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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: Nou informe de la UNESCO: defensar el periodisme com a bé públic
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Països que empresonen periodistes

COMUNICACIÓ DIGITAL
El 60,5% dels internautes espanyols està subscrit a diaris o revistes digitals

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Un 74% dels professionals del màrqueting espanyols preveu augmentar la seva inversió en TV avançada

NOVES EINES
El mapa definitiu per saber on tens cobertura i on no, incloent el 5G a tot el món

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
L’escassetat de paper provoca un caos entre les impressores i els seus clients

EN PROFUNDITAT
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TRIBUNA: La guerra a Ucraïna dispara el consum d’informació a Espanya
PETIT REPORTATGE: Redaccions en temps de pandèmia
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OPINIÓ: Que sí, el periodisme local té futur!
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Nou informe de la UNESCO: defensar 
el periodisme com a bé públic
Per Simone Flueckiger / World Association of News Publishers

 
A mesura que la indústria dels mitjans de comunicació continua 
enfrontant-se a multitud d’amenaces, la UNESCO demana als 
governs que prenguin mesures per garantir que el periodisme 
continuï funcionant com un bé públic.

En l’ampli informe, la UNESCO examina les tendències globals 
en la llibertat d’expressió i el desenvolupament dels mitjans de co-
municació des del 2016 al 2021, com ara la tendència a la baixa 
de la llibertat de premsa, les polítiques recentment implementades 
que restringeixen la llibertat d’expressió en línia i l’amenaça que 
representen les plataformes de xarxes socials per als mitjans de 
comunicació. model de negoci, tot posant especial èmfasi en la 
comprensió del paper del periodisme com a bé públic.

Segons l’informe, Google i Meta (abans Facebook) ocupen ac-
tualment aproximadament la meitat de tota la despesa mundial 
en publicitat digital, mentre que els ingressos de publicitat als 
diaris es van reduir a la meitat en els últims cinc anys.

La disminució dels ingressos publicitaris de les organitzacions 
de notícies s’ha vist agreujada per la pandèmia de la Covid-19, 
que va comportar pèrdues de llocs de treball, tancaments de 
redaccions, així com un diluvi d’informació inexacta, poc fiable 
i enganyosa propagada principalment a les plataformes de xar-
xes socials.

Tanmateix, els anys de la pandèmia també han mostrat la im-
portància de proporcionar als ciutadans informació fiable i pre-

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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cisa produïda per organitzacions de notícies fiables, destacant 
encara més la necessitat de garantir que la indústria pugui ope-
rar en un entorn viable.

La seguretat dels periodistes també està cada cop més ame-
naçada, tant en línia com a la vida real. Del 2016 al 2021, més 
de 450 periodistes van ser assassinats en relació amb la seva 
feina, segons la UNESCO, i gairebé el 90 per cent d’aquests 
assassinats segueixen sense resoldre. La violència massiva en 
línia contra els periodistes també ha augmentat, afectant prin-
cipalment a les dones, i set de cada deu diuen haver-la patit.

En resposta a aquestes troballes, la UNESCO demana als go-
verns que prenguin mesures polítiques en tres àmbits clau per 
protegir la seguretat dels mitjans independents i dels periodis-
tes:

1. Donar suport a la viabilitat econòmica dels mitjans de comu-
nicació independents respectant l’autonomia professional dels 
periodistes. Els governs poden, per exemple, oferir beneficis 
fiscals als mitjans de comunicació independents, d’una manera 
justa, transparent i sense comprometre la independència edi-
torial.

2. Desenvolupar l’alfabetització mediàtica i informativa, per en-
senyar a tots els ciutadans la diferència entre informació fiable, 
verificada i informació no verificada, i animar el públic a obtenir 
informació de mitjans independents.

3. Promulgar o reformar la llei de mitjans per donar suport a la 
producció de notícies lliure i plural, d’acord amb els estàndards 
internacionals sobre llibertat d’expressió, en particular l’article 
19 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. (Infografia: 
Unesco.org). Nota: consulta AQUÍ el document sencer.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA

https://www.amic.media/media/files/file_352_3228.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Països que empresonen periodistes
El Comitè per a la Protecció dels Periodistes (CPJ) publica un 
informe anual sobre el nombre de periodistes empresonats 
arreu del món. Segons l’associació, 293 periodistes estaven 
entre reixes el desembre del 2021. Un nou rècord, després 
d’haver xifrat 280 el 2020. Si bé els motius de les detencions 
varien segons els països, aquest resultat reflecteix “la determi-
nació dels governs de controlar i gestionar la informació”, i la 
“impudència amb què intenten fer-ho”, segons el director del 
CPJ, Joel Simon.

Per tercer any consecutiu, la Xina segueix sent el país que em-
presona més periodistes, amb 50 d’ells entre reixes a finals del 
2021. Myanmar (Birmania) puja al segon lloc. Després de la 
repressió mediàtica després del cop militar del febrer de 2021, 
el nombre de periodistes detinguts a Myanmar va passar de 0 a 
26. Egipte, Vietnam i Bielorússia completen els 5 primers.

La invasió d’Ucraïna per part de Moscou suggereix una repres-
sió més dura contra la llibertat de premsa a Rússia. El 4 de 
març, Vladimir Putin va signar una llei que introduïa fortes pe-
nes de presó (fins a 15 anys) per a qualsevol que publiqui “infor-
mació falsa” sobre l’exèrcit rus. Segons el CPJ, 14 periodistes 
ja estaven empresonats a Rússia al desembre de 2021. (Font 
i gràfic: Statista)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’informe complet del 
Committee to Protect Journalist “La cifra de periodistes encar-
celados en todo el mundo alcanza otro récord”. CLICAR AQUÍ  

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://fr.statista.com/infographie/17858/liberte-de-la-presse-dans-le-monde/
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Obertes les subvencions a entitats i 
organitzacions de la comunicació

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generali-
tat ha obert la convocatòria de subvencions de 2022 a entitats 
privades sense ànim de lucre i organitzacions professionals del 
sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives 
que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de 
l’espai català de comunicació.

La dotació és d’1.504.000 euros (60.000 més que en les dues 
anteriors convocatòries) i el termini per presentar sol·licituds 
finalitza l’1 d’abril.

Les actuacions subvencionables, són:

» La realització d’activitats formatives, informatives i de difusió; 
l’organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, con-
ferències, exposicions, formació professional, i altres que ten-
deixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació 
i el periodisme.
» Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l’àmbit dels 
mitjans de comunicació.
» Projectes de modernització i millora tecnològica.
» Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, 
municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.
» Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefi-
ci de la gestió interna de l’entitat i dels serveis que ofereix en 
l’àmbit dels mitjans de comunicació.
» Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comuni-
catiu del sector.

En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, 
només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb 
l’activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden es-
pecíficament excloses les despeses de representació i restau-
ració. (Font i fotografia: Gencat)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Autoritzada la convocatòria d’ajuts als 
mitjans de comunicació en català

La partida pressupostària per a l’any 2022 per als ajuts als mi-
tjans de comunicació en català s’ha vist incrementada fins als 
700.000 euros. Segons el Consell, la convocatòria és una mos-
tra del compromís del Govern balear amb la llengua pròpia del 
territori

Així, el Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Fons 
Europeus, Universitat i Cultura a convocar el 2022 ajuts per 
als mitjans de comunicació en llengua catalana. Aquesta línia 
de subvencions està destinada a assegurar la continuïtat dels 
mitjans en català existents i a fomentar la presència d’aquesta 
llengua en el panorama comunicatiu de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears aposta pel suport als mitjans 
compromesos amb l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears 
i vol contribuir a donar resposta a les seves necessitats. La 
quantitat va a càrrec del pressupost de la Direcció General de 
Política Lingüística. (Font: MAE)

Una nova investigació descobreix que 
nou de cada deu canadencs estan 
llegint diaris

La investigació més 
recent de Newspa-
pers 24/7 confirma 
que els canadencs 
encara estan reco-
rrent als mitjans de 
comunicació en for-
mats impresos i digi-
tals. La investigació 
de novembre/des-
embre de 2021 troba que el  86%  dels canadencs són lectors 
de diaris.

