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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: Com milloren les dades el periodisme local
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El Fòrum de Nous Ingressos 2021 analitza el periodisme del futur i la seva rendibilitat

COMUNICACIÓ DIGITAL
La transformació digital augura un panorama favorable per al periodisme espanyol

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Les restriccions del Govern central i el desproveïment amenacen la recuperació publicitària

NOVES EINES
Neuromàrqueting, una eina més del màrqueting tradicional com a suport a la publicitat offline

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Credibilitat i qualitat de la informació juguen a favor de la seguretat de marca als mitjans

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Coneguem les conclusions principals del XXII Congrés de Periodisme d’Osca
TRIBUNA: Carta oberta de Publicitat, Sí! al Parlament Europeu
PETIT REPORTATGE: Espanya, informe de notícies digitals 2021
ANÀLISI: Perquè hauries de pagar per informar-te?
DOSSIER: La desagregació de les notícies locals: on encara troba valor l’audiència
OPINIÓ: Ja t’ho vaig dir, Zuckerberg!
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Com milloren les dades el periodisme 
local
Per Laboratorio de Periodismo

Dos mitjans de comunicació locals de Los Ángeles, WRAL-TV 
i NOLA.com han participat en un projecte per treballar amb da-
des i veure com aquest canvi en la seva dinàmica habitual mi-
llorava el periodisme que feien.

El projecte ha estat finançat pel Facebook Journalism Project, 
amb el suport de l’ Associació de Mitjans Locals, i gràcies a 

ell i a l’associació amb Crosstown LA (una associació sense 
ànim de lucre que es dedica a facilitar dades i anàlisis a nivell 
comunitari a les persones de Los Angeles), aquestes dues re-
daccions han pogut fer més narratives en el seu periodisme 
local basades en dades.

Totes dues redaccions han elaborat més de 40 històries basa-
des en conjunts de dades locals. Del resultat del seu treball, tal 
com recull l’Associació de Mitjans locals nord-americana, n’han 
emergit quatre conclusions sobre les mètriques dels articles 
amb millor rendiment. Són aquestes:

1. Les dades us porten a històries que interessen a la vos-
tra audiència
“Les “notícies” són el que t’afecta a la teva vida diària”, indica 
l’Associació de Mitjans Locals a les conclusions del projecte. 
“Per exemple -afegeix-, la ciutat no recull les escombraries 
a temps”. “Les nostres històries més importants van ser so-
bre la manera com els serveis de la ciutat, específicament la 
recol·lecció d’escombraries, estaven fallant als residents”, va 
dir Kayla Gagnet, editora sènior del digital, a NOLA.com/The Ti-
mes-Picayune/The Advocate. “El conjunt de dades ens va brin-
dar informació que els contractistes de la ciutat no brindarien”.
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“Aquesta informació condueix a la responsabilitat”, afegeix Lau-
ren Whaley, gerent de projectes de Crosstown. “Els contractis-
tes de sanejament diuen que van recollir les escombraries, però 
les experiències dels lectors i les dades demostren el contrari. 
Així és com fas que les dades enforteixin una comunitat”.

2. Les dades distingeixen les anècdotes de les tendències
La història inusual pot cridar l’atenció i generar visites a un lloc 
web de notícies. El que sol ser més difícil de respondre és: 
l’incident va ser un fet aïllat o un indicador d’una tendència més 
gran?

El projecte ha donat una resposta clara: “Les dades m’ajuden 
a avaluar les queixes anecdòtiques que veig a Nextdoor i a la 
comunitat”, indica Missy Wilkinson, reportera de dades a NOLA.
com/The Times-Picayune/The Advocate.

“Es necessita molt poc temps per visualitzar les dades sobre 
temes candents com a lloguers a curt termini, sots i saquejos i 
esbrinar si existeix o no una tendència real”. Un exemple: dos 
nens a l’àrea de Raleigh (Carolina del Nord) van morir per mos-
segades de gos. Es van utilitzar dades per establir la connexió 
entre aquests fets i un efecte inesperat de la pandèmia.

L’equip de dades va mostrar que les mossegades de gossos en 
general van augmentar dràsticament durant la pandèmia, i el 
seu informe de seguiment va identificar la causa en una com-
binació d’un augment de les adopcions de gossos impulsades 
per la pandèmia amb la manca d’oportunitats de socialització 
de l’animal a causa de les tancades i els requisits de distan-
ciament .

Aquests números van ajudar l’equip a ubicar aquests incidents 
individuals que van acaparar els titulars en un context més am-
pli i a connectar-se amb les causes fonamentals.

3. El crim sí que importa, quan és al seu veïnat
Al projecte també s’ha vist un gran interès de l’audiència de 
proximitat en les dades que posen les històries de crims en con-
text. “Tots podem estar d’acord que hi ha massa notícies sobre 
el crim, però la gent vol saber sobre el crim i les tendències del 
crim als seus propis veïnats”, apunten.

Després que un home fos assassinat a trets en un club nocturn 
de Raleigh (amb una població de 250.000 habitants), l’equip va 
aprofundir i utilitzar dades per documentar tant el volum com 
la gravetat dels incidents delictius vinculats a un bar local. Els 
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informes de l’equip van revelar 28 trucades d’assalt dins un radi 
d’una milla des del gener del 2020.

4. El rang de veïnat és important
“La gent vol saber com es comparen els seus veïnats”. Aquesta 
és una de les conclusions principals de l’equip de dades de 
Crosstown, que publica les dades hiperlocals per a 100 comu-
nitats a Los Angeles.

“A Los Angeles, quan podem dir a la gent quants casos de Co-
vid-19 van passar al seu veïnat, la participació es dispara”, va 
dir Gabriel Kahn, editor de Crosstown i professor de pràctica 
professional a l’Escola de Periodisme Annenberg de la USC. 
“Encara és millor quan posem aquesta informació en context, 
com dir-li a la gent on s’ubica el seu veïnat davant d’altres per 
denúncies de cotxes robats o robatoris”.

Hi ha moltes oportunitats per a les històries de classificació de 
dades locals: des de casos de Covid-19 i taxes de vacunació 
fins a qualificacions d’escoles locals, robatoris d’automòbils i al-
tres informes de delictes. Una de les històries de “classificació” 
més populars de Crosstown LA va revelar quins veïnats van 
presentar més denúncies a la policia.

La conclusió, segons Kahn: “Com més locals són les dades, 
més poderoses són”. (Fotografia: orlando.gov)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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El Fòrum de Nous Ingressos 2021 
analitza el periodisme del futur i la 
seva rendibilitat
Per AMI i Mediàtic/Àmbit d’Estratègia i Comunicació

 
El futur dels editors de mitjans es va posar sobre la taula di-
lluns passat. La recta final del 2021 suposa la recerca de les 
tendències del màrqueting i la publicitat que estan per arribar 
a la cantonada quan entrem en el 2022. Conèixer les noves 
vies i models de negoci esdevé imprescindible per no sortir de 
la carrera de la digitalització, que avança cada cop més ràpid.

Per aquests motius, l’associació d’editors AMI va realitzar a Ma-
drid el Fòrum de Nous Ingressos 2021, on diversos experts van 
tenir ocasió d’analitzar el nou escenari que es planteja als edi-
tors en tot allò relacionat amb la gestió de dades, les noves fites 
en publicitat i amb els formats existents quant a subscripcions 
per part dels lectors.

Durant la sessió hi van participar Rafael Martínez, Business 
Development Director de LiveRamp; Javier Martinez, Director 
General de Barcelona Subscripcions Press Media (Grup Godó); 
Margarita Ollero, Chief Data & Insight Officer d’Havas Media 
Group; Tacho Orero, Director d’Estratègia del Producte i Trans-
formació Digital Publicitària a Unidad Editorial; i Alfonso Noga-
les, Director d’Innovació Digital a Premsa Ibèrica. Tots ells van 
il·lustrar als prop de 200 assistents, presencials i en línia, sobre 
la sostenibilitat i la rendibilitat dels mitjans d’informació.

En la presentació es va recordar que “els mitjans d’informació 
vam ser, hem estat i seguirem sent un pilar essencial a la nos-
tra democràcia”, tot destacant-se l’”enorme credibilitat” de què 
gaudeixen actualment i com l’èxit dels formats per a ordinadors 
i smartphones i la transformació de l’ecosistema publicitari ha 
d’ajudar a oferir un producte encara millor per als anunciants.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Sobre la desaparició de les galetes a tercers, quelcom ja en 
marxa en alguns navegadors d’Internet i que serà efectiva en 
poc més d’un any, van parlar Rafael Martinez i Isabel Jimé-
nez, de LiveRamp, una plataforma d’analítica de dades que ja 
treballa a Espanya amb grans empreses, com Carrefour. Per 
a ells, aquesta desaparició “permetrà als editors reconstruir 
l’ecosistema amb eines que el facin més transparent i de més 
confiança per al lector”. “Les marques podran saber el nivell 
d’interacció i els publishers saben com impactar-los en el llen-
guatge adequat”, va insistir.

La importància de conèixer les audiències i donar-los allò 
que necessiten.
Des del sector publicitari, Margarita Ollero, d’Havas, també va 
analitzar el nou panorama dels mitjans, i es va mostrar “molt 
positiva” amb els canvis, “perquè, encara que el volum es pugui 
reduir, les dades que obtindrem seran molt més qualificades”. 
“Les mètriques són diferents, és cert, però guanyarem en qua-
litat i sabrem el contingut que hem d’oferir als lectors”. I, com 
Ramon Alonso, lloava “l’enorme credibilitat dels mitjans” i com 
si un mitjà és creïble i de confiança, “la marca també s’amara 
d’aquesta credibilitat”.

Per part dels mitjans de comunicació, van ser tres els grups edito-
rials que van participar en aquest Fòrum de Nous Ingressos 2021. 
Per part d’Unidad Editorial, Tacho Ramos va destacar “el valor que 
adquirirà ara el temps d’exposició, així com la segmentació per 
amplificar audiències i la capacitat d’activació”. I com mitjans com 
Marca, Expansión, El Mundo o Telva “atrauen lectors. Més enllà 
dels parroquians (els habituals lectors), aconseguim fidelitzar els 
paracaigudistes (lectors ocasionals)”. “Els ofereixes el contingut 
que volen veure, la confiança en el suport augmenta i això es tras-
llada a la marca publicitada”, va concloure.

Cal posar en valor la premsa local
Des de Prensa Ibérica, Alfonso Nogales va posar en valor la 
premsa local i el seu model de subscripció. “El nostre model web 
té la seva base en la informació local, que és la que fa als nostres 
diaris ser únics i diferencials. Amb informació amb core local de 
barris, d’ajuntaments, de problemes locals… que creen comuni-
tat”, i com els serveix per fidelitzar prescriptors, alhora que com-
pleten amb informació global per a totes les capçaleres.

Finalment, Javier Martínez, del Grup Godó, va exposar la creació 
fa un any del mur de pagament i com, gràcies a comptar abans 
amb una base de dos milions d’usuaris registrats des de fa tres 
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anys, han pogut sumar 56.000 subscriptors exclusius digitals. I 
va acabar recordant la importància de la fidelització: “Entre la 
captació i la retenció hi ha la fidelització. Res no fidelitza millor 
que el millor contingut editorial”. (Fotografia: Cobertura 360)

La Vanguardia, un any de mur de 
pagament i repte de recuperar 
l’inventari publicitari
El mur de pagament de La Vanguardia va fer un any el mes pas-
sat. Des d’aleshores, el vaixell insígnia del grup Godó ha arribat 
als 56.000 subscriptors, amb un ritme actual d’entre 100 i 150 
altes diàries de nous abonats. Un cop passat el primer any, ara 
aquest model de subscripció afronta diversos reptes, segons 
apuntava la setmana passada Javier Martínez, director general 
de Barcelona Subscripcions Press Media (empresa que ges-
tiona les subscripcions del Grup Godó), en un esdeveniment 
organitzat per AMI. El primer i més immediat és el de renovar 
les subscripcions anuals que comencen ara a caducar. «

Un altre dels desafiaments que té per davant La Vanguardia és 
augmentar els preus de la subscripció, que es produirà pròxi-

mament, segons va avançar el responsable de Godó. “Del top 
5 de Comscore en som els més barats, encara que també és 
cert que hem fet poques promocions”, explicava Martínez. Per 
això, “tenim previst una pujada de preus a finals d’aquest any”. 
A més d’això, La Vanguardia s’ha marcat com a objectiu recu-
perar l’inventari publicitari, que s’ha ressentit pel mur de pa-
gament, sistema que implica que es redueixin les impressions 
a les notícies tancades. “Estem intentant trobar un equilibri 
entre mantenir un bon inventari publicitari i aconseguir noves 
subscripcions”. I és que “no volem matar la nostra principal font 
d’ingressos actual, que és la publicitat, i que volem que ho con-
tinuï sent durant molts anys”. (Font: AMI)

La justícia refusa la demanda 
d’Eliminalia contra Crónica Global per 
un article crític
El Jutjat de Primera Instància número 20 de Barcelona ha des-
estimat la demanda presentada per Eliminalia contra el digital 
Crónica Global, per un article d’opinió crític amb aquesta em-
presa que es dedica a reclamar que s’esborri informació a in-
ternet sobre els seus clients. L’empresa va al·legar que la peça 
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Protéjanse de Eliminalia, escrita per Xavier Salvador, conseller 
delegat del grup editor de Crónica Global, va vulnerar el seu 
dret a l’honor per acusar-la d’utilitzar mètodes de pressió als 
mitjans per aconseguir suprimir continguts a la xarxa “en contra 
del principi del dret a la informació”. La denúncia anava dirigida 
contra l’autor de l’article i la directora del mitjà, Cristina Farrés.

La sentència assenyala que fonamentalment és “un article d’opinió 
on s’inclouen algunes informacions que el periodista considera 
d’interès”, i que cal “entendre’l com a tal”. Així doncs, considera que, 
“per molt que sigui molest o feridor” per a Eliminalia, “no és una 
injúria ni un atemptat al seu honor”, sinó l’exposició de l’experiència 
de Salvador amb l’empresa i la descripció de les seves pràctiques.

La magistrada rebutja que els adjectius emprats en l’article vul-
nerin el dret a l’honor de l’empresa. “Són l’opinió que al perio-
dista mereixen els negocis” d’Eliminalia, consistents en “mani-
pular el contingut de la xarxa mitjançant la creació de pàgines 
web falses o creant-ne d’altres per canviar el contingut”, per 
millorar la reputació digital dels clients.

“L’opinió que s’indica en el text pot tenir expressions més o 
menys encertades, però cap d’elles és injuriosa en si mateixa, 

sinó que reflecteixen l’opinió del redactor i tot es recolza en en-
llaços que contrasten la informació”, rebla la sentència. (Font: 
Comunicació 21)

La UVic-UCC nomena doctor honoris 
causa Lluís Bassat

El publicista Lluís Bassat, fun-
dador d’Ogilvy&Mather, ha 
estat nomenat doctor hono-
ris causa per la Universitat 
de Vic–Universitat Central de 
Catalunya (UVic-UCC). Doc-
tors, professors i membres de 
la comunitat universitària van donar suport a l’homenatjat en 
tan assenyalada cerimònia. Bassat va centrar el seu discurs 
d’agraïment per la distinció rebuda en els valors humans dels 
comunicadors . “La professió es pot aprendre, però els valors 
humans s’han de portar posats”, va afirmar.

El publicista va ressaltar la importància de l’esforç, la voluntat, 
la tenacitat i la proactivitat. A partir de diferents experiències vi-
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tals i professionals, l’expert ha subratllat el valor de la modèstia 
i la humilitat . “Un bon professional no diu mai: jo he pensat, jo 
he tingut una idea”, va assegurar, abans d’afegir que “la lleialtat 
no està renyida amb l’ambició, valor humà imprescindible per 
progressar”. Per descomptat, no ha faltat temps per a la creati-
vitat, requisit primordial a l’àmbit publicitari. “La creativitat és el 
valor humà més cobejat en el món de la publicitat. És la raó de 
ser la nostra professió. Si no hi hagués creatius i els creatius 
no poguessin treballar amb llibertat no hi hauria publicitat”, va 
remarcar.

