’han d’adequar a la nova relació de forces en l’ecosistema 
comunicatiu, com bé reconeixen amb la boca petita malgrat algu-
nes manifestacions públiques per a encoratjar-se.
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Alhora, han d’esperar que evolucioni l’entusiasme envers les 
noves possibilitats que aporta la plèiade de serveis a internet. 
Influencers, branded content, publicitat adressable i les noves 
figures que van apareixent encara han de demostrar amb fiabi-
litat si són tan eficients i eficaces com la publicitat tradicional en 
els mitjans amb milers i milions d’usuaris. Les eines de mesura 
de la conversió i el rendiment de la publicitat en aquestes mo-
dalitats encara són molt pobres i ens poden deparar sorpreses 
quan la recerca millori.

L’avantatge dels mitjans tradicionals és que oferien continguts 
i missatges publicitaris en un pack i era difícil esbrinar quanta 
gent accedia a un anunci concret. Al medi internet això aparen-
tment es pot resoldre per la petjada que deixem, però cal fer 
molt camí encara i caldrà veure bé els resultats.

D’altra banda, els problemes dels gegants de la tecnologia i 
serveis de comunicació digital amb la regulació de la protecció 
de dades dels usuaris i usuàries ho pot canviar tot. Fins i tot 
pot protegir els mitjans tradicionals si es dificulta la pràctica de 
publicitat hiperpersonalitzada. A no ser que els grans GAFA tro-
bin una fórmula (Google?) per respectar els drets i superar les 
sospites de trampa i errors de la programàtica, i també superant 

les praxis que ens fan riure com a consumidors quan rebem 
segons quina publicitat en els nostres circuits digitals de forma 
maldestre.

Al final, potser sí que ells hi sortiran guanyant, i podem aca-
bar amb publicitat sense mitjans, mitjans sense publicitat. Però 
també pot ser que descobrim que la comunicació de masses 
i les seves estructures no funcionava tan malament, i s’havia 
creat un model d’explotació econòmica que acontentava totes 
les parts. I tonem enrere –amb jugadors de sempre o nous– 
per a restaurar algunes coses del vell ecosistema comunicatiu. 
Publicitat i mitjans s’han desacoblat. Però res no diu que no 
puguin trobar altres vies de col·laboració en algun moment de 
la història futura de la comunicació. (Infografia: Slideshare)
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