La majoria d’aquests lectors (95%) ara accedeixen a les seves 
notícies de manera digital, en telèfons intel·ligents, ordinadors i 
tauletes. Però gairebé la meitat dels lectors (46%) segueix op-
tant per llegir les seves notícies als diaris impresos. El nombre 
de lectors és realment multiplataforma, amb una quarta part 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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dels lectors satisfen la seva gana de notícies a les quatre pla-
taformes. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: News 
Media Canada)

NOTA: El Butlletí us facilita la presentació del PowerPoint  24/7: 
2022, incloses les notes dels ponents. CLICAR AQUÍ 

Opa voluntària pel 44% de Mediaset 
Espanya

El grup audiovisual italià MediaForEurope (MFE), l’antiga Mediaset 
i controlada per la família Berlusconi, va llançar aquest dimarts una 
oferta pública d’adquisició (OPA) voluntària d’accions per la seva 
filial Mediaset España, que opera els canals Telecinco i Cuatro.

L’oferta, segons el plec publicat per la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors (CNMV), s’adreça a la totalitat de les accions 
que componen el capital social de Mediaset España, de la qual 
la matriu italiana posseeix el 55,69% de les participacions. En 
concret, MFE cerca el 44,31% del capital social de l’espanyola 
oferint 1,86 euros per acció en efectiu i 4,5 en accions or-
dinàries. (Font: MAE)

La plantilla de l’ACN avala el seu 
primer conveni col·lectiu

L’assemblea de treballadors de l’Agència Catalana de Notícies 
ha aprovat el preacord pel conveni col·lectiu assolit pel comitè 
d’empresa i la direcció. En la consulta, el text ha rebut 49 vots a 
favor (79%), 9 en contra (14,5%) i 4 en blanc (6,5%), amb una 
participació del 91,2% de la plantilla. Amb aquesta votació es 
dona per tancat un procés de negociació endegat el 2019 entre 
els representants laborals i l’empresa.

Aquest és el primer conveni col·lectiu propi en els més de 
20 anys de vida de l’ACN, ja que fins ara s’emparava en el 
d’oficines i despatxos amb acords privats puntuals. La seva 
aprovació suposa que es reconegui laboralment l’ACN com 
una empresa pública més de la Generalitat, s’apliqui la jornada 
laboral setmanal de 37,5 hores, i es consolidin les condicions 
laborals de la plantilla.

Amb tot, els representants laborals consideren que el conveni 
validat “és de transició i un primer pas per regularitzar la situa-
ció de l’empresa”. Així, a partir de 2024 preveuen iniciar conver-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.amic.media/media/files/file_352_3229.pdf
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ses amb la direcció per pactar un nou text que incorpori noves 
millores per als professionals. (Font: Comunicació21)

Xevi Masachs, nou director de 
L’Esportiu

El consell d’administració d’Edicions Abril 2019 SLL, empresa 
editora de L’Esportiu, ha nomenat Xevi Masachs director de la 
publicació en substitució de Toni Romero, que ha ocupat el cà-
rrec des del 18 de març del 2018 i que s’incorpora a El Punt Avui 
com a director adjunt. La direcció periodística de L’Esportiu la 
completen Jordi Camps i Joan Martí.

Xevi Masachs i Peracaula (Amer, 1979) és llicenciat en perio-
disme per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997-2001). 
Redactor de la secció d’esports d’El Punt Avui des del 2001, 
el 2003 es va incorporar a El 9 Esportiu, a la secció de futbol 
català. És el cinquè director del diari des del naixement d’El 9, 
fa vint anys. El primer va ser Jordi Grau, que va dirigir El 9 els 
anys 2002 i 2003. Li va agafar el relleu Pep Riera, director entre 
el 2003 i el 2011. El tercer director va ser Emili Gispert, entre 
el 2011 i el 2018, amb el canvi de capçalera l’abril del 2015. 

Gispert va cedir el testimoni a Toni Romero el març del 2018. 
(Font: L’Esportiu)

Rafael Méndez deixa El Periódico 
d’Espanya

Quan s’han complert els dos primers mesos de la destitució de 
Fernando Garea com a director d’El Periódico d’Espanya, s’ha 
conegut una nova baixa que afecta la direcció del diari. Rafael 
Méndez, que va arribar al diari com a subdirector sent una de 
les mans dretes de Garea ha abandonat el projecte. Méndez no 
volia continuar al diari sense la presència de Garea, responsa-
ble del seu fitxatge per a El Periódico de España. 

La sortida de Méndez es converteix en la tercera que viu el 
diari de Prensa Ibérica, que encara no ha complert els sis pri-
mers mesos de vida. Després de Garea, el segon va ser l’adéu 
d’Iolanda Mármol, subdirectora d’EPE fins que, després de 
marxar de Garea, es va unir al departament de Comunicació de 
Moncloa. (Font: Prnoticias)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El 60,5% dels internautes espanyols 
està subscrit a diaris o revistes 
digitals
Per Redacció Anuncios

 
El 82,7% dels consultats per Navegantes en la Red afirma uti-
litzar les xarxes socials diàriament. Facebook manté la seva 
hegemonia en ser utilitzada pel 70,2%, però això suposa un 
progressiu descens de 15 punts en els darrers quatre anys. Tot 

i això, Instagram segueix creixent. Utilitzada pel 64,6%, con-
solida la seva segona posició després de créixer 2,5 punts en 
un any i un 24% des del 2016. En tercer i quart lloc es troben 
Twitter (49,9%) i LinkedIn (29,4%) amb nivells d’acceptació si-
milars al 2020. Per la seva banda, TikTok, amb una penetració 
del 21,5%, creix 8 punts en un any i avança Pinterest (15,1%).

Quant al temps que aquests navegants dediquen a l’ús a xarxes 
socials, el 35,3% empra més d’una hora al dia (el 45% afirma 
utilitzar internet durant quatre o més hores al dia).

Aquestes són algunes de les conclusions en referència a l’ús 
de xarxes socials, que aporta la 24a edició de l’enquesta Nave-
gants a la Xarxa, realitzada per l’Associació per a la Recerca de 
Mitjans de Comunicació (AIMC) a partir de les més de 15.600 
respostes vàlides rebudes aquest any. L’enquesta compta amb el 
suport tècnic i el patrocini d’ODEC. Els navegants van respondre 
a l’enquesta entre els mesos d’octubre i desembre de 2021, bé a 
través dels més de 180 llocs web (entre els quals s’inclouen els 
més visitats del país), bé a través del panell online de Dynata, 
mitjançant el qual es va planificar una ampliació mostral de 3.000 
entrevistes, o bé mitjançant un codi QR mostrat en suports digi-
tals de publicitat exterior de JCDecaux i Exterior Plus.

COMUNICACIÓ DIGITAL
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Consum de mitjans
Quant a l’ús que fan els internautes de la xarxa per al consum 
de mitjans, l’estudi assenyala que el 60,5% només està subscrit 
a diaris o revistes digitals. L’últim any ha crescut la subscripció 
a diaris o revistes per part dels navegants, passant del 15,5% el 
2019 al 19,5% el 2021, fonamentalment a causa de l’increment 
de les subscripcions a les versions electròniques, que pugen de 
10 ,4% el 2019 al 15,4% el 2021. Les subscripcions amb accés 
al paper es mantenen, amb un 7,7%.

Per la seva banda, la meitat dels internautes (49,6%) ha es-
coltat una cadena de ràdio en directe per internet almenys una 
vegada en els darrers 30 dies. L’escolta de programes emesos 
en ràdio a través de podcasts se situa en un 27,5% i l’escolta 
de podcast no de ràdio en 21,5%. Per part seva, els audiollibres 
tenen un 7,1% de seguidors.

A més, el 60,8% dels entrevistats utilitzen serveis de música 
a la carta, destacant especialment Spotify, emprat pel 79,6% 
d’aquests. El segueixen Amazon Music (28%), YouTube Music 
(23,3%) i Apple Music (9,9%).