Josep Burgaya, degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació 
de la Universitat i padrí del doctorand, va justificar així la deci-
sió de premiar Bassat: “Com a reconeixement a una trajectòria 
com a publicista i comunicador, per la vinculació amb el país i 
el progrés material, cultural i humà i per ser portador i dipositari 
d’uns valors que també volem que siguin els nostres”. (Font: 
MAE – fotografia: UVIC)

La Fura arriba a la seva edició número 
2.000

La Fura arriba a la seva edició número 2.000 gairebé a punt 
d’arribar als 40 anys d’existència. “El 1982 feien falta mitjans de 
comunicació moderns, amb nous enfocaments, ja que l’accés a 
la informació era molt precari. Podem dir, doncs, que som pio-
ners i, que en tot aquest període no hem deixat de complir amb 
el nostre compromís setmanal amb les més de 25.000 perso-
nes que agafen el diari cada setmana”, destaquen des del mitjà.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Per celebrar-ho, han elaborat una edició especial on narren la 
seva història, com és la seva redacció, realitzen una entrevista 
al seu anunciant principal, expliquen com s’elabora la impressió 
i la distribució de La Fura.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, també ha volgut participar 
de l’aniversari i ha qualificat a La Fura com un exemple per al 
sector: “La publicació La Fura, amb molts anys de trajectòria i 
de servei públic per a la ciutadania de l’Alt i el Baix Penedès i el 
Garraf, n’és un bon exemple i un referent per a tot el nostre sec-
tor, per als mitjans que formem part de l’AMIC”. (Font: Redacció 
AMIC – infografia: La Fura)

El Social.cat ha organitzat la Setmana 
del Llibre Social
  
El mitjà de comunicació Social.cat va organitzar la Setmana del 
Llibre Social o com crear nous espais de debat i reflexió del 2 
al 6 de novembre.  El primer acte va tenir lloc el 2 de novembre 
a la llibreria Pròleg, al Born, on es va parlar de feminismes amb 
Bel Olid i Júlia Barceló. “Necessitem que en els espais comuns 

es deixi de jutjar els cossos de les persones. Això és molt pe-
rillós i s’ha de canviar des de l’escola”, va assenyalar Bel Olid.

El dimecres 3, la llibreria Obaga va acollir la presentació dels 
llibres Profe i nan, de Josep Maria Alaña, i Transfórmate para 
educar, de Marta Butjosa i Roca, dues obres que van permetre 
endinsar-se en un debat sobre com educar des de la diversitat i la 
inclusió. La llibreria Altaïr va ser la seu d’un debat sobre el paper 
del periodisme i la literatura per tractar temes de migracions el dia 
4 de novembre amb la presència d’Ousman Umar i Eileen Truax.

El 5 de novembre va tenir lloc, a la llibreria La Carbonera, la pre-
sentació del llibre La ciutat sense veïns, d’Andreu Merino, qui, 
juntament amb la Sílvia Abadia, membre del Sindicat de Barri del 
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Poble-sec i del Sindicat de Llogateres, van desgranar la siste-
màtica vulneració del dret a l’habitatge a la ciutat de Barcelona.

Aquesta primera edició de la Setmana del Llibre Social va con-
cloure el dissabte 6 al migdia a la llibreria Byron amb un petit tor-
neig d’Slam Poetry de la mà d’Olza Olzeta, Adriana Bertran i Ona 
Salvat. Les tres poetes van submergir els assistents en la poesia.

“Ha estat la primera edició d’un experiment que ens ha deixat 
molt bon gust i ens ha regalat moments de reflexió de la mà 
d’autores, llibreters, amics i coneguts que ens han fet quasi 
oblidar el cansament que s’ha anat acumulant al llarg de les 
sessions”, comenten des del mitjà. (Font: social.cat)

L’ham compleix 35 anys
  
La revista de Banyoles i Pla de l’Estany, associada a l’AMIC, 
L’Ham, es troba de celebració enguany. El mitjà compleix 35 
anys i per celebrar-ho ha ofert als seus clients un mapa il·lustrat 
com a mostra d’agraïment.

Els 35 anys de la 
revista
La revista va sor-
gir el 1986 on no 
existia ni tan sols 
la comarca del Pla 
de l’Estany, sinó 
que funcionava 
junt amb altres po-

bles com a Mancomunitat Intermunicipal de l’Estany.  La revista 
tenia una agenda més petita, però amb els anys es van unir 
col·laboradors, com els Museus i Arxius de Banyoles, que cada 
mes explicaven una peça de patrimoni local, i l’entitat ecologis-
ta LIMNOS.  

Actualment, el mitjà compta amb altres col·laboradors: un grup 
musical local i un grup gastronòmic que crea una recepta amb 
productes comprats al Pla de l’Estany, a càrrec dels anunciants. 
També hi ha tres joves col·laboradors que creen reportatges 
mensuals.

A més a més, amb els anys, la revista ha ampliat les seves sec-
cions. I, des de fa 3 anys, tenen una web amb tota la  informa-
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ció de la comarca (comerços, serveis, agenda diària, notícies 
locals, etc.). I, per últim, l’oficina exposa, també des de fa tres 
anys, art i artesania de creadors locals.

Jordi Finazzi, nou director regional de 
la SER i Jaume Serra, nou delegat a 
Catalunya
Carlos Núñez, president executiu de Prisa continua amb la re-
formulació de la companyia. Després de completar l’equip a 
Madrid, ha arribat l’hora de Catalunya. En aquesta ocasió els 
protagonistes són Jaume Serra i Jordi Finazzi. El primer ha es-
tat nomenat nou delegat de la companyia a Catalunya mentre 
que el segon assumirà el lloc que deixa vacant Serra després 
d’haver estat director de la Cadena SER a Cantàbria.

Serra manté la vinculació amb l’emissora de Prisa des de fa 
més de trenta anys. El 2018, Serra era director de Ser Catalun-
ya i de Ràdio Barcelona. També ha estat president a Unió Ràdio 
del Pirineu i director de Continguts a SER Catalunya, secretari 
general dels Premis Ondas i director de Ràdio Girona i Ràdio 
Lleida, entre altres càrrecs. A partir d’ara, exercirà com a repre-

sentant institucional de Prisa Media, i coordinarà els mitjans a 
Catalunya, que inclouen El País, Ser i AS , actuant com a punt 
d’unió entre les necessitats de negoci i de gestió editorial.

El lloc que fins ara ocupava Serra l’assumirà Jordi Finazzi, que 
exercia actualment de director de la SER a Cantàbria. Finazzi 
és llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses i EMBA per 
l’IE Business School. Ha desenvolupat gran part de la seva ca-
rrera professional al Grup, on ha estat director general de Prisa 
Música, director de negocis digitals i ha estat responsable de 
les emissores Musicals a Llatinoamèrica per a Prisa Radio. Al 
llarg de la seva carrera professional també ha ocupat diversos 
llocs de responsabilitat a la ràdio a Catalunya. Ara liderarà la 
divisió radiofònica amb més oferta programàtica del mercat ca-
talà, formada per la SER, la SER Catalunya, les cadenes de 
LOS40 i Dial. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)
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Dilluns, darrer dia per presentar 
treballs al Premi Ramon Barnils de 
periodisme d’investigació

El Grup de Periodistes Ramon 
Barnils convoca, per setè any 
consecutiu, el Premi Barnils 
de periodisme d’investigació. 
Es premiaran reportatges 
d’investigació en dues catego-
ries: obra publicada en mitjans 
d’abast nacional i obres publicades en mitjans locals i comar-
cals, que tractin qüestions i problemàtiques que succeeixen o 
tenen un impacte clar als Països Catalans. El període per en-
viar originals es va obrir el dia 13 d’octubre, i s’allarga fins al 15 
de novembre d’aquest any, a les 23.59 h. Les bases del premi 
es poden consultar al web www.grupbarnils.cat/premibarnils. 
 Les obres poden ser en qualsevol format: paper, digital, radio-
fònic, audiovisual o multimèdia  i s’han de presentar telemàti-
cament. Es valorarà especialment la varietat i riquesa de tèc-
niques d’investigació periodística emprades. El premi és obert 

tant a periodistes com a estudiants de periodisme i totes dues 
categories estan guardonades amb 1.500 euros cadascuna. 

La primera edició del guardó va representar la recuperació i 
l’actualització del Premi Barnils que, amb el mateix nom, va 
donar el setmanari El Temps entre el 2001 i el 2008 als Pre-
mis Octubre de la ciutat de València. La setena edició del 
Premi és possible gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant 
Cugat, l’AMIC (Associació de Mitjans d’Informació i Comunica-
ció), l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i la 
col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la DO 
Terra Alta i el diari Ara. (Font i infografia: GB)
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La transformació digital augura un 
panorama favorable per al periodisme 
espanyol
Per APM

  
Els mitjans de comunicació han superat la commoció que va 
suposar per a ells l’aparició d’Internet i ara s’obre una bona 
perspectiva perquè hi ha més demanda d’informació que mai, 
sempre que es mantingui l’essència del periodisme, com és la 
verificació dels fets. Instal·lats en una mena d’altiplà, una vega-
da superada una complicada costa i, malgrat el que ha suposat 

per a ells el desafiament digital, neixen nous diaris i projectes de 
televisió i les empreses informatives creixen, segons el comu-
nicat de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya. 

Partint d’aquest paisatge encoratjador, dibuixat pel periodista 
Ricardo Martín, moderador de la trobada, amb què s’han mostrat 
d’acord els quatre ponents, s’ha desenvolupat la segona jorna-
da del cicle de debats 2021 de la FAPE amb la col·laboració de 
la Fundació la Caixa»: “La transformació digital: desafiaments i 
oportunitats”, celebrada el 4 de novembre a CaixaForum. 

“Estem en una edat d’or de la narrativa en comunicació per-
què cada plataforma posseeix infinitat de formats diferents”, ha 
explicat Carmela Ríos, periodista i professora de periodisme 
mòbil, que es va mostrar partidària d’escoltar les xarxes per 
saber el que està passant. “Crec que els periodistes tenim la 
necessitat d’adaptar la nostra capacitat d’escolta a un món que 
està canviant, ja que la manera com la gent aborda la informa-
ció muta constantment. Alhora, hem d’estar a punt per ordenar 
el caos de les xarxes”, ha afegit Ríos.

Pel que fa a les amenaces que planteja la desinformació, Ríos 
ha considerat vital l’alfabetització mediàtica a tots nivells per-
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què la gent aprengui a distingir quina informació és real i quina 
és falsa.

El director d’El Periódico de Catalunya, Albert Sáez, es va mos-
trar optimista sobre el futur del periodisme, ja que “hi ha més 
demanda d’informació, coneixem l’audiència millor i disposem 
de més eines que mai per explicar històries i explicar la comple-
xitat del món actual”. Pel que fa als desafiaments que planteja 
al sector la transformació digital, Sáez ha citat en primer lloc 
el cultural, en el sentit que cal tornar a l’essència de la nostra 
professió, com és la verificació dels fets, ja que si la gent percep 
que els mitjans publiquen moltes informacions sense compro-
var, “no distingirà entre periodisme i xarxes”.

“És important també saber donar una capa periodística als mi-
tjans tecnològics que fem servir”, ha afegit Saéz, que ha des-
tacat la necessitat de diversificar les fonts d’ingressos dels mi-
tjans per afrontar els reptes de la transformació digital.

Per la seva banda, Jesús Morales, director adjunt de 20 Mi-
nutos, ha definit la del periodisme com una història d’evolució 
constant en què cal enfrontar nous desafiaments: “que la in-
formació segueixi sent el centre del nostre treball”; “complir 

l’audiència, però també amb els comptes”; no deixar enrere allò 
tradicional “però arribar fins a les noves generacions”. Sobre 
les oportunitats que ofereix al periodisme la transformació digi-
tal, Morales n’ha enunciat diverses: “que podem arribar a més 
gent”, que la tecnologia ens permet donar a cadascú el que vol, 
i, allò que constitueix un repte i alhora una oportunitat, “que 
seguim mantenint-nos com a referents socials”.

Urbano García, director d’Innovació i Digital del Gabinet de 
Presidència de RTVE, ha comentat com “els mitjans, en ge-
neral, i els tradicionals, en particular, s’han comportat davant 
dels canvis com els dinosaures que veien acostar-se al meteorit 
pensant que mai no xocaria amb la terra. El desafiament és 
aconseguir la supervivència d’aquests dinosaures que no tenen 
cap més remei que adaptar-se o desaparèixer”.

Pel que fa a l’oportunitat, es tracta de “reconnectar amb 
l’audiència”. Hem d’adonar-nos que hem passat dels mitjans 
de masses a les masses de mitjans. El canvi digital implica un 
canvi absolut de mentalitat de les empreses i dels treballadors”. 
“Davant el tsunami digital –ha subratllat– ens queda romandre 
a la nostra barqueta analògica, veient arribar l’onada, o surfe-
jar-la”. (Infografia: Flumarketing)
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Hootsuite: tendències després d’“un 
gran any per a les xarxes socials”

2021 ha estat, segons Hootsuite, “un gran any per a les xarxes 
socials”. La companyia, que acaba de presentar el seu Informe 
de Tendències de Xarxes Socials, estima que l’evolució de les 
mateixes serà fins i tot més rellevant el 2022. Amb vista a treure 
el màxim profit d’aquestes plataformes durant el proper exer-
cici, la companyia ha revelat quines seran les cinc principals 
tendències que marcaran lʼesdevenir dels esdeveniments.

L’informe, elaborat a partir d’una enquesta en què han pres part 
18.000 professionals del màrqueting, presenta les conclusions 
següents:

• Les marques més intel·ligents per fi han après la lliçó en as-
sociar-se amb els creadors de continguts per connectar amb 
noves audiències, guanyar-se la confiança i guanyar capital 
cultural.
• Els consumidors exigeixen a les marques un major nivell de 
creativitat en la publicitat a les xarxes socials, i valoren les que 
ho fan bé.
• Quan s’ha descobert el valor de les xarxes socials al màrque-
ting, els líders de les empreses estan trobant formes innova-
dores d’ampliar el seu impacte en altres departaments de les 
seves organitzacions.
• El comerç social s’està convertint en un canal d’ús generalitzat 
de venda al detall, amb marques de totes les mides obrint apa-
radors socials i ampliant els límits de l’experiència de compra 
a Internet.
• A mesura que augmenta la demanda de servei al client a tra-
vés de les xarxes socials, les organitzacions socials estan su-
perant els seus competidors en millorar l’atenció al client en 
aquestes plataformes.

Arran d’aquestes conclusions, i a través de l’anàlisi d’experts 
i el suport en exemples del sector, el treball realitzat per Hoot-
suite destaca:

COMUNICACIÓ DIGITAL



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Les marques per fi aconsegueixen una comunitat adequada 
(amb l’ajuda dels creadors de continguts): les comunitats di-
gitals cada vegada són més importants en la vida i la identitat 
dels consumidors, i els creadors de continguts són la clau per 
descobrir-les. Les marques que s’associen intel·ligentment amb 
els creadors connecten amb noves audiències, se’n guanyen la 
confiança i obtenen capital cultural.

Els professionals del màrqueting es tornen més creatius a me-
sura que els consumidors s’adonen dels anuncis a xarxes so-
cials: Els consumidors exigeixen a les marques un major nivell 
de creativitat als anuncis que fan a les xarxes socials, però re-
compensen a les que ho fan bé. Atès que els professionals del 
màrqueting tenen previst gastar més en anuncis en aquestes 
plataformes el 2022, s’hauran d’esforçar més per crear anun-
cis que reflecteixin i enriqueixin les diferents experiències que 
ofereix cada xarxa social. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
il·lustració: Hootsuite)

NOTA: El Butlletí us facilita l’informe Social Trends 2022. CLI-
CAR AQUÍ  

La Comissió Europea invertirà prop 
de 2.000 milions d’euros per avançar 
en la transició digital

 
La Comissió ha adoptat 
tres programes de tre-
ball del programa Eu-
ropa Digital en què es 
defineixen els objectius 
i els àmbits temàtics 
concrets que rebran un 

total de 1.980 milions d’euros de finançament. Aquest primer 
grup de programes de treball inclou inversions estratègiques 
que seran decisives per atènyer l’objectiu de la Comissió de 
fer que aquesta sigui la Dècada digital d’Europa. El programa 
Europa Digital pretén reforçar la sobirania tecnològica d’Europa 
i portar al mercat solucions digitals en benefici dels ciutadans, 
les administracions públiques i les empreses.