D’altra banda, un de cada tres entrevistats (36,2%) ha vist en 
directe emissions de les cadenes de televisió a través d’internet 
els darrers 30 dies, i el 34% les ha vist en diferit. Destaca també 
l’accés a plataformes de pel·lícules i sèries (64,2%), la visualit-
zació en línia de vídeos (63,1%) o veure en directe emissions 
que no són de cadenes de TV a Twitch o Youtube (28%).

D’altra banda, les subscripcions a portals per al visionat de 
sèries, pel·lícules i esdeveniments esportius s’estabilitza un 
75,1%, després de l’ascens que es va produir el 2020.

Youtube (86,9%) i Twitch (41,8%) es consoliden com les plata-
formes majoritàries per veure o compartir vídeos de videojocs. 
(Infografia: 

NOTA: El Butlletí us ofereix el 24a edició de l’enquesta de Na-
vegantes en la Red. CLICAR AQUÍ   

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_3227.pdf
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Publicada la segona edició de la guia 
GNI Startups Playbook per llançar 
mitjans digitals
 

La Google News Initiative ha publicat recentment la segona edi-
ció del seu GNI Startups Playbook, un recurs pràctic excel·lent 
per ajudar a llançar projectes i startups en l’àmbit del periodisme 
digital i fer-ho buscant la viabilitat econòmica i l’èxit periodístic.

La guia, disponible en anglès, està organitzada en sis capítols:

• Una introducció a les startups de periodisme
• Defineix el problema que estàs intentant resoldre

• Construeix i mesura el teu producte mínim viable (MVP)
• Identifica la missió i els valors que et guiaran.
• Fes un pla de negoci per a la teva idea
• Definiu l’èxit del vostre negoci

A més, ofereix quatre guies d’iniciació sobre aquests temes:

• Aprofundeix en el teu producte
• Feu créixer i comprometre el vostre públic
• Trobeu els diners que necessiteu per llançar i mantenir el vos-
tre negoci
• Configureu les vostres operacions

NOTA: El Butlletí us ofereix la segona edició del GNI Startups 
Playbook de Google. CLICAR AQUÍ   

El 88% dels editors creu que la venda 
directa serà més important

En una enquesta important que cobreix més de 600 responsa-
bles de la presa de decisions en publicació i publicitat a tot el 
món, DoubleVerify, la plataforma de mesura, dades i anàlisi de 
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mitjans digitals, ha descobert que les dades de la primera part i 
les dades contextuals sembla que es convertiran en la principal 
moneda publicitària en el futur. 

 
L’enquesta, titulada “Preguntes posteriors a les galetes: què 
pensen els editors i els anunciants sobre la nova era de la pu-
blicitat digital”, va trobar que, tot i que el 83% dels anunciants 
creuen que les seves dades pròpies són importants, el 95% pla-
neja confiar en el context contextual. orientant almenys algunes 
de les seves compres de mitjans l’any vinent. De fet, gairebé 
la meitat (48%) preveu confiar en l’orientació contextual per a 
totes les compres de mitjans.

Altres conclusions clau de l’informe inclouen:

- Els anunciants donaran prioritat als editors amb dades prò-
pies. El 76% dels anunciants van dir que només s’associaran 
directament amb els editors que tinguin dades de primera part 
sòlides per aprofitar per donar suport a una campanya. Per re-
collir aquest actiu de dades de primera part, el 82% dels editors 
estan invertint en models de subscripció i registre.

- Els editors esperen un augment dels ingressos. La majoria 
d’editors (64%) creu que la depreciació de les galetes i altres 
canvis relacionats amb la privadesa augmentaran els ingres-
sos. En part, això es podria atribuir al fet que probablement 
promourà relacions més directes amb els anunciants. El 88% 
dels editors de l’enquesta creu que la venda directa serà més 
important un cop quedin obsoletes les galetes. (Font: Whats 
New in Publishing – il·lustració: DoubleVerify)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el treball Which way 
now? Publisher options for the ending of third-party cookies, de 
Whats New in Publishing. CLICAR AQUÍ  
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Segon lliurament de dades de GfK 
DAM de la premsa digital

El segon lliurament de dades de GfK DAM, corresponent al mes 
de febrer, comença a  consolidar xifres aproximades i tendèn-
cies  al voltant de la mètrica de mitjana d’audiència diària. Si 
els quatre primers llocs s’assenten al voltant del marge estret 
entre El País i El Mundo a la disputa del liderat, molt per davant 
de 20 Minutos i ABC,  La Vanguardia ja es queda fora dels cinc 
primers després de ser avançada per El Confidencial i amb un 
avantatge escassa sobre eldiario.es.

Aquesta posició empitjora el cinquè lloc que el diari de Godó 
manté en usuaris únics acumulats, una dada en què en els 
últims temps era líder sovint a Comscore. Jaime Agulló, vice-
president per a Europa del Sud, Orient Mitjà i Àfrica d’aquesta 
companyia, explicava recentment en  una tribuna  a Dircomfi-
dencial que  variacions com aquesta  es deuen al fet que  el nou 
mesurador opera d’una forma incompleta i deixa sense registrar 
usuaris d’orígens determinats.

En concret parlava de dos formats controlats per tercers: AMP 
de Google i Instant Articles de Facebook. L’eventual pèrdua 
de trànsit auditat en tots dos entorns tindria impacte directe 
a l’estratègia tradicional de La Vanguardia per captar usuaris 
útils per a Comscore,  basada en un elevat pes del trànsit de 
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cerques mòbils i en l’ús intensiu de promoció d’articles a Face-
book. Això ajudaria a explicar que en les dades del gener lliura-
des en paral·lel per l’anterior mesurador recomanat aparegués 
com la segona capçalera amb més usuaris únics, amb més de 
20 milions que dupliquen els que GfK li ha concedit a les seves 
dues primeres auditories. (Font: Dircomfidencial)

Els diaris de Vocento tenien 89.000 
subscriptors digitals a finals de 2021

El grup espanyol de mitjans Vocento tenia a finals de 2021 un 
total de 89.000 subscriptors digitals entre els seus diaris regio-
nals -El Correo, El Diario Basco, El Diario Montañés, La Ver-
dad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, 
Las Provincias i La Voz de Cadiz- i el diari estatal ABC, segons 
els últims resultats econòmics publicats. Això suposa un aug-
ment del 43% respecte de l’any anterior.

Si se sumen els subscriptors de la plataforma Kiosco i Más -que 
permet llegir la rèplica digital dels diaris- i els subscriptors del 
paper amb accés digital, la xifra arribava als 103.000 subscrip-
tors a finals del 2021.

L’objectiu que s’ha proposat la direcció de Vocento és arribar 
als 250.000 subscriptors digitals l’any 2026. 

Des de l’any 2017, les xifres de subscriptors digitals al conjunt 
de diaris de Vocento ha tingut aquesta evolució (s’indica pri-
mer la xifra de subscriptors digitals i, a continuació, la total si 
s’inclouen els subscriptors de KyM i els del paper amb accés a 
digital)

• 2017: 19.000 - 23.000
• 2018: 25.000 – 29.000
• 2019: 39.000 – 47.000
• 2020: 62.000 – 75.000
• 2021: 89.000 – 103.000

Vocento ha informat que els diaris regionals comptaven amb 
63.000 subscriptors digitals (entre la subscripció digital anome-
nada ON+ i KyM), mentre que ABC sumava 27.000 (també en-
tre subscriptors digitals i KyM). (Font: Tendències)
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Un 74% dels professionals del 
màrqueting espanyols preveu 
augmentar la seva inversió en TV 
avançada
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

FreeWheel, una empresa de Comcast i proveïdora de progra-
mari de publicitat per vídeo, va anunciar dilluns passat els re-
sultats de l’enquesta que la companyia ha realitzat entre publi-
cistes i agències a Espanya sobre els seus pressupostos de 
màrqueting i prioritats de cara als propers 12 mesos. 
 

L’objectiu de l’estudi era descobrir com han influït els desa-
fiaments derivats de les disrupcions dels darrers dos anys en 
les prioritats de despesa dels professionals del màrqueting a 
Espanya i de quina manera han afectat les seves inversions i 
expectatives per al proper. L’enquesta també es va realitzar al 
Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia. 

Segons l’estudi, els professionals del màrqueting d’Espanya són 
els més optimistes dels cinc països europeus enquestats sobre els 
pressupostos, fins al punt que un 45% dels participants pronosti-
quen un increment de la despesa total. La previsió d’un augment 
net superior al 21% en els pressupostos suposa una millora nota-
ble respecte a la reducció del 52% registrada durant l’any previ.  

Conclusions principals:  
• Pràcticament unes tres quartes parts (74 %) dels professio-
nals del màrqueting espanyols consultats preveuen augmen-
tar la despesa a TV avançada el 2022, ateses les oportuni-
tats d’ampliar l’abast que aquest mitjà ofereix i la possibilitat 
d’adquirir inventari en una única transacció. 

• Els publicistes espanyols segueixen considerant les mètriques 
com una prioritat i de fet el 47% dels enquestats van expressar 
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la importància de les dades amb referència a l’optimització en 
viu (in-flight optimisation).  

• Integrar les dades de mètriques amb altres fonts es considera 
igualment rellevant,   i això suposa una prioritat per al 40% dels 
publicistes i el 46% de les agències de publicitat enquestades.  

Crida l’atenció que siguin els publicistes espanyols els que im-
pulsen aquesta tendència a l’alça. En els cinc països europeus 
on es va dur a terme l’enquesta, són les agències les que solen 
mostrar-se més optimistes en relació amb les perspectives fu-
tures de la inversió en màrqueting.

Tot i això, d’entre tots els professionals del màrqueting 
d’Espanya enquestats, un 52 % dels publicistes té previst aug-
mentar el seu pressupost, mentre que el percentatge només 
arriba al 38 % entre les agències.  

Pel que fa a la despesa en els canals de publicitat de TV 
avançada —vídeo sota demanda (VOD), TV connectada (CTV), 
TV de lliure transmissió (OTT), TV lineal impulsada per dades 
i TV direccionable— tant les agències com els publicistes es 
mostren especialment optimistes, i el 74% dels professionals 

del màrqueting espanyols enquestats preveu augmentar les se-
ves inversions a TV avançada en els propers 12 mesos.  

Segons els publicistes espanyols, les previsions apunten que, 
en els propers 12 mesos, els serveis de VOD, CTV i OTT expe-
rimentaran un creixement superior al 23%, el 22% i el 15,6%, 
respectivament. Pel que fa a les agències espanyoles consulta-
des, les previsions són una mica més cautes i estimen aquest 
creixement en un +12,5% per a la VOD, un +10% per a la CTV 
i un +10% per a l’OTT.  

L’optimització en viu com a prioritat  
En un moment en que es continua vigilant els pressupostos 
molt de prop, la despesa continua venint determinada per les 
mètriques i el rendiment. Els publicistes i les agències que 
s’han enquestat a Espanya coincideixen en la importància que 
tenen les dades per optimitzar les campanyes en viu, i mentre 
que un 47% i un 46%, respectivament, les consideren una prio-
ritat, el 46% de les agències espanyoles consultades valoren la 
integració de les dades de mètriques amb la mateixa importàn-
cia que altres fonts com les eines de seguiment de marca i els 
panells de venda.
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Així mateix, dues cinquenes parts (40 %) dels publicistes en-
questats a Espanya es van referir a la integració de dades com 
una de les prioritats principals.  En termes més amplis, el 43% 
de les agències enquestades a Espanya i el 40% dels publicis-
tes participants de l’estat considera la possibilitat de mesurar 
el ROI, un factor clau per garantir l’acceptació i accedir a més 
fons.

Els publicistes (44%) i les agències (40%) consultades a Es-
panya coincideixen àmpliament en que l’eficàcia dels anuncis 
és un motiu per augmentar la despesa a TV avançada. Això 
també es reflecteix en les capacitats de segmentació de públic 
avançades, i de fet un 40% dels publicistes i un 46% de les 
agències destaquen aquest punt com un avantatge notable de 
la TV avançada.  

Un aspecte crucial és que tant els publicistes com les agències 
són ara més conscients del potencial de la TV avançada per 
arribar a audiències altament implicades en entorns de vídeo 
premium mitjançant campanyes publicitàries eficaces. (Infogra-
fia: The Daily Television). Nota: consulta AQUÍ el document. 

Jofre Llombart defensa una gestió 
publicitària de la Generalitat més 
precisa per ser més eficients
Per Comunicació21
 

El secretari de Difusió de la Generalitat, Jofre Llombart, ha 
comparegut per primer cop aquest dimecres davant la Comis-
sió d’Economia i Hisenda del Parlament, per informar sobre 
l’acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institu-
cional en els mitjans de comunicació, el qual es troba en procés 
d’adjudicació i que s’ha de resoldre en unes setmanes.
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Una de les línies mestres que s’ha proposat la Secretaria de 
Difusió en aquesta legislatura és la de ser “el més precisos 
possible en la publicitat que fa la Generalitat; és a dir, adreçar 
directament la publicitat al target, al públic objectiu al que va 
destinada”. En aquest sentit, Llombart ha explicat que per acon-
seguir-ho ara hi ha moltes més eines i suports. Com a exemple 
ha citat la campanya realitzada a l’aplicació de cites Tinder per 
incentivar la vacunació contra la covid entre població de 20 a 
49 anys.

“Aquesta manera d’anunciar-nos farà que la publicitat sigui més 
eficaç, però sobretot més eficient, un aspecte que és fonamen-
tal, atès que estem parlant de diners públics”, ha argumentat 
Jofre Llombart.

Inversió més ben aprofitada
La principal novetat de l’acord marc en procés de licitació és la 
reducció de tres lots a dos, amb l’eliminació de l’específic per 
a mitjans impresos. Així, els dos lots en licitació són el de mul-
timèdia (que inclou les publicacions en paper, entre d’altres) i 
el de digital (únicament per a mitjans nadius i/o xarxes socials). 
El primer, dotat amb 20 milions d’euros anuals, i el segon amb 
9 milions.

“No només s’han de fixar en quant hem invertit, sinó també en 
què hem fet o què farem amb aquests 29 milions d’euros”, ha 
dit Llombart als diputats de la comissió. “Amb les noves eines 
que disposem de planificació, monitorització i transparència , 
aquests 29 milions condeixen molt més que fa cinc, sis, deu 
anys. I a més, en podem tenir un control quasi immediat del seu 
retorn, almenys en bona part”, ha afegit en referència al format 
digital. En aquest sentit, ha recordat que, el 2021, la inversió 
publicitària de la Generalitat en aquest àmbit va representar el 
38% del total.

En la seva intervenció, Jofre Llombart ha explicat didàcticament 
als diputats el procés a l’hora d’inserir la publicitat institucional 
als mitjans, i ha remarcat en diverses ocasions que es guiaran 
per criteris tècnics.

“Hi ha dues grans fonts que acaben decidint on va la publicitat: 
el cost econòmic i l’audiència. Són molt forts, són molt potents, 
però no són els únics. Sí que hi ha un apartat que és de sub-
jectivitat, però aquesta subjectivitat també té uns certs criteris 
tècnics”, ha dit. En tot cas, ha subratllat que els criteris utilitzats 
per inserir publicitat en un mitjà o altre no es decideixen des de 
la Secretaria de Difusió, sinó que ho fan les centrals de mitjans.
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“Quan la Generalitat posa un anunci [en un mitjà de comunica-
ció] ha de tenir en compte –assessorada, i sobretot guiada i tu-
telada per les centrals de mitjans– quin tràfic té, quins impactes 
té i quina cobertura té”, ha defensat. “Si hi ha mitjans que tenen 
una difusió més alta, una cobertura més àmplia i un tràfic més 
alt, pel simple fet de tenir aquest volum tindran més publicitat. 
Són criteris estrictament tècnics”, ha afegit al respecte.