El principal programa de treball, dotat amb 1.380 milions d’euros, 
portarà sobretot inversions en els àmbits de la intel·ligència ar-
tificial, el núvol i els espais de dades, la infraestructura de co-
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municació quàntica, les competències digitals avançades i l’ús 
generalitzat de les tecnologies digitals en tota l’economia i la 
societat, fins a finals del 2022. Juntament amb aquest progra-
ma principal, la Comissió ha publicat dos programes de treball 
específics: el primer està dedicat al finançament en l’àmbit de la 
ciberseguretat, amb un pressupost de 269 milions d’euros fins 
a finals del 2022; i el segon tracta de l’establiment i operació 
d’una xarxa de centres europeus d’innovació digital i té un pres-
supost de 329 milions d’euros fins a finals del 2023.

Les primeres convocatòries del programa Europa Digital es pu-
blicaran a finals de novembre, i el 2022 en vindran més. Els 
programes de treball s’executaran principalment mitjançant 
subvencions i contractes públics. Algunes de les accions, com 
ara les de la iniciativa «Destinació: la Terra», s’executaran en 
règim de gestió indirecta amb organitzacions sòcies que du-
ran a terme les tasques corresponents. (Font: Mediàtic/Àmbit 
d’Estratègia – infografia: Europe Digital Hub)

Instagram posa la ma a les 
subscripcions de pagament per 
accedir a històries exclusives

Les subscripcions de pagament estan definitivament de moda 
en l’univers 2.0 I després de fer àncores en xarxes socials molt 
específiques com OnlyFans, semblen abocades a convertir-
se en «mainstream» amb la seva entrada en escena en pla-
taformes molt més grans i populars com Twitter i ara també 
Instagram. Tot apunta que la filial de Meta (l’empresa abans 
coneguda com a Facebook) traurà properament del forn subs-
cripcions de pagament que donaran accés a l’usuari a històries 
exclusives dels seus influencers favorits.

Diversos serveis encarregats de rastrejar les descripcions de 
les aplicacions a Google Play i a App Store haurien començat 
a incorporar informació sobre compres in-app a les entranyes 
d’Instagram. A les botigues d’aplicacions els desenvolupadors 
estan obligats, al capdavall, a donar compte amb prou antelació 
de les subscripcions accessiblement mitjançant les seves apps. 
I Instagram ha inclòs una sèrie de preus que estarien directa-
ment emparentats amb les noves històries exclusives.
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Instagram es quedarà amb una petita comissió de cada subs-
cripció de pagament. Per ser més clars, les noves subscripcions 
de pagament d’Instagram es mouran en una forquilla de preus 
entre 0,99 i 4,99 dòlars. Mitjançant l’abonament d’aquestes 
subscripcions l’usuari tindrà accés a històries exclusives, ví-
deos en directe i altres avantatges que són encara una incògni-
ta. (Font: TechCrunch)

La UE confirma multa de 2.420 milions 
d’euros a Google per abús de posició 
dominant
La multa de 2.424 milions d’euros que la Comissió Europea va 
imposar a Google el 2017 per abús de posició dominant, en 
haver afavorit el sistema de comparació de preus davant els de 
la competència, va ser confirmada aquest dimecres pel Tribunal 
General de la Unió Europea (TGUE). 

“El Tribunal General conclou la seva anàlisi declarant que cal 
confirmar l’import de la sanció pecuniària imposada a Google”, 
va assenyalar el TGUE. Aquest Tribunal va rebutjar l’apel·lació 
de Google a la multa que li havia estat imposada originalment 

per la Comissió Europea. El gegant tecnològic ara té la possi-
bilitat de recórrer a la màxima instància europea, el Tribunal de 
Justícia de la UE. (Font: MAE)

Línia diari supera els 100.000 usuaris 
únics metropolitans a l’octubre

Línia, el diari metropolità, ha irromput en els mesuraments 
d’OJDinteractiva amb 100.812 usuaris únics i 166.566 pàgines 
vistes a l’octubre. El Grup Comunicació 21 va posar en marxa 
el digital el passat 17 de maig com un mitjà pensat des de i per 
a l’àrea metropolitana de Barcelona. El nou diari complementa 
i potencia les 19 edicions en paper i digitals de les capçaleres 
territorials Línia dels districtes de la capital catalana i l’àrea me-
tropolitana, on el grup és líder en proximitat.
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“No som un diari generalista més. Som un diari de proximitat, di-
ferent, que aspira a ser un altaveu de la gran metròpoli”, afirma 
el seu director, Arnau Nadeu. “Línia és un diari d’enfocaments 
propis, de reportatges, d’entrevistes i d’opinió metropolitana. 
Que fa un periodisme més reposat que rabiós. Un diari de km 
0, centrat en les històries dels barris i la seva gent”, detalla el 
periodista, també responsable de la xarxa de periòdics Línia 
en paper.

Proximitat, un valor a l’alça.- El Grup Comunicació 21, nas-
cut el 1999, redobla l’aposta per la proximitat amb la posada 
en marxa del diari digital metropolità. “Si fins ara les nostres 
publicacions Línia són necessàries en el primer cercle de proxi-
mitat dels ciutadans –el barri, la ciutat–, ara també volem que 
ho siguin a través del nou diari en el cercle social i geogràfic im-
mediatament superior, que en el cas que ens ocupa traspassa 
les muralles de Barcelona”, assenyala David Centol, editor del 
Grup Comunicació 21.

“Línia és la peça que faltava en el puzle de la informació de 
proximitat de l’àrea metropolitana de Barcelona i és també la 
peça que faltava al grup”, remarca Centol. “Amb el seu naixe-
ment es completa el nostre objectiu de respondre a les neces-

sitats informatives de l’entorn més proper, al mateix temps que 
s’arrodoneix el mapa comunicatiu català amb una eina que li 
mancava”, afegeix. (Font: MAE – Gràfic: Comunicació 21)
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Les restriccions del Govern central 
i el desproveïment amenacen la 
recuperació publicitària
Per Màrqueting Dircomfidencial

La pandèmia va causar una caiguda de la inversió publicitària 
en mitjans en molt poc temps. Com a conseqüència de la cri-
si sanitària es van esfumar una mica més de 1.000 milions 
d’euros del sector només l’any passat. Si el 2019 la inversió 
dels anunciants en mitjans va ser de 5.957 milions d’euros, un 

any després va caure un 18% fins als 4.878 milions d’euros; se-
gons dades d’Infoadex. Des de començament d’any -fins al set-
embre- s’han recuperat 500 milions d’euros. Manca, per tant, la 
meitat del perdut per recuperar les xifres prepandèmia.

Tot i ser un dels sectors econòmics més copejats durant la crisi, la 
publicitat s’està trobant amb algunes pedres en el camí de la seva 
recuperació. Traves que afecten negativament tant les agències 
com els mitjans i per descomptat els mateixos anunciants.

Fa uns dies es va fer el festival publicitari més important de 
l’estat espanyol: els Premis a l’Eficàcia. Certamen que impulsa 
l’ Associació Espanyola d’Anunciants (AEA). La seva directora 
general, Lidia Sanz, en el seu discurs previ a l’acte de lliura-
ment de premis, va demanar a l’Administració “una sensibilitat 
més gran cap a aquesta indústria innovadora i creativa, pres-
tant-li més ajuda, evitant una sobre legislació i considerant-nos 
un interlocutor imprescindible perquè especialment en aquest 
moment de recuperació seguim sent aquesta palanca que im-
pulsa el motor econòmic”.

Un dia després d’aquest discurs, l’entitat que representa els 
anunciants es va queixar en un comunicat dels plans del Minis-
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teri de Consum per limitar la publicitat d’alimentació i begudes 
adreçades al públic infantil. L’AEA considera que aquest plan-
tejament està “injustificat”, ja que l’entitat està integrada a la 
Comissió de Seguiment del Codi Paos, que ha proposat reduir 
de manera voluntària més d’un 75% de la publicitat adreçada 
al públic infantil.

Però per al ministre Alberto Garzón l’autoregulació en aques-
ta matèria és “insuficient”. Per això, està preparant una nova 
normativa que afectarà els horaris de protecció reforçada i els 
espais publicitaris de programes destinats al públic infantil. Així 
mateix, regularà tant televisió lineal com no lineal, continguts 
radiofònics, sales de cinema i publicitat a internet, xarxes so-
cials, webs o app mòbils, quan els continguts es dirigeixin a 
menors de 16 anys. La normativa també inclourà limitacions en 
la publicitat de mitjans impresos.

341 milions d’euros
Entre el gener i el febrer d’aquest any, el sector de l’Alimentació 
i les Begudes ha invertit en compra de mitjans un total de 341 
milions d’euros. És un dels més intensius en publicitat. Fonts 
del mercat indiquen que les restriccions plantejades podrien 
afectar el 22% d’aquesta inversió realitzada. És a dir, 75 mi-

lions d’euros. Aquesta és la despesa que haurien fet els anun-
ciants d’alimentació i begudes ensucrades i que potencialment 
podrien ser consumides per un públic infantil.

Una mesura similar a aquesta ja la va prendre Consum con-
tra la publicitat de les cases d’apostes en línia, que ha quedat 
ara molt restringida. Quan el Ministeri va anunciar -el febrer de 
l’any passat- que limitaria la publicitat del sector, la inversió dels 
anunciants es va desplomar. Si el febrer del 2020 les cases de 
joc en línia van dedicar 20 milions d’euros a la publicitat, el mes 
següent va baixar fins a 2,9 milions i a l’abril es va quedar en 
1,3 milions. Només l’anunci de restriccions va espantar la in-
versió dels anunciants. Hi ha temor que Alimentació i Begudes 
pogués fer el mateix davant de la incertesa regulatòria actual.

La majoria de les restriccions a la publicitat del joc en línia van 
començar a entrar en vigor el maig d’aquest any, mes que en 
què la inversió publicitària va caure un 20% respecte a l’abril. 
Tot i això, va ser a partir del setembre quan ja van entrar en 
vigor la totalitat de les limitacions publicitàries, per la qual cosa 
s’espera que la despesa dels anunciants hagi caigut encara 
més des d’aquell mes.
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Sigui més o menys l’impacte econòmic que tinguin aquestes me-
sures restrictives, als anunciants els preocupa l’assenyalament 
del Govern espanyol d’un sector que ha patit molt. La indústria 
publicitària “no pot ser estigmatitzada ni retallada en la seva 
recuperació i, encara més, després de l’acusat període amb la 
pandèmia Covid 19 que tant ha afectat les inversions publici-
tàries”, comentava l’AEA en el comunicat abans esmentat.

Ja al febrer d’aquest any, aquesta associació va enviar una car-
ta al Govern espanyol demanant una moratòria sobre les no-
ves restriccions a la publicitat aprovades fins aquell moment. A 
l’escrit també expressava la preocupació per un “discurs polític 
cada cop més negatiu contra la publicitat”, acompanyat d’un 
“creixent nombre d’iniciatives dirigides a restringir-la”.

Però la normativa restrictiva de l’Administració no només pot 
amenaçar una ràpida recuperació del sector publicitari. La si-
tuació de desproveïment també pot ser un llast. Ja ho està sent, 
de fet.

La publicitat al sector de l’automoció -un altre dels que més in-
verteix habitualment- ha frenat el seu creixement a causa de la 
manca de components necessaris per a la fabricació de cotxes. 

Així ho han posat de manifest tant Atresmedia com Mediaset, 
dos dels receptors de publicitat més importants d’Espanya. (Fo-
tografia: enbuenasmanos.com)

La combinació de TV i digital, 
essencial per a les campanyes de 
publicitat, segons Kantar

Aquest 2021 ha estat l’any en què s’ha iniciat la recuperació de 
la inversió en publicitat després de la pandèmia, tot i que les 
xifres encara no arriben als nivells previs a la Covid-19. Així ha 
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començat la sessió ‘Claus per connectar audiència i consumi-
dor a la nova realitat’, que ha celebrat Kantar, consultora líder 
en panells de consum. Val a dir que la inversió publicitària no 
s’ha recuperat encara del tot. Si el 2019, el total invertit en pu-
blicitat pujava gairebé a 3 milions d’euros (2.954 milions, con-
cretament), el 2020 baixava a poc més de 2 milions (2.099), per 
després créixer fins als 2.484 milions d’euros el 2021.

Pel que fa als mitjans, Internet ha estat el gran vencedor de 
la pandèmia. És el canal que més ha crescut quant a ús diari 
respecte del 2019. Aquest any, la inversió publicitària en mitjans 
digitals ha estat d’un 45% del total, davant del 38% del 2019. 
També s’ha incrementat el percentatge de penetració a l’àmbit 
digital, arribant fins gairebé un 92% el 2021. L’ús de les xarxes 
socials, un dels canals més utilitzats per a publicitat, també ha 
augmentat en totes les edats , inclosos els més grans de 65, 
encara que sobresurt el grup dels 15 als 34 anys per ser el que 
més temps passa amb aquest tipus de plataformes.

Kantar ha assenyalat també la importància del missatge i com 
les audiències busquen el contingut independentment del mitjà, 
per la qual cosa simplificar la planificació de la publicitat en fun-
ció de l’edat i factors sociodemogràfics ja no és suficient. “Més 

enllà del perfil del mitjà, és molt important a qui estem dirigint el 
contingut”, han resumit des de Kantar.

“La importància del missatge és clau, però adaptar la publicitat 
a la nova audiència, sempre canviant, ha de ser un punt prin-
cipal al nostre pla de mitjans”, ha expressat Fernando Moreno, 
Director Media Solution a Kantar, divisió Worldpanel. En aquest 
sentit, l’expert ha explicat que tradicionalment les campanyes 
s’han dirigit a un determinat target demogràfic, fet que supo-
sa no aprofitar el 100% dels impactes emesos. (Font: Indisa 
– gràfic: Kantar)

Augmenta un 43% la inversió 
publicitària a Facebook i Instagram a 
nivell global
Emplifi, acaba de donar a 
conèixer el report “Estat de 
les Xarxes Socials i el CX” 
per al tercer trimestre del 
2021, que conté tant els re-
sultats de la inversió publici-
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tària i dels esforços orgànics de les marques en xarxes socials, 
com rellevants tendències sobre CX.
D’acord amb aquest informe, la despesa publicitària a Face-
book i Instagram va créixer el 43,4% interanual durant el tercer 
trimestre del 2021, impulsada per un increment de 10,5% entre 
el segon i el tercer trimestre d’aquest any. 

Els costos publicitaris també van continuar augmentant -en línia 
amb la inversió publicitària-, i el cost per clic (CPC) va assolir 
el nivell més alt des de finals del 2020. Les inversions publici-
tàries a Facebook són un clar senyal dels temps actuals, amb la 
indústria hotelera experimentant un creixement en inversió de 
94% YoY, alhora que els països reobren les seves fronteres i es 
reprenen els viatges a tot el món.

L’informe inclou troballes i dades sobre les xarxes socials tant 
pautades com orgàniques, incloent-hi el CPC, el CTR i la dis-
tribució de la inversió publicitària per ubicació. De la mateixa 
manera, desglossa les tendències del sector per regions geo-
gràfiques i per indústries, i analitza la interacció o engagement 
de les marques en funció dels hashtags utilitzats i tipus de pu-
blicació, mètriques del màrqueting d’influencers i temps de res-
posta de les marques a Facebook. 