“M’agradaria és que se’m jutgés per la feina”
Jofre Llombart també s’ha defensat per si la seva procedència 
de RAC1 podria influir en el repartiment de la publicitat institu-
cional: “El que m’agradaria és que se’m jutgés per la feina, no 
que se’m prejutgés per d’on vinc”, ha etzibat, tot recordant que 
anteriorment també havia estat 12 anys a Catalunya Ràdio.

Per altra banda, respecte de les afirmacions que els grups me-
diàtics que reben més publicitat institucional de la Generalitat 
són els proclius al procés independentista, Llombart ha recor-
dat que el 2020 Godó va ser el que en va rebre més, i el segon 
va ser Prensa Ibérica.

A més, davant les acusacions de “propaganda” en la publicitat 
institucional, el secretari de Difusió ha recordat que el 80% de la 

inversió publicitària de la Generalitat prové dels departaments 
de Salut, d’Educació, de Drets Socials i de l’Agència Catalana 
de Residus. (Fotografia: Comunicació21)

La Generalitat s’anuncia per primer 
cop a TikTok, Twitch i els ‘reels’ 
d’Instagram
Una campanya del servei Infància Respon del Departament 
de Drets Socials és la primera de la Generalitat pensada i dis-
senyada per difondre a la xarxa social TikTok i a la plataforma 
d’streaming Twitch. A més, també arribarà als reels d’Instagram; 
la Generalitat ja s’havia anunciat amb anterioritat en aquesta 
xarxa, però no en aquest format d’històries breus. És el primer 
cop que TikTok accepta publicitat en català.

La campanya, amb l’etiqueta #InfànciaRespon, consisteix en 
un vídeo de 56 segons de durada, que té versió en català i en 
castellà, i està adaptat a les característiques formals de TikTok, 
Instagram, Twitch i YouTube. S’han triat aquest format i aquests 
canals de difusió com els més adequats per arribar al públic 
adolescent i jove, en tant que possibles víctimes d’algun tipus 
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de violència, però també en tant que coneixedors de situacions 
de maltractament en el seu entorn familiar o d’amistats, explica 
el Departament de Drets Socials.

A més a més, el fet que aquests canals es consumeixin sovint 
en la intimitat es considera idoni perquè arribi el missatge i per-
què l’adolescent o jove es vegi amb cor de trucar el 116 111, 
per posar-se en contacte amb al servei d’Infància Respon per 
denunciar o per informar-se de com actuar en cas de violència 
infantil o adolescent. (Font: Comunicació21)

Previsió de la despesa global dels 
consumidors en mitjans 2021-2025

La novena edició anual de la despesa global dels consumidors 
en mitjans de comunicació de PQ Media 2021-2025 ofereix la 
intel·ligència estratègica més completa i accionable sobre la 
despesa dels consumidors en contingut i tecnologia de mitjans 
digitals i tradicionals, incloses dades economètriques i anàlisi 
de dos sectors de despesa globals (contingut mediàtic i tec-
nologia); 5 segments de despesa totals (compres d’unitats, 
subscripcions de contingut, accés, dispositius i programari); i 

28 categories de contingut i tecnologia de mitjans digitals i 14 
tradicionals.

Els analistes de PQ Media projectem els resultats de totes les 
categories de despesa dels consumidors en contingut, accés, 
tecnologia, programari i serveis de mitjans digitals i tradicionals 
als 20 mercats mundials més importants i la resta del mercat. 
països de les 4 regions principals.

La despesa global dels consumidors en contingut i tecnologia 
dels mitjans de comunicació va créixer un 6,7% accelerat el 
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2021 fins als 2.139 bilions de dòlars, el segon any consecu-
tiu de creixement anual més ràpid i el creixement més fort de 
les despeses de consum en gairebé una dècada. L’impuls de 
l’expansió accelerada va ser els augments de dos dígits de la 
despesa en àudio digital, vídeo en streaming, notícies digitals 
i serveis de jocs en línia, així com les entrades de pel·lícules 
a les sales, que es van recuperar bruscament de la caiguda 
sense precedents el 2020 a causa dels bloquejos pandèmics. 
(Font: MAE – infografia: PQ Media)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC acosta als seus lectors la recer-
ca Previsió de la despesa global dels consumidors en mitjans 
2021-2025, de PQ Media. CLICAR AQUÍ  

Els compradors de mitjans volen 
augmentar la seva inversió en publicitat 
a Vídeo 
PubMatic, tecnològica in-
dependent que maximitza 
el valor del client amb la 
cadena productiva de la 

publicitat digital del futur, en col·laboració amb IAB Europe, han 
publicat un informe del sector titulat The State of Online Video 
Advertising in Europe.

L’informe destaca el  desig dels compradors de mitjans de con-
tinuar augmentant la inversió en publicitat en vídeo, en particu-
lar a la televisió connectada (CTV). El fort creixement de la pu-
blicitat en vídeo en línia està sent impulsat pels canals i formats 
emergents, però els compradors de mitjans segueixen buscant 
millors solucions de mesurament

Més de 140 compradors de vídeo en línia d’agències i anun-
ciants de 31 mercats europeus van participar en la investigació 
basada en una enquesta que va generar dades clau com les 
següents:

• De mitjana, els compradors de mitjans digitals estan invertint 
el 36% de la despesa publicitària total en publicitat en vídeo 
(excloent-ne els formats televisius).

• La publicitat en vídeo més comprada és la web mòbil, amb 
una quarta part dels compradors de mitjans que inverteixen 
més del 61% del pressupost digital en aquest canal.
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• Dos terços dels compradors digitals estan invertint a CTV, en-
cara que amb un percentatge menor del pressupost total.

La clau per impulsar més ingressos al vídeo digital serà resol-
dre la manca de mesurament entre pantalles. Aquesta clau és 
citada pel 46% com el major obstacle, i el 57% busca activa-
ment formats més mesurables. Tot i que el mesurament és un 
repte important, gairebé una quarta part (23 %) dels compra-
dors de mitjans digitals estan planificant campanyes digitals 
com cross-screen, incloent-hi la televisió en aquesta definició. 
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Engage)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el New Report: state of 
online video advertising in europe. CLICAR AQUÍ  

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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El mapa definitiu per saber on tens 
cobertura i on no, incloent el 5G a tot 
el món
Per Carlos Prego / Genbeta

 
Vols saber com es reparteix la cobertura a la teva ciutat? I qui-
na és l’operadora que millor opcions ofereix a la teva illa de 
cases o fins i tot al teu carrer? Benvingut a nPerf, una eina que, 
amb un disseny senzill i intuïtiu, permet comprovar el servei 
que presten algunes de les principals companyies de telefonia 
del país amb un nivell de detall sorprenent. El recurs el pots 
consultar tant a través d’un navegador, al teu ordinador; com al 
teu mòbil, amb iOs i Android.

El mecanisme és molt simple. A la part superior inclou una ba-
rra amb quatre pestanyes. A la primera has de concretar el teu 
país, a la segona l’operadora sobre la qual vols fer la consulta i 
a les dues restants has de marcar si estàs interessat a la xarxa 
de cobertura o les velocitats de recepció. La primera dada que 
hauràs de seleccionar perquè el mapa es desbloquegi —pots 
veure’l tant en mode satèl·lit com en guia de carrers— és la 
companyia. Les opcions, això sí, estaran limitades: nPerf no-
més ofereix dades de MasMovil/Yoigo, Movistar, Orange i Vo-
dafone.

Amb l’operadora marcada, et podràs moure pel mapa. nPerf 
inclou un cercador, però no funciona correctament. L’opció més 
còmoda és arrossegar-lo i moure’s lliurement per les localitats 
i els carrers dels quals vulguis informació. A partir d´aquí, la 
dinàmica és molt simple. El servei identifica la xarxa de cober-
tura amb cinc colors. El blau es correspon amb el 2G, el verd 
amb el 3G, el taronja amb 4G, el vermell amb 4G+ i el morat 
amb 5G. Quan busques el teu carrer o el lloc on vols anar-te’n 
de vacances, per exemple, el veuràs marcat d’un o altre color, 
sempre en funció del tipus de servei que ofereixi l’operadora en 
aquest punt en concret.

NOVES EINES

https://www.nperf.com/es/map/ES/-/-/signal/?ll=36.12860325109547&lg=-6.9200000000000115&zoom=5
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El gran avantatge de nPerf és que permet comparar opcions. No 
només veus el servei que presta la teva companyia al carrer on 
resideixes. Pots fer una ullada al que ofereixen la resta de les 
operadores. També comparar diferents parts duna mateixa ciu-
tat. Les dades es corresponen amb els mesuraments dels usua-
ris de nPerf, web que ofereix test de velocitat per a ADSL, VDSL, 
cable, fibra i satèl·lit. De fet, si et fixes en la part inferior esquerra 
del mapa veuràs un requadre on l’eina detalla el nombre de da-
des recollides a cadascuna de les zones, des de quan i també la 
data de l’última actualització, inclòs el dia i la hora exactes.

“Els mesuraments emmagatzemats són realitzats pels usuaris 
de l’aplicació nPerf. Es fan en condicions reals, directament 
sobre el terreny. Si vols participar només has de descarregar 
l’aplicació nPerf al teu smartphone. Com més dades hi hagi, 
“més complets seran els mapes!”, assenyala la pròpia nPerf 
a la seva web, en què precisa que les dades de cobertura 
s’actualitzen de forma automàtica i a tota hora i els mapes de 
velocitat cada quinze minuts. L’eina permet també descarregar 
les dades de cobertura o dels tests en format CSV.

nPerf ofereix també un altre servei: fer una ullada a la distribu-
ció de la cobertura 5G. Al teu país i més enllà. El recurs és molt 

útil, per exemple, per comprovar com es reparteix al llarg d’un 
mateix estat o per constatar-ne el nivell d’implantació més enllà 
de les fronteres. Si vols consultar-ho, només has de prémer el 
botó morat situat a la cantonada superior dreta.

De manera automàtica es desplegarà un mapamundi amb 
punts del mateix color. En el cas d’Europa, per exemple, crida 
l’atenció com van de ressagades Espanya i Bèlgica respecte 
a la resta de socis de la UE. Dins de l’estat espanyol, el des-
plegament es concentra sobretot pel litoral mediterrani i en les 
grans conurbacions, com ara Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla 
o Múrcia.

L’eina adverteix, això sí, que no totes les àrees en què ha de-
tectat 5G han de tenir-la oberta comercialment. Els mesura-
ments els realitzen també els usuaris de la seva aplicació, en-
cara que per participar-hi han d’estar equipats amb dispositius 
mòbils i targetes SIM compatibles amb 5G. “Es duen a terme 
en condicions reals, directament sobre el terreny”, recalquen. 
(Infografia: Genbeta)

NOVES EINES
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Un acord entre Google i Meta serà 
investigat per la Comissió Europea 
per possible infracció de les normes 
de la competència

La Comissió Europea i l’Autoritat dels Mercats i la Competència 
del Regne Unit (Competition and Markets Authority, CMA) han 
obert investigacions antimonopoli paral·leles al voltant d’un acord 
secret establert el 2018 entre Google i Meta -anteriorment Face-
book- , sota el títol “Jedi Blue”. L’objectiu és avaluar si l’acord so-
bre serveis de publicitat display poden haver infringit les normes 
de la competència, tant al Regne Unit com a la Unió Europea.

Les sospites de l’organisme comunitari i de l’autoritat britàni-
ca se centren en el pacte quid pro quo que haurien establert 
les dues multinacionals per manipular el mercat de la publici-
tat digital a favor seu. En aquest sentit, suposadament Goo-
gle hauria facilitat a Facebook tarifes preferencials i prioritat en 
l’elecció d’ubicacions per anuncis, a canvi que el gegant de les 
xarxes socials recolzés el sistema d’anuncis i no desenvolupés 
una tecnologia competidora o emprés el sistema de subhastes 
de algun competidor.

Segons sembla, a través de l’anomenat acord Jedi Blue en-
tre Google i Meta, una tecnologia competidora d’Open Bidding 
de Google pot haver estat atacada amb l’objectiu d’afeblir-la i 
excloure-la del mercat per mostrar anuncis a llocs web i aplica-
cions d’editors. (Font: Reason Why)

Com esborrar fotos duplicades o 
repetides al teu mòbil o PC

Esborrar fotos duplicades al teu mòbil: Una de les millors mane-
res d’eliminar fotos repetides al teu mòbil és utilitzar aplicacions 
específiques per realitzar aquesta tasca. Una de les millors al-
ternatives és instal·lar l’app de Remo Duplicate Photos Remo-

NOVES EINES

https://www.xatakamovil.com/tutoriales/como-eliminar-fotos-repetidas-tu-movil-cinco-minutos
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ver, disponible per a Android a Google Play i per a iOS a l’App 
Store. És una aplicació gratuïta.

Quan obris aquesta aplicació per primera vegada al teu iPhone 
o al teu mòbil Android, hauràs de donar permís per accedir a les 
teves fotos i arxius multimèdia. Això serà necessari, ja que ne-
cessitareu aquest accés per poder analitzar les fotos del vostre 
dispositiu i detectar les duplicades.

Troba fotos duplicades a Windows: També tens alternatives per 
trobar i esborrar fotos duplicades a Windows. Una de les millors 
gratuïtes que tens és Find.Same.Images.OK , i la pots desca-
rregar a la web de softwareok.com/?Download=Find.Same.
Images.OK. En ella, tret que el teu ordinador tingui més de 10 
anys hauries de baixar la versió de 64 bits. Tindràs una versió 
instal·lable i una portàtil, sent la segona una que no necessites 
instal·lar. Totes dues són el mateix, o sigui que utilitza la que 
prefereixis.

El lector pot ampliar aquesta informació des d’aquest link. (Font: 
Xataca – infografia: tekcrispy)

Una manera més senzilla d’importar 
conversions fora de línia

Si sou un professional del màrqueting de generació de contac-
tes, és fonamental entendre quins contactes es converteixen 
en clients de pagament. Importar les conversions fora de línia 
us pot ajudar. Mesurant i generant informes dels contactes tan-
cats, podeu entendre com les campanyes generen impacte i 
optimitzar els clients valuosos. Tanmateix, aquest procés so-
vint requereix temps i recursos per a desenvolupadors a fi de 
funcionar. Per posar-vos-ho més fàcil, llancem les conversions 
millorades per als contactes, una manera de mesurar els con-
tactes sense connexió mitjançant una tecnologia similar a les 
conversions millorades per al web. 

Amb les conversions millorades per als contactes, podeu con-
figurar el mesurament de contactes sense connexió mitjançant 
la interfície de Google Ads o de Google Tag Manager. Això vol 
dir que ja no cal que feu canvis al sistema de gestió de la rela-
ció amb els clients (CRM) ni al lloc web. A continuació, podeu 
mesurar i generar informes dels contactes convertits mitjançant 
les dades pròpies que ja teniu emmagatzemades al vostre sis-
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https://www.genbeta.com/herramientas/como-borrar-fotos-duplicadas-windows-10-11-cinco-programas-gratis-que-escanearan-tu-equipo-busca-imagenes-repetidas
http://www.softwareok.com/?Download=Find.Same.Images.OK
http://www.softwareok.com/?Download=Find.Same.Images.OK
https://www.xataka.com/basics/como-borrar-fotos-duplicadas-repetidas-tu-movil-pc?utm_source=NEWSLETTER&utm_medium=DAILYNEWSLETTER&utm_content=POST14&utm_campaign=15_Mar_2022+Xataka&utm_term=CLICK+ON+TITLE
https://support.google.com/google-ads/answer/2998031
https://support.google.com/google-ads/answer/9888656


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

tema de CRM. Aquestes dades s’han xifrat amb la funció resum 
i protegit abans d’enviar-les a Google per protegir la privadesa 
de l’usuari.