Una de les troballes més interessants des del punt de vista or-
gànic de les xarxes mostra que els vídeos en viu a Facebook 
van generar a les marques tres vegades més engagement amb 
els seus fans i seguidors que un altre tipus de publicacions. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – Infografia: Emplifi)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi d’Emplifi The state of social 
media and CX. CLICAR AQUÍ  

Els dircoms han de ser “la veu de la 
consciència” de les organitzacions

NETCOM, el punt de tro-
bada anual de reflexió i 
diàleg del sector de la co-
municació que organitza 
Dircom Catalunya, ha ce-
lebrat el desè aniversari 
reunint abans d’ahir més de 250 professionals a l’Antiga Fàbri-
ca Estrella Damm de Barcelona. Durant el discurs institucional, 
Maria Lluïsa Martínez Gistau, presidenta de Dircom Catalunya, 
ha destacat la “flexibilitat” com una de les principals virtuts dels 
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professionals de la comunicació, que s’han d’adaptar a grans 
canvis i a un “entorn incert i cada cop més exigent” com el vis-
cut arran de la pandèmia. És per això que considera que els 
dircoms “són i han de ser la veu de la consciència de les orga-
nitzacions”, fet que permeti “establir relacions honestes, res-
ponsables i generadores de confiança” amb els grups d’interès.

La presidenta ha afirmat que ara els directors de comunica-
ció són més multidisciplinaris que fa deu anys i tenen “vocació 
d’arribar a moltes més persones i d’una manera més transpa-
rent”, una “ambició que és radicalment nova”. “Tenim més ga-
nes de relatar que mai, i alhora una capacitat molt més panorà-
mica per conversar amb persones, col·lectius i empreses. En 
aquests deu anys hem aconseguit el compromís d’obrir-nos a 
la societat i explicar a les persones no tant què farem, sinó què 
hem fet, per què i en què els podem beneficiar”, ha afegit Maria 
Lluïsa Martínez Gistau.

Després de deu anys, NETCOM es consolida com la trobada 
dels professionals de la comunicació a Barcelona. L’any passat, 
NETCOM va comptar amb la presència destacada de l’editor 
associat al Washington Post Bob Woodward, Premi Pulitzer per 
haver destapat l’escàndol del Watergate, en una edició que va 

ser virtual a causa de la pandèmia. (Font: MAE – infografia: 
Dircom Catalunya)

L’any passat la inversió en Màrqueting 
va baixar un -21,4% 

L’estudi AMES (Anàlisi de la Inversió de Màrqueting a Espan-
ya),  primer informe a nivell mundial que quantifica l’impacte 
econòmic del màrqueting en un país concret, confirma que la 
inversió en Màrqueting a Espanya el 2020 va ser de 26.416 
milions d’euros, 21,44 % menys que els 33.627 del 2019. La 
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xifra suposa un 2,4% del PIB, 0,3 punts menys que el 2,7% que 
representava un any abans.

Després de sis anys de pujada ininterrompuda, la inversió baixa 
a les xifres del 2013, el descens més gran des que hi ha dades. 
Per sectors econòmics, els descensos més importants van ser 
en Consum Durador (-31%), Entreteniment (-29%) i Gran Con-
sum (-22%). Per al 2021 es preveu un creixement sobre el 2020 
del 6,1 %, encara lluny de recuperar les inversions del 2019.

El descens de la inversió del -21,4% es deu sobretot a la caigu-
da de la Publicitat, que suposa el 76% del total de la baixada, i 
als descomptes en preu, que aporten un altre 22%. La inversió 
en Marca i Relació amb els Clients i la Inversió de Mercats i 
Consultoria suposen un 4,2% del descens total. I el creixement 
en costos de Personal de Màrqueting té relativament poc pes 
per contrarestar la tendència negativa. La Publicitat, Comunica-
ció i Promoció suposa el 56,6% del total invertit en Màrqueting 
(cinc punts menys que el 61% del 2019). (Font: Programa Pu-
blicidad – gràfic: Amex-Infoadex)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi 
AMES de la Inversió de Màrqueting a Espanya. CLICAR AQUÍ  

Observatori Digital de Màrqueting del 
sector Retail

Des de IAB Spain s’ha impulsat l’elaboració dels estudis Sec-
torials amb l’objectiu de conèixer el panorama del màrqueting 
digital, per oferir un marc de referència de cada sector.

L’Observatori Digital de Màrqueting del sector Retail ofereix una vi-
sió completa del màrqueting digital del sector retail a través de les 
seves 12 categories: Bellesa, Bricolatge/Decoració & DIY, Esports, 

Observatorio Digital 
Marketing del Sector Retail

Con la colaboración de

agosto 2020 – septiembre 2021

#IABRetail
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Electrònica, E-Retailers, Grans Superfícies, Joguines, Moda, Òpti-
ca, Restauració Supermercats i Hipermercats i Viatges.

L’Observatori està elaborat pels associats de IAB Spain: ad-
jinn, Comscore, Epsilon Technologies, Microsoft Advertising i 
Smartme Analytics mitjançant un agregat de fonts que donen 
informació de les àrees següents: Perfil d’audiència, Taca pu-
blicitària i Inversió, Cercadors, Xarxes Socials i Aplicacions mò-
bils. Per a la selecció de les marques que han estat objecte 
d’estudi, s’ha utilitzat el panell Epsilon Analytics del Sector Re-
tail, corresponent al període agost 2020-setembre 2021.

NOTA: Podeu conèixer l’Observatori Digital. CLICAR AQUÍ  

Carat es trasllada al 22@ de BCN i 
crea un hub

L’agència de mitjans Carat ha anunciat que comptarà amb una 
nova seu a la planta setena del número 177 de l’avinguda Dia-
gonal, de Barcelona. A partir del 16 de novembre deixarà la seu 
actual, al número 601 de la mateixa Diagonal.

Carat, integrada al grup Dentsu, ha creat un hub que centra-
litzarà totes les operacions de negoci. Està ubicat al districte 
22@, en un entorn tecnològic, innovador i emprenedor que 
encaixa amb la cultura de la companyia i el seu lideratge en 
la indústria publicitària en l’Estat espanyol, segons destaca 
l’agència. Aquest nou hub està previst que es posi en marxa a 
principis de 2022. (Font: Comunicació 21)
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Neuromàrqueting, una eina més del 
màrqueting tradicional com a suport a 
la publicitat offline
Per José Jaime Navarro, CEO de Mainland Press / El Publicista

En un programa recent de televisió, el tema central era el neu-
romàrqueting. Si considerem que el màrqueting és una ciència 
i que la publicitat és la baula més destacada de la seva tècnica, 
podem dir que el neuromàrqueting és la manera de conèixer el 
consumidor.

Amb sofisticats ajuts com el tomògraf, podem esbrinar quines 
parts del cervell s’activen davant d’un anunci, producte o mar-

ca. En principi, sembla que la seva utilitat principal és dissen-
yar campanyes de publicitat molt més eficaces. Ja el 2001, els 
investigadors del neuromàrqueting van començar a aplicar els 
aparells de ressonància magnètica a grups de consumidors.

Amb el coneixement de les emocions es conforma una nova 
manera de segmentar els clients, de definir un producte, de 
llançar un producte, evitant potser els productes flop.

En les investigacions tradicionals la influència de les emocions 
sempre és present, ja que qualsevol opinió o percepció sobre 
qualsevol marca està condicionada per les emocions que es té 
cap a elles. Per això, s’han utilitzat els tests d’associació, tècni-
ques de mesura de notorietat, test de reconeixement o el “blink 
meter”, que és el comportament del consumidor al punt de venda.

Les emocions tenen un paper fonamental en les decisions de com-
pra i aquí actua el neuromàrqueting, que permet saber si l’emoció 
que provoca un producte o un anunci és positiva o negativa.

Personalment, amb independència de la seva aplicació en pu-
blicitat, crec que té un millor futur al canal de distribució. Al li-
neal, la percepció del producte per associació d’idees guanya 
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enorme importància. El marxandatge és definitiu. Evitar que el 
nostre producte estigui situat al costat d’un producte “de rebuig” 
com el llard de porc, la maionesa o els sobres de sopa.

S’han intentat dissenyar campanyes dirigides a despertar emo-
cions a través de sentits com l’olfacte o el tacte. L’olfacte és el 
sentit més evocador que hi ha. Si el producte està presentat 
(packaging) amb el segell d’una marca reconeguda, amb bona 
imatge per part del consumidor (Brand awardness), i d’un usua-
ri fidel al record, l’aroma fixa, inamovible, que transmet el sentit 
emocional del vostre olor, la visió al lineal de l’envàs (el venedor 
silenciós), mou a l’acció de compra.

El so és també un atribut que motiva l’estada més perllongada 
al supermercat o, per contra, en pot agilitzar la sortida. Apel·lar 
als sentits és fonamental en el cas de la publicitat sanitària. Al 
pacient d’un hospital cal reduir les emocions negatives que té a 
la sala d’espera ia les urgències. I, sobretot, quan està prevista 
la seva hospitalització.

El màrqueting tradicional, el neuromàrqueting, la publicitat offli-
ne i la online, el marxandatge, la venda directa, el telemàrque-
ting, tot el màrqueting mix dissenyat en el Pla de Màrqueting de 

l’empresa, són les disciplines que tenen com a objectiu persua-
dir el consumidor a decidir-se per la nostra marca-producte en 
lloc de la competència. Però cal recordar que el màrqueting no 
és una batalla de productes sinó de percepcions.

Davant la presència de marca blanques (relació qualitat-preu), 
la imatge de marca consolidada a través de la publicitat durant 
molts anys, amb bona distribució al punt de venda o la seva 
venda des de la pàgina web del fabricant, sempre serà triada 
entre el segment del públic al qual s’adreça, essent el factor 
preu poc determinant. Perquè la marca és reconeguda com a 
garantia de qualitat i confiança del fabricant. Però la publicitat 
ha de ser creativa i comunicar allò de tots però com ningú ho ha 
dit. (Infografia: La Premsa de los emprendedores)

La PLI demana al Congrés frenar 
el decret que obliga la censura 
automàtica a Internet 
Tot just començant novembre, el govern va sonar les alarmes 
a Internet després del Decretàs del Copyright. Amb l’aprovació 
mitjançant un reial decret de l’anomenada Llei Iceta, s’han obert 
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les portes a la censura algorítmica sense cap mena de necessi-
tat de revisió humana o control judicial.

Tot i seguir en part el que s’ha exposat a la directiva europea 
de copyright amb els seus infames articles 11 i 13, la Llei Iceta 
porta la censura fins i tot més enllà d’aquesta i l’aplica també a 
les retransmissions en directe. És una norma que pot canviar 
Internet tal com la coneixem, i en lloc d’haver-se produït un 
debat parlamentari, el Govern central ha aprovat el text sense 
haver tingut en compte l’opinió de les plataformes i d’activistes 
de llibertat d’expressió i de la propietat intel·lectual. L’article que 
provoca les crítiques més grans és el número 73, que regula 
l’ús de continguts protegits per part de prestadors de serveis 
per compartir continguts en línia’.

La PLI (Plataforma per la Llibertat d’Informació), una organitza-
ció independent que es dedica a la defensa dels drets a la lliber-
tat d’expressió i informació, ha presentat al Congrés un escrit 
adreçat als grups parlamentaris en què se’ls demana votar en 
contra de la convalidació pel que fa a la retirada de continguts 
d’Internet.

La PLI denuncia que el Reial decret llei reprodueix sense mati-
sos la directiva europea, i obliga a la pràctica les plataformes a 
la censura prèvia i de forma automatitzada de qualsevol publi-
cació per tal d’evitar ser responsables de possibles infraccions 
per vulnerar drets d’autor. Un dels retrets més grans contra la 
llei és el fet que no s’hagin introduït elements clarificadors i ga-
rantistes que evitin un impacte desproporcionat i inacceptable 
per a la llibertat d’expressió. (Font infografia: Genbeta)

Meta enriqueix els grups de Facebook

Amb Meta els administradors podran personalitzar els grups 
amb imatges de fons i estils de lletra que s’adeqüin a la temàti-
ca. Cada detall es podrà canviar individualment, encara que hi 
haurà “paquets” d’estil per a qui no es vulgui complicar massa. 

NOVES EINES

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/se-aprueba-directiva-copyright-union-europea
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/se-aprueba-directiva-copyright-union-europea
https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/ley-iceta-lleva-censura-alla-normativa-europea-algoritmos-podran-cortar-streamings-aplicarla-directo
https://libertadinformacion.cc/la-pli-pide-en-el-congreso-que-no-se-convalide-el-decreto-iceta-que-obliga-a-la-censura-automatizada-de-los-contenidos-de-internet/
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Els grups també podran incloure missatges de benvinguda (i 
una llista de normes) que apareixeran a la pantalla dels nous 
membres, així com premis que els administradors podran lliu-
rar a aquelles persones que hagin contribuït amb alguna cosa 
especial. Un xat reservat a administradors i moderadors també 
ajudarà a organitzar millor un grup amb moltes persones, se-
gons explica Miguel López a Xataca.

Un altre punt interessant són els subgrups: els administradors po-
dran establir petits grups interns focalitzats en temes més concrets 
per repartir millor la conversa sobre alguna cosa. I opcionalment 
aquests subgrups podran ser de pagament, per crear racons pre-
mium si és prou atractiu per als usuaris. També hi haurà la possi-
bilitat de crear col·lectes de diners entre tots els membres del grup 
per a una causa que decideixin els membres. (Font: Genbeta)

Nou truc a Photoshop amb Neural 
Filters 

Neural Filters és un nou espai de treball a Photoshop amb una 
biblioteca de filtres que redueix dràsticament els fluxos de tre-
ball difícils a només uns quants clics gràcies a l’aprenentatge 

automàtic amb tecnologia Adobe Sensei. Neural Filters és una 
eina que us permet provar filtres generatius no destructius i 
explorar idees creatives en qüestió de segons. Neural Filters 
us ajuda a millorar les vostres imatges en generar nous píxels 
contextuals que no són realment presents a la imatge original.

Per començar, descarregueu filtres del núvol i comenceu a edi-
tar. Podeu trobar els filtres destacats i beta del panell Neural 
Filters fent clic a Filtre > Neural Filters. Al panell Neural Filters, 
ara podeu trobar tots els seus filtres, tant destacats com beta, 
en un sol lloc. Aneu a Filtre > Neural Filters i seleccioneu la 
pestanya Tots els filtres. Fins i tot podeu votar pels filtres que us 
agradaria veure implementats en el futur.

NOVES EINES
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A més, podeu veure una llista dels Neural Filters que estan 
previstos per a properes versions en Llista d’espera al panell 
Neural Filters. Aprenguem a treballar amb Neural Filters a Pho-
toshop amb tres senzills passos. (Font i infografia: helpx.adobe.
com)

NOVES EINES

https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/neural-filters.html
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Credibilitat i qualitat de la informació 
juguen a favor de la seguretat de 
marca als mitjans
Per Dircomfidencial

Els mesos més durs de la pandèmia van aflorar un  debat cru-
cial  sobre l’adequació d’anunciar-se al costat de notícies sobre 
el coronavirus en plena recessió de planificació publicitària. I 
ara les conclusions d’un estudi de Magna Global i l’àrea comer-
cial de Disney donen suport a la idea que  és bona idea que les 
marques surtin al costat de qualsevol informació si la capçalera 
que l’acull ofereix confiança i es distingeix per la qualitat. El que  
Joshua Lowcock, responsable Global de Seguretat de Marca 
d’IPG Mediabrands, anomena “capital J journalism” (periodisme 

amb P majúscula) ajudaria així que les empreses puguin oferir 
millor imatge.

El  treball, titulat “No news is bad news: ads in news & other ty-
pes of content”,  està basat en l’opinió de 4.892 persones sobre 
la planificació comercial en propietats informatives de Disney 
com ABC News, ESPN i altres serveis. Entre les troballes hi 
ha la millora de l’impacte de marca amb un missatge publicitari 
més directe i centrat en el producte en el cas d’aparèixer al 
costat de notícies dures, amb un augment del 7% en la intenció 
de compra. Aquesta última mètrica millora fins a un 10% en un 
context compost per informació cultural en què es fa servir un 
enfocament més narratiu per a la campanya.

Una altra qüestió important que apunta és que les notícies per-
cebudes com a “dures” no són necessàriament un mal entorn 
per a les marques i de fet poden impulsar el seu impacte positiu. 
L’estudi indica que la intenció de recomanar-les va augmentar 
un 5% en aquesta situació, fins i tot malgrat que els participants 
qualifiquessin la informació com a “trista”. Un 57% de tots con-
sidera que les marques haurien d’assegurar-se que el suport 
informatiu en què s’anuncien és de qualitat, mentre que un 31% 
es mostra neutral i un 12% opina en contra.
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L’estudi de Magna Global i l’àrea comercial de Disney conclou 
que la fiabilitat de la capçalera supera el risc eventual d’un con-
tingut dur per a un anunciant.

Les persones que van prendre part en aquesta avaluació van 
ser exposades a anuncis  al costat de notícies a mitjans, notí-
cies a xarxes socials i contingut no informatiu en agregador de 
vídeo. En cadascun d’aquests casos es va mesurar la resposta 
en termes d’afavoriment de marca, intenció de saber-ne més, 
intenció de visitar la seva web i intenció de compra. També se’n 
va registrar el comportament segons context d’entreteniment, 
esports, interès humà, raça i cultura, política i notícies dures. 
(Infografia: O.ollarves)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita el treball “No news is bad 
news”, de Magna. CLICAR AQUÍ  

El Govern espanyol modificarà la llei 
mordassa amb una desena de grans 
canvis

Sis anys després de la seva aprovació i després d’una infinitat 
de protestes, la Llei de Seguretat Ciutadana serà canviada radi-
calment. Coneguda popularment com la llei mordassa, la norma 
que va ser elaborada pel Govern del popular Mariano Rajoy 
està a punt de ser modificada amb 10 grans punts que arribaran 
en forma d’esmenes pactades per l’Executiu de coalició. 

El primer pas per revisar la polèmica llei mordassa es farà a la 
Mesa del Congrés quan la majoria de grups doni suport a po-
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sar punt i final al termini d’esmenes -hi ha hagut 40 pròrrogues 
des del novembre del 2020-, de manera que es tornarà a obrir 
novament la porta al fet que la Comissió d’Interior convoqui la 
ponència i emprengui els treballs de reforma.

Quins són els canvis acordats pel PSOE i Podem? El pacte 
entre les dues formacions que han anat desgranant les últimes 
dues setmanes se centra en sis aspectes, el més polèmic, les 
devolucions en calent, quedarà finalment més descafeïnat del 
que hauria volgut la formació morada. Aquesta figura, avalada 
pel Tribunal Constitucional i dels Drets Humans d’Estrasburg, 
desapareix de la nova de llei seguretat però no de la llei 
d’estrangeria.

Les dues formacions també han acordat retocs en els temps 
d’identificació a comissaria. No excediran de dues hores i es 
realitzaran en “causa excepcional degudament al·legada i ve-
rificable”. A més, una vegada conclosa “la persona identificada 
serà tornada al lloc des del qual va ser conduïda a comissaria”.

Ajustos també en la regulació dels escorcolls o registres corpo-
rals policials, un precepte que ja estava previst quan la reforma 
es va veure truncada. La nova norma determinarà que aquesta 

pràctica policial només es podrà fer quan hi hagi “indicis con-
crets i comprovables” i en tot cas, quan impliquin deixar a la 
vista parcialment el cos, s’hauran de realitzar en llocs on es pre-
servi la intimidada de l’administrat, fora de la vista de tercers.

Consensuat amb anterioritat i que PSOE i Unides Podem in-
clouen entre les seves esmenes també figuren la supressió 
de la prohibició de la presa i difusió d’imatges d’agents de les 
Forces de Seguretat en manifestacions o operacions policials 
sense la seva autorització, un precepte que va ser anul·lat pel 
Tribunal Constitucional en la recent sentència en què va avalar 
el gruix de la llei mordassa. D’aquesta manera, amb la futura 
llei, no es podrà sancionar la presa i la difusió d’imatges quan 
no afectin el dret a la intimitat o la seguretat dels policies o les 
seves famílies.

Finalment, pel que fa al dret de reunió, les esmenes preveuen 
garantir la protecció del dret fonamental a la reunió pacífica mi-
tjançant la reforma dels articles referits al dret de reunió, sen-
se que en cap cas l’absència de comunicació prèvia impedeixi 
l’exercici del dret sempre que sigui de forma pacífica”. (Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – fotografia: Diario de Navarra)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Un esborrany de l’ONU condemna 
els atacs contra periodistes i demana 
càstigs

Una proposta de resolució de l’ONU condemnaria “inequívoca-
ment” tots els atacs, represàlies i violència contra periodistes i 
treballadors dels mitjans de comunicació i instaria els governs a 
prendre mesures per posar fi a la impunitat imperant i castigar 
aquests crims. El projecte de resolució de l’Assemblea General 
distribuït divendres passat també insta a “l’alliberament imme-
diat i incondicional dels periodistes i treballadors dels mitjans de 
comunicació que hagin estat detinguts arbitràriament o presos 
com a ostatges o que hagin estat víctimes de desaparicions 
forçades”.

La resolució va ser redactada per Grècia, França, Àustria, Cos-
ta Rica i Tunísia, segons els diplomàtics de l’ONU, i enumera 
34 copatrocinadors, entre els quals el Regne Unit, Alemanya 
i molts altres països europeus i llatinoamericans, així com la 
Costa d’Ivori i el Líban. Els Estats Units no van ser inclosos a la 
llista, però un funcionari de la Missió dels Estats Units a les Na-
cions Unides va dir a The Associated Press que l’administració 

Biden s’ha signat com a copatrocinador. El funcionari va parlar 
sota condició d’anonimat perquè no estava autoritzat a parlar 
públicament,

La proposta de resolució subratlla que el dret a la llibertat 
d’opinió i expressió està garantit a la Declaració Universal dels 
Drets Humans. Reconeix la importància d’”els mitjans de co-
municació lliures, independents, plurals i diversos i l’accés a la 
informació, en línia i fora de línia, per construir societats i de-
mocràcies del coneixement inclusives i pacífiques”. I reconeix 
que el periodisme evoluciona contínuament i “contribueix a la 
formació del debat públic”.

L’esborrany demana als governs que prenguin mesures legals 
per protegir els periodistes i els treballadors dels mitjans de 
comunicació i “fer tot el possible” per prevenir la violència, les 
amenaces i els atacs contra ells. I els demana “que desenvolu-
pin i implementin marcs legals i mesures efectius i transparents 
per a la protecció de periodistes i treballadors dels mitjans de 
comunicació i per combatre la impunitat”. (Font: apnews)
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Bones sensacions en la 2a Jornada de 
Formació i Innovació per a mitjans de 
proximitat a les Illes Balears

 
Dilluns, 8 de novembre, es va realitzar a Mallorca la II Jornada 
de Periodisme de Proximitat, organitzada per la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, 
juntament amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears. 
L’esdeveniment es va fer a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne 
de Mallorca i va reunir prop d’una quarantena d’assistents. Sota 
el títol “Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves opor-
tunitats per a modernitzar els mitjans de proximitat impresos 

i digitals en català”, doctors i experts en mitjans d’informació 
de proximitat, han pogut intercanviar experiències i presentar 
casos d’èxit.

L’acte ha estat inaugurat Beatriu Defior Barcons, directora ge-
neral de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, 
entitat organitzadora. “Des de la Direcció General de Política 
Lingüística volem contribuir en aquestes jornades perquè el 
català serveixi com a instrument d’interpretació del món” i ha 
agraït a l’Associació i als mitjans assistents per col·laborar en 
aquest fet.

Ramon Grau, president d’AMIC Illes Balears, també ha adreçat 
unes paraules als assistents de l’acte. “L’associació té una for-
ça indiscutible: la premsa de proximitat, la qual té una riquesa 
basada en la diversitat i pluralitat. Els mitjans han d’informar a 
la gent d’un territori sobre el què els hi preocupa, adaptant-se 
als nous hàbits digitals”.

La jornada s’ha iniciat amb la ponència de Genís Roca, espe-
cialista en processos de transformació empresarial, desenvo-
lupament de negoci i cultura digital, i president de la Fundació. 
cat, ha fet una anàlisi i visió de futur que han de conèixer els mi-
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tjans de proximitat. Roca considera que “pels mitjans digitals de 
proximitat és essencial treballar en: la mida, l’agilitat, construir 
la seva marca i crear un ecosistema d’aliances necessàries”.

Per últim, Pepe Cerezo, consultor expert en estratègia i trans-
formació digital d’empreses de comunicació ha parlat d’“Els 
models de filiació: una alternativa per a la premsa local”. “La 
membresia és un model de compromís entre mitjà i audiència, 
generant una comunitat a la qual ofereixo un servei, seguint els 
meus valors i missió”, ha assenyalat. (Font i fotografia: Redac-
ció AMIC)

Lliurament del Premi Nacional de 
Creativitat José María Ricarte

Dimarts, 9 de novembre, es 
va fer entrega del Premi Na-
cional de Creativitat José Ma-
ría Ricarte, a títol pòstum, a 
l’economista José María Gay 
de Liébana. El premi reconeix 
les idees innovadores en publi-

citat, comunicades amb senzillesa, veracitat i respecte. “Això 
encarnava José María i aquest ha estat l’esperit del premi que 
vol recordar la seva figura”, va dir Álvaro Montoliu, President de 
l’Associació Empresarial de Publicitat.

Per la seva banda, José María Ricarte fill, va explicar que, da-
rrere de l’ADN Ricarte, hi ha l’humor, la ironia i la saviesa. “Vam 
aprendre des de petits que la creativitat era una cosa que anava 
més enllà de la publicitat”. L’escriptor Leopoldo Abadía, gran 
amic del premiat, ha volgut destacar la seva força: “Ho vam 
veure lluitar, però sense cara de lluita”, va explicar.

Finalment, Jordi del Río, director general de Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat de Catalunya, va destacar la capacitat 
d’indignació de Gay de Liébana: “Es podia discrepar molt amb 
ell, però em fascinava la capacitat d’indignar-se davant de les 
injustícies”. Van recollir el trofeu la senyora de Gay de Liébana, 
Mercedes Orfila i el seu fill, Pepe Gay de Liébana. (Font: MAE)
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L’AMIC col·labora en la campanya del 
Gran Recapte d’Aliments

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació col·labora 
un any més en la difusió del Gran Recapte d’Aliments que orga-
nitza la Fundació Banc dels Aliments.

La campanya de la 13a edició d’aquesta iniciativa solidària cons-
ta de dues onades. La primera, corresponent a la captació de 
voluntaris, ja s’ha iniciat i estava activa fins ahir, 11 de novembre. 
La segona, que informa de les dates de la recollida d’aliments 
s’activarà avui, dia 12 i fins al 27 de novembre. (Font: AMIC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- On line. Sessió 
en directe. Dilluns 15 de novembre (De 16.00h a 19.00h) - Els 
Podcasts estan de moda més que mai, conquerint noves au-
diències a la vegada que es transformen en poderoses eines 
de comunicació i màrqueting digital. En aquest curs intensiu, 
dirigit per Enrique San Juan, aprendràs l’essencial per a la pro-

ducció de podcasts de qualitat que generin audiència, fidelitat, 
repetició, subscripcions i una oportunitat de negoci o laboral 
per a periodistes, ja sigui en l’àmbit personal o com a part d’una 
organització.

Taller de directes.- Curs Presencial. Barcelona. Dijous 18 de 
novembre (De 09.30h a 14.30h) - El curs, a càrrec de l’Ana 
González, ofereix les eines necessàries per intervenir en direc-
te davant les càmeres de televisió i a través del micròfon, amb 
rigor, claredat i proximitat amb l’espectador. Es treballen tant el 
discurs com l’expressió corporal. Els aprenentatges són també 
aplicables a stand-ups, treball a plató i locució.

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- On line sense restricció horària. Del dilluns 15 de no-
vembre al divendres 17 de desembre (10 hores) - L’objectiu 
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d’aquesta nova edició del curs, dirigit per Jordi Flamarich, és 
aprendre a fer millors fotografies amb el nostre telèfon, des-
cobrir què volen dir i per a què serveixen les seves opcions de 
configuració, gestionar millor l’espai disponible al nostre telèfon 
i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions de retoc 
fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres creacions.

Tècniques de Comunicació Escrita.- On line. Sessió en di-
recte. Dimarts 16 i 23 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - La 
comunicació escrita està present en la majoria de sectors pro-
fessionals. Sovint, però, no aconseguim que sigui un canal de 
comunicació eficient perquè ens deixem endur per estructures 
complexes, abstractes o poc jerarquitzades. A través d’aquesta 
formació, impartida per Montse Sanahuja, els assistents apren-
dran a redactar de manera clara, professionalitzada i adaptada 
als diversos documents corporatius.

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- On line. Sessió en directe. Dimecres 17 
i divendres 19 de novembre (De 10.00h a 13.00h) - Tens un 
compte d’Instagram i creus que pots millorar el vessant gràfic? 
En aquest taller, presentat per Marta Aguiló, veurem com definir 
el disseny dels continguts, què tenir en compte i quins recursos 

fer servir per millorar la gràfica de les nostres comunicacions. 
També coneixerem les novetats d’aquesta xarxa per estar al dia 
de totes les eines i recursos que ens ofereix.

Taller de perfeccionament de locució de productes audio-
visuals.- Curs presencial. Manresa. Dimecres 17 de novem-
bre (De 16.00h a 20.00h) - L’objectiu d’aquest taller, conduït 
per Xavier Serrano, és oferir pautes per ajudar al professional 
a millorar a l’hora de locutar qualsevol producte audiovisual: 
veus en off de notícies, reportatges, documentals, voice-over, 
publicitat... El curs se centra en millorar la dicció, l’entonació i 
l’expressió. És una formació eminentment pràctica i pensada 
per a professionals que ja locuten habitualment o esporàdica.

Com preparar una nota de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- On line. Sessió en directe. Dimecres 24 de novembre 
(De 10.00h a 13.00h) - Aquest curs, dirigit per Adrián Caballero, 
es centra en les notes de premsa i els nous formats digitals 
per estar en contacte amb els mitjans i guanyar-hi visibilitat. 
L’objectiu és millorar el disseny de la nota de premsa i planificar 
una roda de premsa, així com adaptar els nostres continguts 
per fer-los més atractius, utilitzant diversos canals de comuni-
cació.
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Redacció de discursos.- Curs Presencial. Girona. Dilluns 25 
de novembre (De 10.00h a 14.00h i de 15.00h a 17.00h) - El 
gran repte és redactar un text que, pronunciat oralment, resul-
ti adequat, natural i diferencial. A través d’aquesta formació, a 
càrrec de Montse Sanahuja, els assistents coneixeran els as-
pectes formals a tenir en compte a l’hora de redactar un dis-
curs i, alhora, aprendran tècniques per generar empatia entre 
l’auditori, despertar interès i fer que els missatges clau siguin 
memorables.

E-mail màrqueting amb Mailchimp.- On line. Sessions en di-
recte. Dilluns 29 i dimarts 30 de novembre (De 10.00h a 13.00h) 
- Mailchimp és una potent eina per dissenyar i gestionar les 
nostres pròpies campanyes d’e-mail màrqueting i newsletters 
amb un resultat professional. En aquest curs, impartit per Mar-
ta Aguiló, veurem com programar i dissenyar una campanya 
d’e-mail màrqueting i com gestionar de forma eficaç els nostres 
contactes.