Obteniu més informació sobre les conversions millorades per 
als contactes al Centre d’ajuda de Google Ads. (Font: Stephen 
Chang/Google Ads)

Un web és la navalla suïssa de la 
conversió de documents, arxius, 
àudios, ebooks, imatges i més

Més vegades del que creiem necessitem un convertidor d’arxius 
a la nostra vida. Per canviar el format d’una imatge , el d’un lli-

bre electrònic , el d’una cançó , el d’un vídeo , el d’un document, 
el d’un PDF ... cap una conversió trobant-te en la tessitura de 
buscar una bona eina per a aquesta comesa, explica Toni Cas-
tillo a Genbeta.

Hi ha l’opció de buscar la que s’adeqüi a la nostra necessitat 
específica, el més recomanable per practicitat és que sigui una 
utilitat online, o recórrer a una que reuneixi pràcticament totes 
les conversions que necessitarem en el dia a dia. Una web com 
Online Convert, una veritable navalla suïssa de la conversió de 
fitxers.

Aquesta web que avui us presentem, Online Converte, és de 
gran utilitat en permetre dur a terme un munt de conversions de 
tota mena: d’àudio, documents, serveis web, programari, vídeo, 
llibres electrònics, dispositius, imatges, arxius... És extremada-
ment versàtil.

És d’aquestes aplicacions web que podem fixar en els favorits 
del nostre navegador, fins i tot a la barra de marcadors, perquè 
podem estar convençuts que tard o d’hora la necessitarem. Per 
passar un PDF a Word, un PNG a JPG, un MP4 a MP3, un 
EPUB a MOBI, un DOC a PDF o un MKV a MP4. La majoria 

NOVES EINES

https://support.google.com/google-ads/answer/9004451
https://support.google.com/google-ads/answer/9004451
https://support.google.com/google-ads/answer/9888656#leads
https://www.online-convert.com/es
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de conversions que se t’acudeixin les trobaràs en aquest web. 
(Font i il·lustració: Genbeta)

NOVES EINES
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L’escassetat de paper provoca un 
caos entre les impressores i els seus 
clients
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

 
Intergraf, l’associació comercial que promou i protegeix els in-
teressos de la indústria gràfica a nivell europeu, adverteix que 
la crisi paperera actual s’agreujarà encara més amb greus re-
percussions en el subministrament de productes impresos per 
a tots els mercats econòmics. Això constitueix una amenaça no 
només per a la indústria gràfica, sinó que posa en perill la seva 

funció de suport a tots els sectors i el tan necessari repunt de 
l’economia europea.

La indústria gràfica experimenta una escassetat de subministra-
ment de paper que mai havia experimentat abans. La indústria 
de la impressió amb els seus múltiples productes serveix cada 
dia a ciutadans i empreses d’arreu d’Europa. Produeix suports 
impresos com llibres, revistes i diaris; llibres escolars, etiquetes 
per a productes alimentaris o farmacèutics, publicitat, envasos 
de tot tipus... El subministrament continu d’aquests productes 
està en perill real.

Des de fa més de sis mesos, el sector viu una crisi sense prece-
dents. Els preus del paper han registrat una taxa de creixement 
del 45% de mitjana en aquest temps, fins i tot fins al 80% per al 
paper de premsa utilitzat per imprimir diaris i revistes. Aquests 
preus creixents, a causa principalment de l’augment dels costos 
de l’energia, ara s’acompanyen d’una important escassetat de 
paper i cartró a tot Europa. La manca de paper i cartró aviat 
tindrà grans implicacions per a l’economia europea, ja que a 
més de diaris i llibres hi ha productes vitals com els aliments, 
els medicaments i els llibres escolars. En realitat, s’enfronten a 
interrupcions de la cadena de subministrament.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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La vaga recent i encara en curs a les fàbriques de paper nòrdi-
ques, que s’allargarà fins a finals d’aquest mes de març o fins 
i tot l’abril, agreuja la situació del subministrament de paper i 
cartró a Europa a molt curt termini. Les existències de les im-
premtes no duraran fins que no s’hagi resolt la vaga.

L’actual guerra a Ucraïna tindrà impactes no només en els 
preus de l’energia, sinó també en el subministrament de fusta i 
pasta per als fabricants de paper europeus. Això reforçarà en-
cara més els subministraments a mitjà i llarg termini, que són 
una gran preocupació per al futur de la indústria del paper.

Els efectes combinats d’una reducció de les capacitats de pa-
per gràfic a Europa (en els últims cinc anys (2016-2021), un to-
tal del 25,8% de la capacitat de paper gràfic europeu ha tancat), 
la reducció de la disponibilitat de paper recuperat i l’augment de 
la competència per les fibres de fusta de diversos altres sectors 
com la construcció, el tèxtil o l’energia, estan creant incertesa 
per al subministrament continu de fibres de fusta per als sectors 
europeus.

Tot i que la indústria gràfica europea reconeix que tots tenen 
poca influència en diversos d’aquests factors, hi ha algunes ac-

cions concretes que poden prendre els operadors econòmics i 
les autoritats implicades. Per això, des de Intergraf demanen:

• Una aturada immediata o una reducció important de les ex-
portacions de pasta i paper a tercers països per salvaguardar 
l’autonomia de les indústries d’impressió i editorial d’Europa.

• A curt termini, que ambdues parts implicades en la vaga en 
curs a les fàbriques de paper nòrdic trobin un camí comú cap a 
una solució per garantir la disponibilitat del paper i cartró neces-
saris al mercat europeu.

• A més llarg termini, assegurant una autonomia europea en el 
subministrament de fusta, pasta i paper per a tots els sectors 
econòmics, assegurant un subministrament suficient de matèria 
primera i capacitat de producció a Europa.

La inflació generada pels preus de l’electricitat i els generalit-
zats problemes de primeres matèries amenacen clarament una 
indústria que fins l’any passat registrava les seves millors xifres 
de la darrera dècada. (Fotografia: cadenaser.com)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Prop d’11 milions de persones usen 
el televisor diàriament per a una 
altra activitat diferent de veure la TV 
convencional

Prop d’11 milions de persones usen el televisor diàriament al-
menys un minut per a una altra activitat diferent a veure la te-
levisió convencional i d’aquests, 1,6 milions, la fan servir en 
exclusiva per a aquests fins, segons es desprèn d’un estudi de 
Barlovento Comunicación realizado entre l’1 de gener i el 13 
de març. 

El temps d’ús del televisor per a altres activitats diferents al con-
sum convencional de televisió (Internet, vídeos o videojocs) és 

de 36 minuts diaris per persona i 152 minuts diaris per espec-
tador. D’aquests, Internet acapara 27 minuts, la reproducció de 
continguts gravats i no emesos els set dies previs cinc minuts i 
altres com a videojocs, ràdio o TDT quatre minuts.

La cobertura d’aquest consum arriba a més de 35,9 milions en 
el període estudiat, és a dir, el 79% de la població d’Espanya ha 
fet servir el televisor alguna vegada per a un altre ús que no és 
el purament de visionat de continguts televisius.

La mitjana d’edat d’aquests consumidors és de 40 anys. Els 
grups que fan més ús d’aquesta categoria són els homes (37 
minuts de mitjana al dia), els adults de 25 a 44 anys (52 minuts) 
i els nens de 4 a 12 anys (47 minuts).

Les comunitats autònomes on els “altres usos del televisor” re-
gistren més temps són Madrid, Múrcia i Catalunya. Per con-
tra, les tres comunitats on aquesta modalitat té una menor in-
cidència són Astúries, Galícia i Castella i Lleó. El pic màxim 
d’audiència d’aquests usos es registra entre les 22.30 i les 
23.30 hores amb prop de tres milions de persones consumint i 
s’aprecia un augment durant les jornades del cap de setmana 
amb un increment de 13 minuts respecte a la mitjana de dilluns 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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a divendres que se situa en 32 minuts. (Fon i infografiat: Barlo-
vento Comunicación)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’anàlisis Otros Usos del Televisor, 
de Barlovento. CLICAR AQUÍ  

Una direcció col·legiada de 26 
periodistes comandarà El Punt Avui

L’editor i director d’El Punt Avui, Joan Vall Clara, ha reestructu-
rat i ampliat l’equip directiu de la redacció del diari, en el qual 
ha decidit delegar totes les funcions del dia a dia. Aquesta re-
organització es concreta en una direcció executiva paritària for-
mada per 26 periodistes (14 homes i 12 dones) que de forma 

col·legiada hauran de comandar els canvis per assolir els ob-
jectius que es planteja l’editora.