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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Coneguem les conclusions principals 
del XXII Congrés de Periodisme 
d’Osca
Per Extradigital Aragón

El Congrés de Periodisme d’Osca s’ha tornat a convertir en 
centre de reunió, informació i debat de l’esfera periodística. I ho 
ha fet al voltant de ponències i tallers on s’ha reflexionat sobre 
la transformació digital que està vivint l’ofici en els darrers anys. 
I així ha resumit Darío Pescador les principals conclusions del 
XXII Congrés de Periodisme d’Osca:

Com ha dit el director del Congrés de Periodisme d’Osca, Fer-
nando García Mongay, només arribar, “els periodistes teníem 

ganes de retrobar-nos a Osca”. Passar per l’ull de l’agulla de la 
pandèmia i aquesta llarga condemna de les trucades de vídeo, 
a més de les ganes de contacte humà, ha deixat altres empre-
mtes més subtils. Hi ha més sabatilles de color vermell, més 
pantalons elàstics, menys jaquetes i, que jo vegi, cap corbata. 
La trobada de periodisme més important d’Espanya, de cop i 
volta, és més humana, i no només és per la indumentària.

El Premi José Manuel Porquet d’aquest any ha recaigut sobre 
Beatriz Navarro, corresponsal a Brussel·les i Washington, i que 
com a tal ha travessat quilòmetres de moqueta a la seva vida 
professional, ens ha recordat la importància de les històries a 
peu de carrer, en què es té contacte directe amb les persones. 
Beatriz també va recordar un altre premiat, el reporter de guerra 
i documentalista David Beriáin, que prenia aquest imperatiu al 
peu de la lletra, i a qui vam perdre aquest mateix any, assassi-
nat a Burkina Faso.

El periodista Pedro Vallín, que fa crònica política referenciant 
Shakespeare, La guerra de les galàxies i el Senyor dels anells, 
ens parla de la necessària despolitització dels mitjans. Després 
d’una dècada de posar un debat polític, cada cop més crispat, 
a la primera plana de la informació, aquest columnista creu que 
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els ciutadans volen tornar als seus assumptes i oblidar-se de la 
polarització que polítics i periodistes han creat mà a mà.

Clics i algorismes
Al director de La Vanguardia, Jordi Juan, les redaccions actuals 
li semblen agències bancàries i els periodistes agents de canvi 
i borsa, que fan números amb els clics i els algorismes. Però 
per a Juan, Internet obliga els periodistes a mantenir el contacte 
amb els ciutadans, perquè quan no informem veraçment, quan 
no som plurals, ens retratem, i en aquest món connectat, tot se 
sap.

Les històries extremadament personals de Gabriela Weiner ens 
atrapen perquè parlen del seu entorn humà. Tampoc no podem 
evitar posar-nos a les sabates d’Andrea Aldana, exiliada de Co-
lòmbia, el seu país, per exercir com a periodista, i encara més, 
per ser dona. Des de l’altra banda de l’oceà, aquestes dones 
periodistes recorden que tenim un deute de respecte, reconei-
xement i reparació.

Però, ens podem recordar de les persones quan passem la vida 
a les fosques trinxeres de Twitter? El 84% dels periodistes utilit-
zen aquesta xarxa diàriament, cosa que vol dir que pots tuitejar 

o treballar, però no les dues coses. L’ocellet és una arma de 
doble tall. D’una banda, posa el periodista en contacte directe 
amb el polític. Però com ens ha ensenyat Donald Trump, també 
posa el polític al capdavant de l’audiència. Això us permet fer 
declaracions i donar primícies sense la molèstia de respondre a 
les preguntes dels professionals de la informació. Però hi ha es-
perança. La reportera Paloma Esteban ens recorda que, quan 
passen coses de debò, els periodistes s’obliden de Twitter.

El periodisme el fan les persones
Allà fa la seva feina Sandro Pozzi, un periodista que surt del 
seu mitjà per la crisi del sector, però que un cop aterrat a Twitter 
afirma que el periodisme està en el millor moment. En realitat, 
el periodisme el fan les persones, i les persones fan periodisme 
a qualsevol plataforma que transporti la seva veu, sigui un mò-
bil o un tamtam, sense que importi qui pagui, si és que paguen.

Quan els mitjans tradicionals publiquen sense pudor les notí-
cies de les marques, les marques comencen a fer periodisme 
amb informació general i útil. Quan Carles Tamayo s’infiltra a 
la secta Palmariana i explica la seva història usant el format, el 
ritme i el llenguatge de YouTube, es converteix instantàniament 
en periodista, pel simple fet d’exercir com a tal.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Fins i tot quan toca parlar de diners, també parlem de persones. 
El president de PRISA, el financer Joseph Oughourlian, sap 
que no té sentit trair la confiança del lector dels seus mitjans 
a la recerca de beneficis, i coneix el valor de posar al capda-
vant persones reconeixibles i reconegudes. Contorsionar-nos i 
convertir-nos en allò que no som, no només ens deshumanitza, 
sinó que tampoc funciona, perquè com Oughourlian reconeix, 
“el lector no és babau”. 

Nous projectes
En aquest congrés els protagonistes ja no són els algorismes, 
ni les audiències, ni la tecnologia. Els nous projectes ens apro-
pen al món àrab, a les llengües en perill d’extinció, als pobles 
buits i als debats civilitzats. Poques coses són més humanes.

Hem d’informar sobre virus, vacunes i desastres naturals no 
amb fets, sinó amb converses properes i personals. Les noves 
narratives ens permeten exposar injustícies com la violència de 
gènere, el racisme i el masclisme. Poques coses són més ne-
cessàries.

Perquè quan sembla que el món ens cau a sobre, hi som no-
saltres, els humans, i una veu que diu “nosaltres, feliços pocs, 

nosaltres, banda de germans/perquè aquell que avui aboqui la 
seva tinta amb mi/serà el meu germà”. 

Com a balanç del Congrés celebrat del 3 al 5 de novembre, 
García Mongay ha subratllat la importància d’escoltar per ser 
escoltat” amb l’objectiu d’estar a l’avantguarda del periodisme” 
i arribar a tots els públics. De cara a la propera edició, García 
Mongay ha avançat que “intentarem tornar a la normalitat si la 
normalitat ens deixa, el març del 2022, amb el format tradicional 
de ponències dijous i divendres”. (Fotografia: congresoperiodis-
mo.com)
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Carta oberta de Publicitat, Sí! al 
Parlament Europeu
Per plataforma ¡Publicitat, Sí!

Al Butlletí de l’AMIC ens fem ressò d’una carta oberta de la pla-
taforma ¡Publicitat, Sí! als membres del Parlament Europeu per 
tal de demanar una normativa equilibrada per desenvolupar un 
mercat digital competitiu.

Carta Oberta als Membres del Parlament Europeu

Estimats parlamentaris:
Les entitats signants, que formem la Plataforma ¡Publicitat, SÍ!, 
donem suport a l’objectiu de la Comissió Europea de promoure 

una Internet oberta i competitiva. Volem treballar de manera 
constructiva per assegurar-nos que la regulació ofereixi clare-
dat, protegeixi l’elecció dels usuaris i promogui la innovació tant 
per a usuaris com per a marques.

Tot i així, observem desafiaments fonamentals per a un impor-
tant sector de l’economia digital en les dràstiques propostes 
d’alguns grups parlamentaris de restringir severament la publi-
citat en línia, activitat que contribueix a la digitalització de la 
Unió Europea i els seus PIMEs, i Startups, a la pluralitat de 
mitjans i a internet oberta: Les normes no haurien de dissuadir 
o limitar tan importants comeses.

Hem de tenir en compte que la publicitat té un efecte multi-
plicador a tota l’economia a través de llocs de treball directes 
i indirectes, augment de vendes, etc. Segons un estudi de 
Copenhagen Economics, una regulació desproporcionada de 
la publicitat personalitzada per part de la DSA podria reduir el 
producte interior brut de la UE fins a 106.000 milions d’euros 
a l’any. A la Unió Europea hi ha gairebé 6 milions de llocs de 
treball que depenen de la publicitat, cosa que suposa un 2,6% 
de l’ocupació al territori europeu.
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De la mateixa manera, creiem necessari recordar que la publi-
citat basada en dades (personalitzades o contextuals) està re-
gulada de manera integral (i legitimada, per tant) pel Reglament 
General de Protecció de Dades i per la normativa d’e-Privacy.

Els anuncis personalitzats proporcionen un augment d’ingressos 
per als editors i els mitjans. A més, els anuncis contextuals no 
són adequats per a tothom, per exemple, petits mitjans locals. 
Per als anunciants, la publicitat personalitzada significa una 
taxa de conversió de fins a 5 més gran en les campanyes i 
aquesta activitat ajuda milers d’empreses a llançar nous pro-
ductes i serveis dirigint-se de manera eficient als seus clients.

D’aquesta manera convé recordar que, tal com es recull a 
l’estudi d’IAB Europe, sobre els efectes socioeconòmics de la 
publicitat personalitzada a Europa:

• La publicitat digital permet la proliferació de petites i mitjanes 
empreses, que la Comissió Europea considera “la columna ver-
tebral de l’economia europea”.
• La publicitat digital és fonamental per donar suport a un eco-
sistema de mitjans de comunicació lliures i plurals que nodreix 
la llibertat editorial, essencial per als ciutadans a Europa.

• La publicitat digital és un dels instruments més importants per 
a la transició digital europea. Tot i l’impacte de Covid-19, la des-
pesa en publicitat digital a Europa va créixer un 6,3% el 2020. 
Aquest és un reconeixement del paper essencial que exerceix 
la publicitat digital per a les empreses de totes les mides a tot 
el món. És una eina fonamental per a la viabilitat dels negocis a 
través de l’atracció i la retenció de clients.
• La publicitat personalitza ajuda a les PIMEs i a les Startups a 
minimitzar la despesa, arribar als consumidors rellevants i me-
surar el retorn de la inversió publicitària. Això és particularment 
important per a les empreses més petites que sovint operen 
amb pressupostos molt més ajustats.
• La publicitat personalitzada té un benefici directe per al con-
sumidor ja que pot gaudir duna navegació més amable i una 
relació més interessant i productiva amb la publicitat.
• Al llarg de la pandèmia, els governs de tot el món han utilitzat 
publicitat personalitzada per difondre missatges de salut públi-
ca i adaptar-los a un grup particular de persones, per exemple, 
al voltant de les campanyes de vacunació.

Per tant, si es reflecteixen al text final les actuals propostes 
sobre la prohibició de la publicitat personalitza, pot crear inse-
guretat jurídica, soscavar la sostenibilitat dels mitjans de co-
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municació de la UE, i probablement i un canvi estructural a la 
manera de concebre internet.

Per part de la Federació Mundial d’Anunciants (WFA) s’està 
apostant pel desenvolupament de l’Aliança Global per a Mitjans 
Responsables que ha demostrat ser eficaç aplicant mecanis-
mes d’autoregulació com el millor mètode en un món tan àgil i 
canviant com és el de l’entorn digital , per construir un ecosiste-
ma que funcioni per a tots.

Així mateix, des de la WFA s’advoca per una aplicació de la Llei 
de Serveis Digitals i de la Llei de Mercats Digitals que propugnen 
el màxim equilibri i proporcionalitat possible quant a les preocu-
pacions dels consumidors sobre la publicitat en línia alhora que 
es permeti crear un mercat de publicitat digital més competitiu.

Els signants sol·licitem, per tant, una conversa constructiva so-
bre com aprofitar els beneficis de la publicitat personalitzada 
alhora que es garanteix la privadesa i la protecció de dades 
dels ciutadans. La protecció de dades efectiva i la publicitat per-
sonalitzada no són mútuament excloents, per la qual cosa la 
prohibició absoluta de la publicitat personalitzada és extrema i 
innecessària.

Sense cap altre particular, quedem a la seva total disposició per 
tractar aquest assumpte i veure altres fórmules alternatives que 
posin a la protecció dels usuaris al centre sense deixar enrere 
les qüestions plantejades.

Firmants: Associació d’Agències de Creativitat Transformadora 
(ACT), Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital), 
Associació Espanyola de Ràdios Comercials (AERC), Associa-
ció per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC), 
Associació d’Agències de Mitjans (AM), Associació de Mitjans 
d’Informació (AMI), Associació Espanyola d’Anunciants (AEA), 
Associació de Productores de Cinema Publicitari (APCP),  As-
sociació de Revistes d’Informació (ARI), Associació Espanyola 
startups, Associació Usuaris de la Comunicació (AUC), Club de 
Creatius (c de c), Club Obert d’Editors (CLABE),  Associació 
de Premsa Professional i Continguts Multimèdia (CONEQTIA), 
Federació d’Empreses de Publicitat i Comunicació (La FEDE), 
Interactive Advertising Bureau Spain (IAB Spain), MEDIASET, 
Mobile Marketing Association Spain (MMA), Oficina de Justifi-
cació de la Difusió (OJD), i Unió de Televisions Comercials en 
Obert (UTECA). (Fotografia: Energía Estratégica)
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Espanya, informe de notícies digitals 
2021
Per Samuel Negredo, Avelino Amoedo, Alfonso Vara, Elsa More-
no, Jürg Kaufmann / Universidad de Navarra - Reuters Institute

Els governs i els mitjans intentaran unir al país en la batalla con-
tra el coronavirus i els periodistes lluitaven per proporcionar cla-
redat entre missatges i molts contradictoris sobre la pandèmia. 
Mentre tant, al temps que la demanda de notícies creixia però 
queien els ingressos tradicionals, diversos mitjans van seguir 
endavant amb les seves estratègies de pagament.

Els mitjans espanyols han adoptat murs de pagament digitals 
l’últim any, davant l’increment de la demanda de notícies fiables 
i la caiguda dels ingressos pels productes impresos i la publici-
tat. Segons dades del sector, el periòdic nacional de centre es-
querra El País va calcular els 100.000 subscriptors digitals ben 
just deu després d’haver implementat el seu mur de pagament, 
el maig de 2020, al bell mig de la pandèmia. El Mundo, que va 
llançar el seu model de pagament a l’octubre de 2019, va re-
portar 60.000 suscriptors digitals el març de 2021. Per la seva 
part, el natiu digital elDiario.es va arribar als 63.000 usuaris de 
pagament després de fer obligatòria la membresía per comptar 
amb un accés total, amb gratitud o descomptes per als que no 
poguessin pagar. 

El 2020 es van sumar a la tendència pel model freemium El 
Confidencial, La Vanguardia i ABC. Les dades del Digital News 
Report també mostren que alguna gent paga per les versions 
digitals de periòdics locals i regionals. Alguns regionals de Vo-
cento vénen operant amb murs de pagament des del 2015 i La 
Voz de Galicia, des del 2019. En total, el mercat mediàtic es-
panyol actualment acredita uns 400.000 subscriptors a serveis 
de notícies en línia proporcionats per gairebé 30 mitjans.
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Tot i que les subscripcions digitals aixecaran vol, els principals 
grups tradicionals (PRISA, Unidad Editorial i Vocento) perdran 
milions per l’impacte de la Covid-19 a la publicitat i al declivi de 
les vendes dels productes impresos. Les associacions d’editors 
van demanar més suport governamental, argumentant que no 
va resultar suficient amb els préstecs i amb la reducció de la 
taxa de l’impost sobre valor afegit del 21% al 4% per a les subs-
cripcions digitals.

La denominada “taxa Google” es va aprovar el febrer de 2020 
i va entrar en vigor l’any 2021. Es tracta d’un impost del 3% 
sobre els serveis digitals i la publicitat en línia i es calcula que 
aquest any generarà al voltant de mil milions d’euros. Hi ha 
hagut debat al voltant de com s’han d’utilitzar aquest diners per 
recolzar diferents sectors en dificultats, incloent-hi el turisme i el 
periodisme. L’any 2014 Espanya havia estat pionera en plantar 
un cànon per enllaçar el contingut protegit pels drets de propie-
tat intel·lectual. Això inclou el pagament als mitjans pels drets 
de l’autor, però va conduir el desembre de 2014 al tancament 
de Google News Espanya i cap altre país va adoptar el mateix 
enfocament.

 

Les novetats al sector i a la política van quedar reflectides en 
els canvis en el lideratge editorial d’alguns dels grans diaris es-
panyols, on quatre homes van ser nomenats directors: Jordi 
Juan, a La Vanguardia; Albert Sáez, a El Periódico; Javier Mo-
reno va retornar a la direcció a El País i Julián Quirós a ABC. 
En el nivell de la propietat, Javier Monzón ha estat acomiadat 
com a president de PRISA i el nomenament del seu substitut, 
Joseph Oughourlian, ha estat aprovat pels nous accionistes 
principals, Amber Capital, Telefónica i Vivendi.
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El mitjà públic RTVE té nou lideratge. El flamant president, José 
Manuel Pérez Tornero, que va assumir el càrrec el març del 
2021, és un respectat i experimentat professor de periodisme 
de la UAB, però hi va haver polítics que van afrontar acusacions 
per col·locar simpatitzants dels partits al consell de l’Ens públic. 
El 2020, TVE ja havia efectuat canvis significatius al seu canal 
principal, promovent la cobertura política en la seva programa-
ció del migdia i modernitzant la presentació del seu noticiari de 
referència, el Telediario. El canal de 24 hores de notícies va 
registrar el nivell d’audiència anual més alt de la seva història.

De tota manera, RTVE online es manté com una de les marques 
menys utilitzades i a TV el seu abast encara queda per darrere dels 
seus competidors comercials, Antena 3 i Telecinco, les notícies més 
ràpides dels quals, amb presentadors d’alt perfil que proveeixen 
més opinió i de vegades entrevistes polítiques d’alt impacte, també 
hereten audiències de la seva popular programació d’entreteniment. 
L’abast de les emissores públiques regionals es va incrementar per-
què les audiències van buscar l’angle regional de la pandèmia en 
prendre moltes mesures clau a nivell regional a Espanya.

Tot i les dificultats vinculades a la Covid-19, moltes empreses 
van modernitzar els seus productes. El Periódico i La Razón 

van dur a terme els redissenys més profunds en dècades, tant 
a les seves edicions impreses com al seu producte digital. El 
diari en català Ara va renovar el seu lloc web i les seves apli-
cacions, en coincidència amb el desè aniversari. elDiario.es va 
fer el mateix amb la seva pàgina i la revista impresa trimestral, 
i a més va reforçar la seva oferta de butlletins i va començar a 
col·laborar en contingut exclusiu i vídeos amb el nadiu digital 
infoLibre, del qual en va adquirir un 10%.

PRISA va llançar SER Podcast, complementant el nadiu digital 
Podium Podcast. Podimo va desembarcar a Espanya el juny del 
2020 i Audible, a l’octubre; tots dos van contractar presentadors 
espanyols reconeguts. Amb base a Barcelona, la plataforma de 
podcast iVoox, fundada el 2008, té un 20% d’abast mensual 
a Espanya i va llançar un servei de subscripció el setembre 
del 2020. La ràdio pública RNE ara proporciona més contingut 
exclusiu per a podcast i va tancar un acord de distribució amb 
Spotify. (Infografies: Reuters Institute)
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Perquè hauries de pagar per informar-te?
Per Francisco J. Rodriguez Baenael / Report.cat

Arrenquem amb una metàfora. Imagina que avui surts fora a di-
nar. Fa temps que no ho fas i et ve de gust gaudir del teu restau-
rant preferit. Reserves taula, demanes els plats i te’ls menges. 
Ara, imagina per un moment que t’aixeques de la cadira i surts 
per la porta sense avisar ningú. D’allò que en diuen un simpa 
al meu barri. Alimentar-se és un dret i una necessitat vital de la 
persona, penses. Per què hauria de pagar, llavors?

 
Perquè la informació no és gratuïta
Oi que és impensable? Doncs bé, salvant les distàncies, aques-
ta situació a priori –perquè els camins i les raons dels simpas 

són inescrutables– inversemblant es pot aplicar al món dels 
mitjans de comunicació. Un treballat reportatge d’investigació, 
una extensa crònica o un reportatge fotogràfic a l’Àfrica no sor-
geixen del no-res. Darrere d’aquests treballs hi ha professionals 
dedicats en cos i ànima a traslladar una informació als lectors, 
oients o espectadors. Igual que un cuiner i un cambrer farien 
possible que tastessis els plats de la història que encapçala 
aquest article, les peces dels mitjans requereixen una dedicació 
exclusiva de periodistes per garantir-ne la qualitat.

Podem dir que a principis d’aquest segle passava una cosa si-
milar a l’anècdota del restaurant. Internet estava arribant a les 
nostres llars i, davant d’aquesta situació, la premsa escrita de 
l’època va pujar al carro digital bolcant el contingut del paper al 
web. Tal qual. N’hi va haver que van qüestionar aquest sistema, 
però com que tots ho feien –i davant la por de perdre audiència 
en benefici d’altres–, van acabar cedint. És a dir, que durant uns 
anys hi va haver gent que llegia de franc al web les peces pe-
riodístiques que altres persones havien pagat al quiosc. Naixia, 
així, una dinàmica que encara avui dia costa trencar.

Perquè si tu no pagues, algú altre ho farà
I és que segons dades del Digital News Report 2021 només un 
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12% dels espanyols paguen per informar-se a Internet. Sis punts 
per sota de la mitjana mundial i trenta-tres punts inferior a la de 
Noruega, la terra promesa del periodisme amb un 45% de ciu-
tadans que paguen per la informació al web. Qui paga la resta? 
“Si no pagues tu, algú ho farà per tu”, avisa Adrián Caballero, 
periodista i professor, al podcast Simple Política. I qui és aquest 
algú? Grans marques, bancs, agències, governs… Tot un seguit 
d’actors amb uns interessos molt determinats i que condicionen 
el seu suport econòmic als mitjans al fet que aquests no remo-
guin segons quines qüestions que els poden perjudicar.

Un cas similar és el de la publicitat institucional, sovint distri-
buïda de manera arbitrària i sense criteris periodístics que jus-
tifiquin perquè s’adjudiquen unes quantitats a uns mitjans i no 
pas a uns altres, potser més crítics amb la institució de torn. Hi 
haurà, per altra banda, qui digui que el periodisme està subven-
cionat i rep massa ajudes públiques. Cal recordar, no obstant 
això, que no és l’únic sector amb ajudes i que, si volem que no 
depengui tant d’aquestes, l’alternativa no pot ser reclamar que 
siguin cent per cent gratuïts.

Per tenir uns mitjans independents
Els periodistes tenen el costum d’alimentar-se i pagar factures. 

Com qualsevol altre treballador o professional tenen un sou. I 
per fer informació de qualitat, cal que s’hi dediquin de manera 
exclusiva. Per tant, si l’audiència no paga pels continguts, les 
empreses editores hauran de fer mans i mànigues per buscar 
altres fonts de finançament. I corre el perill que els mitjans de-
penguin en excés de la publicitat. 

Rosalía Lloret, CEO d’eldiario.es, explicava en una entrevista al 
maig a Knowledge Waves que és determinant que els mitjans 
tinguin “una font d’ingressos independent de la publicitat” per 
no estar “sotmesos a la volatilitat de la publicitat digital”. “Som 
conscients de la necessitat de l’altra pota, que són els ingres-
sos dels socis”, va afegir Lloret, que va aprofitar per destacar un 
model d’èxit com és el d’eldiario.es, on actualment aconseguei-
xen el 50% dels ingressos a través dels socis “Quan depens 
de la publicitat, els lectors són el producte”, va reblar Lloret. 
En aquest sentit, Caballero ho té clar: “Necessites subscriptors, 
perquè sinó deixes de ser independent”.

Per tant, si un mitjà pot sobreviure amb els ingressos generats 
pels seus subscriptors, podrà oferir els temes que consideri, 
sense estar condicionat pels anunciants, que poden fer xantat-
ge amb la seva aportació econòmica o amenaçar de retirar-la 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

si no es tracten determinades qüestions o si se n’investiguen 
d’altres que els siguin incòmodes.

I és que perdre un anunciant que aporti una bona suma de di-
ners, pot ser un cop molt dur per a un mitjà, sobretot en el 
cas de la premsa escrita, que ha de pagar sous i despeses 
d’impressió i distribució. Hem de recordar, en aquest sentit, que 
durant el primer trimestre de l’any els rotatius han perdut el 24% 
dels seus ingressos, segons dades d’Arce Media. La sagnia pu-
blicitària no té aturador i qualsevol client o anunciant pot marcar 
les directrius si d’ell depèn l’estabilitat d’un mitjà.

Per no parlar de la publicitat digital, controlada per les grans 
empreses tecnològiques, les GAFA –acrònim de Google, Ama-
zon, Facebook i Apple–. Tal com assenyala un informe recent 
de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), 
el mercat publicitari digital espanyol va facturar 3.450 milions 
el 2019, dels quals 1.500 se’ls van quedar Google –el 90%– i 
Bing –l’altre 10% restant–. De la resta, 1.150 se’ls van emportar 
plataformes com Facebook. Els 800 restants són les engrunes 
que queden pels editors dels diaris digitals, dels quals bona 
part, tanmateix, queden en mans d’intermediaris com són –sí, 
correcte– Google, Amazon i Facebook. 

La quadratura del cercle que t’empeny a tenir un sistema fort de 
subscriptors que facin viable un mitjà de comunicació.

Per tenir uns mitjans de qualitat
D’acord, però, per què he de pagar a un mitjà digital?, es pre-
guntarà algú. Són sensacionalistes i fan titulars enganyosos per 
aconseguir clics i, per tant, més ingressos de publicitat, afegirà 
aquest hipotètic lector. Quantes vegades hem clicat un enllaç 
amb un titular capciós que després no es veu reflectit a la no-
tícia? O quant scroll down hem hagut de fer per trobar el que 
hauria de ser l’entradeta de la notícia, on es condensa el mis-
satge principal i que, segons els cànons del bon periodisme, 
hauria d’anar al principi de la peça? “Accident mortal! Dotze 
víctimes, la cinquena et sorprendrà”, bromejava Carles Ponsí 
en la historieta de còmic del ‘Com ens veu…’ de la penúltima 
edició de Capçalera, al voltant del pescaclics o esquer que al-
guns digitals practiquen per atraure visitants.

Per evitar caure-hi, és determinant reclutar subscriptors i lec-
tors disposats a donar suport als mitjans de comunicació per-
què no hagin de dependre dels clics i de la publicitat de grans 
marques o institucions.
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Pepa Bueno, directora d’El País, ho va constatar recentment 
en una entrevista a InfoLibre. “La subsistència econòmica és 
la mare de totes les independències”, va dir la veterana perio-
dista, que va reconèixer que els diaris necessiten “lectors que 
paguin pel periodisme de qualitat”. Bueno va explicar que els 
periodistes són més necessaris que mai, perquè són els tra-
ductors de tota l’allau d’informació que ens arriba a través de 
les xarxes socials i que genera una falsa sensació d’estar infor-
mat. “Com millor fem aquesta tasca, ser útils a la societat, més 
garantida tindrem la nostra sostenibilitat econòmica”, va reblar.

Per fugir de les fake news
Si tu no pagues, com hem dit, algú altre ho farà per tu. A més, 
els mitjans hauran de fer titulars agressius, poc concordants amb 
el contingut, capciosos o directament falsos per buscar clics, és 
a dir, ingressos ja que els anunciants es basen en el nombre de 
visites. Tot plegat sumat a la influència de les xarxes socials, on 
té lloc l’anomenat biaix de confirmació, aquell pel qual busquem 
aquelles informacions que s’avinguin al nostre pensament i refu-
tin les nostres hipòtesis, sense tenir en compte realitats diferents.

Un fenomen percebut, tanmateix, per molts ciutadans, que 
cada cop més desconfien dels mitjans de comunicació. Tornant 

al Digital News Report, només el 44% dels enquestats a tot el 
món confien en els continguts publicats pels mitjans. Una xifra 
que es redueix al 36% a Espanya.

En aquest sentit, les notícies falses o fake news hi tenen molt a 
veure. Segons dades, de nou, del Digital News Report, el 67% 
dels internautes espanyols va afirmar estar preocupats per la 
desinformació, sobretot després de viure la pandèmia i estar 
exposats a falsedats relacionades amb el coronavirus. Si els 
mitjans fan titulars capciosos, només busquen clics i, a més, 
ajuden a difondre falsedats, per què hem de pagar una subs-
cripció? Doncs precisament per evitar que això passi. 

A casa nostra tenim exemples de mitjans que combaten la des-
informació a través del fact check, o el que és el mateix, con-
firmar si el que ha dit el polític o la companyia de torn és cert o 
no, com fan Verificat, Newtral o Maldita.

Per formar part d’una comunitat
Fer-se subscriptor d’un mitjà de comunicació permet tenir uns 
avantatges –avançaments, continguts especials, trobades, 
etcètera–, donar suport a un projecte informatiu i, també, for-
mar part d’una comunitat. D’aquesta manera, els mitjans poden 
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mantenir una conversa permanent amb els seus socis per saber 
què els agrada i per què s’hi han donat d’alta o bé han marxat.

Amb tot, es produeix una identificació del lector amb la capçale-
ra que enforteix la relació. Una política que han posat en pràc-
tica diaris com The Guardian, que a través del conegut com a 
màrqueting relacional ha vigoritzat el compromís dels lectors, 
que són conscients que gràcies a la seva contribució fan possi-
ble que gent que no pot pagar la subscripció pugui seguir llegint 
gratuïtament els continguts en línia.

Perquè, al cap i a la fi, la informació és un servei més. Impres-
cindible per descodificar el món on vivim i fiscalitzar els poders. 
Però costa diners mantenir-ho. Per tot plegat, si tu no pagues, 
algú ho haurà de fer per tu. I potser seran empreses que no 
vulguin que sàpigues que acomiaden treballadors de manera 
impune i contaminen el medi ambient, o bé governs corruptes 
amb objectius molt qüestionables. No cal subscriure’s a tots, 
però. Escull-ne un i, amb aquest granet de sorra, aconseguirem 
mitjans independents. (Fotografia: El Tiempo)

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La desagregació de les notícies 
locals: on encara troba valor 
l’audiència
Per Anne Schulz, col·laboradora de recerca / Reuters Institute, 
Oxford

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

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

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

És molt complicat preguntar sobre el consum de notícies locals 
i regionals en mercats que difereixen molt pel que fa a les seves 
estructures geogràfiques, polítiques i mediàtiques. Per brindar 
als enquestats de tot arreu la possibilitat d’abordar les nostres 
preguntes, optem per un concepte més ampli de notícies locals 
i regionals: inclouen “les notícies d’una ciutat o poble, municipi 
o regió on la gent viu actualment”. Tot i això, cal tenir en compte 
que alguns mercats varien considerablement quant a l’oferta de 
notícies a nivell local i regional; per tant, les comparacions no 
sempre són directes. 
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Què vol saber la gent?
Una funció rellevant del periodisme de proximitat, local i regional 
és fer que els polítics del lloc rendeixin comptes. Però pot oferir 
molt més: històries que ajudin a construir comunitat, donar difu-
sió a esportistes locals, casaments o aniversaris i publicar infor-
mació de serveis com el pronòstic del temps, les actualitzacions 
de trànsit o els horaris d’atenció als comerços. I, per descomptat, 
l’any passat a la llista es va sumar la cobertura de les conse-
qüències locals que provoca la pandèmia de coronavirus.

Però, quina informació interessa a la gent de la regió on viu? 
Per esbrinar-ho, presentem als nostres enquestats una llista de 
15 temes locals i consultem quins van consumir a la setmana 
prèvia. Als 38 mercats on vam fer aquesta pregunta, dos as-
sumptes van sobresortir com els més rellevants. Al voltant de 
la meitat va esmentar la informació local sobre coronavirus o 
altres notícies sobre la salut (53%) i gairebé la mateixa quan-
titat va respondre el pronòstic del temps (50%). A la resta dels 
temes es van registrar baixos percentatges. Només un terç va 
escollir les notícies sobre política local (32%), que van acabar 
en tercera posició del rànquing general. I sovint menys d’un 
quart dels enquestats va triar les altres opcions. Hem detectat 
que moltes persones diuen que les notícies locals són impor-

tants. Tot i això, quan se’ls pregunta a quins tipus d’informació 
accedeixen, les xifres resulten molt més baixes: és notable la 
diferència entre l’interès abstracte i el consum real.

En alguns països, les coses llueixen lleugerament millor per al 
periodisme local. Entre els mercats on trobem índexs d’accés 
relativament elevats en tots els temes, hi ha alguns països nòr-
dics i altres d’Europa de l’Est com Romania i Croàcia i també 
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en alguna regió d’Espanya. Molts dels iberoamericans se situen 
en un punt intermedi, igual que els Estats Units. Els llocs amb 
tendència a consumir menys notícies locals inclouen el Regne 
Unit i el Japó, però també Dinamarca, on entre el 21% i el 24% 
ens van dir que no havien accedit a cap dels temes de la llista.

El rol de l’aferrament a la comunitat
L’aferrament a la comunitat local és un factor associat amb un 
major ús de les notícies locals, tal com han documentat inves-
tigacions prèvies (per exemple, McLeod i altres, 1996). Per 
descomptat, les diferències en el consum de notícies locals i 
regionals entre els països poden tenir moltes altres causes, des 
de la geografia fins al grau de centralisme polític, passant per 
qüestions culturals com la importància de la família i les arrels 
locals. Però a nivell de mercats individuals, els estudis han de-
mostrat fa molt de temps que els qui més s’involucren a la co-
munitat consumeixen més notícies locals. Les nostres dades 
permeten analitzar-ho entre els diferents mercats, comparant la 
taxa mitjana d’accés als nostres 15 temes locals amb els nivells 
agregats d’aferrament local.

El gràfic següent mostra una clara connexió a Àustria (76%), 
l’Índia (77%) i Romania (80%), la gent de la qual de mitjana se 

sent més unida a la seva regió i també figura entre la que més 
va accedir a la majoria dels temes locals. I allà on l’aferrament 
és menor, com en els casos del Japó (37%) o el Perú (32%), de 
mitjana es consumeixen menys temes locals.

Per descomptat, com sempre passa amb les correlacions, és di-
fícil dir si una variable causa l’altra i fins ara les investigacions no 
han aconseguit aportar proves d’una relació causal entre totes 
dues (Hoffman i Eveland, 2010). Per tant, hem de considerar que 
si bé un ecosistema de notícies locals que funciona correctament 
pot crear aferrament a la comunitat, l’aferrament a la comunitat 
també pot generar demanda de notícies locals. I segurament allà 
on l’aferrament a la comunitat és absent, els mitjans locals i re-
gionals sempre tindran un panorama més complicat.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Notícies locals a tot arreu i enlloc
L’aferrament a les notícies locals és només una part de la his-
tòria. En la darrera dècada, els mitjans locals i regionals tra-
dicionals han afrontat cada cop més competència per part de 
les grans plataformes, les aplicacions i els llocs especialitzats 
que s’enfoquen a proveir un servei específic, per exemple el 
pronòstic del temps o la recerca laboral. Més recentment, les 
xarxes socials han permès la conformació de comunitats al vol-
tant de diferents temes i àrees. Autoritats, comerços i polítics 
locals també solen proporcionar notícies utilitzant les seves pà-
gines i comptes en xarxes socials.

Al proper gràfic podem utilitzar les nostres dades per conèixer 
quines fonts la gent considera millors per a cada tema. Els mi-
tjans tradicionals (incloent-hi diaris, canals de televisió i ràdios 
locals) tenen més valoració per a les notícies més dures com 
la política, els successos, l’economia, el coronavirus o l’esport 
local: entre el 50% i el 60% de la mostra pensa que ofereixen 
la millor informació en aquests temes. La gent també valora els 
diaris com a lloc on publicar anuncis formals, com naixements 
i morts. Però per a altres assumptes tendeix a preferir fonts 
alternatives.

Les xarxes socials i les cerques es porten la porció més gran 
quant a la informació sobre botigues i restaurants (49%), ser-
veis locals (47%) o activitats per fer a la zona (46%). Òbvia-
ment, algunes vegades les cerques i les xarxes socials poden 
funcionar com un camí cap als continguts de notícies locals, 
encara que en molts casos la informació cercada ja és a les 
plataformes, la qual cosa les converteix en una destinació per 
dret propi. Per a habitatge, ocupació o el temps, una cinquena 
part dels usuaris recorre a llocs o aplicacions especialitzades. 
Aquest tipus d’informació solia integrar l’antic paquet dels diaris 
impresos locals, però és clar que aquest paquet ja s’ha desa-
gregat.
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Si bé els mitjans locals i regionals es consideren la millor font 
per a les notícies sobre coronavirus, prop de la meitat dels en-
questats prefereix les xarxes socials, les cerques i altres llocs 
i aplicacions que sovint es nodreixen d’estadístiques oficials i 
presenten les dades de forma fàcil a simple vista.

Diferències als mercats locals
En alguns països, el diari local continua dominant una varietat 
d’assumptes. Això és especialment visible a Noruega i hi ha un 
panorama similar a Suècia i a Finlàndia. (Hi ha editors locals 
com Schibsted que tenen algunes de les plataformes de cer-
ques laborals o immobiliàries). Fins i tot en aquests casos, la 
desagregació està en marxa: els consumidors sovint preferei-
xen trobar activitats d’oci o l’estat del temps en pàgines alterna-
tives o en xarxes socials.

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

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

Conclusió
En el passat, els mitjans locals tradicionals han estat utilitzats 
per a un ampli ventall d’informació i notícies locals. Avui, com 
ha demostrat la nostra anàlisi, són vists com la millor font no-
més per a una minoria de temes: per als altres, la gent prefereix 
les plataformes i els llocs especialitzats. Aquesta gran desagre-
gació ha soscavat encara més els models de negoci tradicio-
nals i emfatitza la importància que els mitjans locals ofereixin 
una proposta de valor molt més clara si es volen destacar entre 
les nombroses fonts d’informació alternatives disponibles.

Els mitjans de proximitat es mantenen al capdavant quan es 
tracta d’informació sobre política local, encara que també 
veiem que només un terç diu que ha accedit a aquest tipus 
d’informació la setmana anterior. Els mitjans locals tenen clares 
fortaleses, encara que la demanda efectiva pot ser limitada en 
un ambient molt competitiu. L’aferrament a la comunitat local 
s’associa amb un compromís més gran amb les notícies locals, 
però fins i tot en països amb nivells d’aferrament relativament 
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alts, la gent confia en les fonts locals tradicionals només per a 
un conjunt temàtic molt acotat, que resultarà difícil de monetit-
zar per sí sol.

Els editors locals amb molts anys al mercat avancen davant 
d’aquests desafiaments; diaris locals a tot el món treballen per 
desenvolupar nous productes i procurar que el periodisme amb 
valor afegit es distingeixi en l’abundant informació disponible. 
Tot i això, és incert què podran fer les noves iniciatives per re-
soldre els profunds problemes que planteja la desagregació de 
la informació local que hem il·luminat amb les nostres dades. 
Atesa la competència de les plataformes i altres alternatives 
digitals, les porcions d’atenció que s’emporten els mitjans locals 
(i per tant els seus ingressos per publicitat i per lectors) seran 
molt diferents pel que fa a un passat en què sobretot els dia-
ris dominaven els mercats locals. (Gràfics: Reuters/Universitat 
d’Oxford)
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Ja t’ho vaig dir, Zuckerberg!
Per Ferran Lalueza / Revista Comein, Universitat Oberta de 
Catalunya

 
És molt lleig fregar a algú pels morros el típic «jo-ja-t’ho-vaig-
dir», però la veritat és que jo ja ho vaig dir. Vaig pronosticar que 
el Facebook que hem conegut fins ara deixaria d’existir en un 
termini de tres o quatre anys, i ho vaig pronosticar fa exacta-
ment tres anys i vuit mesos.

El proppassat 28 d’octubre, Mark Zuckerberg, màxim respon-
sable de Facebook, va anunciar una reorientació profunda de 
l’empresa. D’entrada, en canvia la denominació: ara es diu 
Meta. Però, sobretot, en canvien les prioritats: la xarxa social 
Facebook (la més gran del món en nombre d’usuaris) deixa de 

ser vaixell almirall del grup, que ara s’orientarà preferentment 
al desenvolupament d’un nou ecosistema de realitat virtual im-
mersiva conegut com a metavers. En aquest article, analitzem 
les claus de la transformació anunciada.

Cortina de fum
Zuckerberg es va afanyar a negar que l’anunci fos una manio-
bra de distracció i va assegurar que el fet que coincidís amb 
el moment més baix de reputació de la companyia era una 
desafortunada coincidència més aviat perjudicial per als seus 
interessos. I és veritat: fer públic un gir de timó d’aquesta en-
vergadura poques setmanes després de la megaapagada de 
sis hores que van patir totes les plataformes del grup a escala 
global i enmig de l’escàndol provocat per les inquietants i de-
molidores revelacions de l’exempleada, Frances Haugen, no 
sembla, per descomptat, una bona idea.

Qualsevol assessor de comunicació de crisis –i sé de què parlo 
perquè jo ho he estat durant molts anys– hauria recomanat al 
fundador de Facebook que ajornés l’anunci fins que amainés el 
temporal. Si no fos, és clar, que la intenció fos precisament fer 
servir aquest anunci com a cortina de fum per propiciar que, en 
comptes de fixar-nos en el voraviu on burxa el dit de Haugen, 
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ens fixem en un altre dit: el que apunta a l’eventual desenvolu-
pament d’un nou entorn digital ara com ara encara inexistent.

Fa mesos que Zuckerberg parla del metavers i fa anys que Fa-
cebook inverteix quantitats astronòmiques per desenvolupar 
o comprar dispositius i funcionalitats de realitat virtual. D’altra 
banda, el responsable de Meta reconeix que el metavers és un 
projecte a llarg termini l’activació del qual pot trigar encara una 
dècada a materialitzar-se. En aquest cas, per què triar un mo-
ment tan poc propici com l’actual per donar a conèixer aquesta 
ambiciosa iniciativa si no és per desviar l’atenció sobre l’allau 
d’escàndols que aquests dies tornen a enfangar irremeiable-
ment la reputació de Facebook? Que cadascú en tregui les se-
ves pròpies conclusions.

Tallafocs
El 2018, l’escàndol de Cambridge Analytica ja va marcar un 
abans i un després en la imatge pública de l’empresa de Zuc-
kerberg. Encara que l’acte de contrició i el propòsit d’esmena 
del màxim responsable de Facebook van arribar tard i mala-
ment, podrien haver tingut certa efectivitat si no fos perquè, des 
de llavors, els escàndols que impliquen l’empresa no han deixat 
de succeir-se sense gairebé solució de continuïtat. L’onada ac-

tual (les denúncies vinculades a The Facebook Files) han im-
pactat en una empresa i en un líder ja mancats de tota credibi-
litat, de manera que ha calgut cremar algunes naus per intentar 
salvar la flota.

Malgrat que fa anys que Facebook es guanya a pols el des-
crèdit, fins ara, sorprenentment, la toxicitat de la marca matriu 
gairebé no havia afectat filials com Instagram o WhatsApp. Això 
ha canviat a mesura que han anat apareixent evidències incon-
testables que la cultura corporativa de tot el grup comporta an-
teposar els beneficis econòmics propis al benestar, la seguretat 
i, fins i tot, la salut dels seus usuaris.

Atès que Facebook és una marca morta, totalment cremada i 
irrecuperable, el canvi de nom de l’empresa constitueix un in-
tent bastant obvi de deslligar les plataformes que encara tenen 
projecció de futur del nom d’una xarxa social específica que, en 
qualsevol cas, ja encara la recta final del seu cicle de vida, ja 
que és incapaç d’atreure els usuaris més joves. El temps ens 
dirà si aquest sacrifici ritual –alguna cosa així com un Zucker-
berg saturnal devorant el seu primogènit Facebook– ha funcio-
nat o no com a tallafocs.
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Llast
L’egolatria amb la qual Zuckerberg ha manejat sempre les reg-
nes de Facebook ha provocat que la seva reputació personal 
s’hagi anat erosionant al mateix ritme que la de la seva empre-
sa i hagi experimentat una deterioració idèntica o potser fins 
i tot pitjor. Tant és així que, probablement, una de les poques 
coses realment efectives que es podrien fer per reflotar la com-
panyia en termes de reputació seria aconseguir que el seu líder 
fes un pas al costat i deixés de ser la cara visible de l’empresa.

En tractar-se de Mark Zuckerberg, però, aquest escenari resul-
ta impensable. De fet, ell mateix s’ha afanyat a assegurar que 
encara té molta energia i és massa jove per pensar en el relleu. 
Facebook és un negoci milmilionari que cal preservar a costa 
del que sigui, però no a costa del seu creador malgrat el fet que 
tal vegada s’hagi convertit en el principal llast per al futur de la 
companyia.

En realitat, l’ego de Zuckerberg mai no ha digerit bé haver per-
dut l’aura de visionari que en el seu moment va obtenir amb 
l’èxit del llançament de Facebook. D’aleshores ençà, el més 
innovador que ha impulsat ha estat comprar els seus competi-
dors o, quan això no ha estat possible, clonar-los. No sorprèn, 

doncs, que ara vulgui apostar-ho (gairebé) tot a un projecte tan 
ambiciós, arriscat i amb prou feines embrionari com és el meta-
vers. Probablement, és la seva última basa per tornar a la pri-
mera divisió dels líders inspiradors, la dels autèntics visionaris 
que marquen el camí que cal seguir i que tots els altres només 
poden admirar i imitar.

Vell nou paradigma
Meta ha estat presentada com una empresa orientada a abordar 
un estadi completament nou en el desenvolupament d’internet 
i de les seves potencialitats. La veritat, però, és que per a Fa-
cebook representa en gran manera un retorn als seus orígens.

Zuckerberg mai no s’ha sentit còmode en el seu rol de magnat 
mediàtic. Fa anys que intenta –infructuosament– convèncer-
nos que Facebook no és un mitjà de comunicació, sinó que es 
tracta d’una mera plataforma tecnològica que ell posa al servei 
dels usuaris perquè la facin servir tal com els sembli oportú. 
El problema és que als usuaris de Facebook ens ha donat per 
compartir informació i la informació és una matèria primera 
extraordinàriament sensible que cal manejar amb molta cura. 
Se’n deriven obligacions i responsabilitats que el propietari de 
Facebook sempre ha estat reticent a assumir. En part, perquè 
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comporten dedicar recursos a exercir un cert control en lloc de 
limitar-se a optimitzar els beneficis. I, en part, per un clar con-
flicte d’interessos: per a les xarxes socials, la desinformació i el 
subproducte de confrontació visceral que genera sovint resul-
ten molt més lucratius que la informació de qualitat i el diàleg 
constructiu.

Així, el metavers se’ns presenta com un entorn en el qual, més 
que explicar i mostrar coses, farem coses. I les farem sota la 
nostra estricta responsabilitat, la qual cosa, sens dubte, com-
porta un gran alliberament per als gestors d’aquest entorn i els 
reconnecta amb el vell anhel de ser més una sala familiar que 
una plaça pública. Una manera de ser percebuts –per fi– tan 
sols com una plataforma tecnològica i esquivar les creixents 
exigències que suporten les xarxes socials. Jugada mestra? 
Qui sap.

Amb tot, en veure Zuckerberg anunciar el seu metavers amb 
entusiasme impostat, tinc la sensació d’estar davant algú a qui 
el món real –amb tots els seus límits i restriccions– resulta ja 
tan enutjós que ha decidit inventar-se un món alternatiu que 
funcioni d’acord amb les seves pròpies regles. I no puc evi-
tar preguntar-me si aquest món real tan suposadament irritant 

seria un lloc millor sense l’impacte que hi ha tingut Facebook 
aquests últims disset anys. (Infografia: La Tercera)
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