Aquests objectius, són: fusionar les redaccions de l’edició im-
presa i la digital per optimitzar recursos i potenciar el web; apro-
fundir en l’aposta pels continguts propis i de gran format en el 
paper; millorar la coordinació entre El Punt Avui, L’Esportiu, La 
República, L’Econòmic i Catalonia Today, tant en les versions 
impreses com en les digitals, i recuperar la mirada de comarca-
litat sobre el territori.

La nova direcció periodística executiva s’organitza en dos grups 
amb funcions diferents. La direcció de seccions administra es-
pais informatius sobre els quals actuen amb plena sobirania de 
decisions i tenen equips de periodistes al seu càrrec. Els caps 
són David Brugué (nacional), Dolors Bellés (Europa-món) i Xevi 
Castillón (cultura i espectacles) per a la informació d’àmbit na-
cional. Per a les seccions que coincideixen amb productes, els 
nous directors són Anna Puig (edició de Girona), Xevi Masachs 
(L’Esportiu) i Pere Bosch (La República).

La direcció de seccions es completa amb Paco Espiga i Tere-
sa Márquez (nacional); Anna Balcells i Raül Garcia (Europa-

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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món); Guillem Vidal i Maria Palau (cultura i espectacles); Núria 
Astorch i Ure Comas (edició de comarques Gironines); Jordi 
Camps i Joan Martí (L’Esportiu); Mercè Ribé i Carina Filella (La 
República); David Portabella (delegat a Madrid), i Tura Soler 
(especialitzada en informació policial).

Per la seva part, la direcció adjunta la formen Toni Brosa, Toni 
Romero, Xevi Sala, Susanna Oliveira, Carles Sabaté, Irene Ca-
sellas, Sara Muñoz i Lluís Simon. S’encarregaran de controlar 
l’opinió, els grans formats i les sèries per impulsar la transfor-
mació del producte i coordinaran els aspectes comuns del dia 
a dia informatiu.
La remodelació es completa amb el nomenament d’Emili Gis-
pert i Toni Muñoz com a vicepresidents d’Hermes Comunica-
cions, que acompanyaran Vall Clara en la direcció estratègica 
de l’editora. (Font: Comunicació21 – fotografia: El Punt Avui)

Un nou portal web del Govern facilita 
l’accés als fons europeus

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Secretaria d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea ha posat en funcionament un 

nou servei dedicat als fons de la Unió Europea a Catalunya. 
El nou portal reuneix totes les oportunitats de finançament eu-
ropeu disponible, alertes de les convocatòries en curs per part 
de les institucions, facilita l’accés a la informació dels Departa-
ments de la Generalitat que intervenen en aquests fons i des-
taca exemples del que s’ha fet i s’està fent a Catalunya amb 
finançament europeu.

El nou servei ofereix informació actualitzada de les convoca-
tòries dels diferents fons, recursos i ajuts que les institucions 
europees obren regularment i agrupa tota la informació en 10 
àmbits temàtics per facilitar-ne l’accés i el seguiment. Les dife-
rents convocatòries que s’actualitzen en el portal es difondran 
a les xarxes socials, amb l’etiqueta #FonsUECat a través del 
compte de Twitter de la Delegació del Govern davant la Unió 
Europea @delgoveu. (Font: LocalRed)

Rebeca Pardo, Sergi Solà i Joana 
Gallego, nous consellers del CIC

La Fundació Consell de la Informació de Catalunya ha incorpo-
rat tres nous membres: Rebeca Pardo, degana de la Facultat 
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de Ciències de la Comunicació de UIC Barcelona; Sergi Solà, 
cap d’estudis de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Uni-
versitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, i Joana Ga-
llego, professora de Periodisme de la Universitat Autònoma de 
Barcelona especialitzada en gènere i comunicació. El patronat 
de la Fundació va aprovar la seva incorporació en la sessió 
plenària celebrada el 10 de març. (Font: CPC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller de Storytelling - Nivell avançat.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dimarts 22 de març (De 10.00h a 14.00h) - El recurs 
d’explicar a través de relats s’ha consolidat com una estratègia 
de comunicació que permet situar i retenir un missatge en un 
context comunicatiu competitiu i saturat d’impactes comercials. 
Aquest curs, amb continguts avançats, impartit per Mario Sorri-
bas i Francesc Ponsa, s’adreça a persones que desitgin apro-
fundir en la pràctica de relats que funcionen i en la descoberta 
de noves aplicacions punteres interactives i transmèdia.

Comunicació interna a l’entorn professional.- Sessió on line 
en directe. Dijous 24 de març (De 10.00h a 13.00h) - El curs, a 

càrrec de Diana Puig i Mabel Amorós, mostra el paper que juga 
la comunicació interna a les organitzacions a partir de l’anàlisi 
del seu rol estratègic i de les seves principals eines per motivar 
i gestionar equips, implantar canvis i potenciar el sentiment de 
pertinença.

Webinar: Recursos per produir contingut gràfic.- Sessió 
on line en directe. Divendres 29 de març (De 10.00h a 11.30h) 
- L’objectiu del taller, impartit per Marta Aguiló, és conèixer 
conceptes de disseny que hem de tenir en compte a l’hora de 
maquetar continguts, així com eines online que ens ajuden a 
dissenyar contingut gràfic per a documents, memòries corpora-
tives, web o xarxes socials que gestionem. 

Claus per elaborar un pla de negoci d’un mitjà digital.- Ses-
sions on line en directe i enregistrades. Dimecres 30 i dijous 
31 de març i 6 i 7 d’abril (8 hores) - El curs, dirigit per En-
rique Canovaca, ensenya una visió global del funcionament 
d’una empresa periodística, amb la presentació d’una multi-
tud de casos, incidint en noves estratègies per connectar amb 
l’audiència i vies alternatives d’ingressos. Comptarà també amb 
l’assessorament del professor per millorar els projectes perio-
dístics dels participants.
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Youtube i videomàrqueting.- Curs Presencial. Manresa. Di-
mecres 30 de març (De 16.00h a 20.00h) - Youtube és una arma 
de màrqueting massiu i una poderosa eina per interactuar amb 
la comunitat, ja sigui la pròpia o la de l’organització per a la qual 
treballem. A més, és una màquina de generar tràfic qualificat 
cap al web. En aquest curs, conduït per Enrique San Juan, es 
desvetlla tot el potencial de Youtube com a plataforma i es pre-
senten les tècniques del videomàrqueting com a eina de pro-
moció i vendes.

Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Segona 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Del dijous 31 
de març al 12 de maig (12 hores) - En aquesta segona part 
de l’intensiu de xarxes socials, dissenyat per Pilar Yépez, ens 
centrarem en Discord, TikTok i Whatsapp i descobrirem com po-
dem integrar-les en el nostre mix de xarxes per finalment, en un 
taller personalitzat, aprendre com optimitzar la nostra estratègia 
social amb totes les xarxes analitzades en la primera i segona 
part d’aquest programa.

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- Sessions on line 
en directe. Divendres 1 i 8 d’abril (De 10.00h a 13.00h) - En aquest 
taller, presentat per Enrique San Juan, s’abordaran tots els fona-

ments teòrics de la creació de podcasts, seguit d’una pràctica 
per part dels alumnes que serà revisada pel professor.L’objectiu 
és aprendre l’essencial per a la producció de podcasts de quali-
tat que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una 
oportunitat de negoci o laboral per a periodistes.

Tècniques de Negociació i Lideratge.- Curs Presencial. Bar-
celona. Dimarts 12 i 19 d’abril (De 10.00h a 14.00h). Girona. 
Dimarts 10 i dijous 12 de maig (De 10.00h a 14.00h) - En aquest 
curs pràctic, a càrrec de Josep Salvat, tractarem totes les qües-
tions a tenir en compte a l’hora de comunicar-nos amb la “part 
contrària” com aquells comportaments verbals i no verbals que 
cal tenir en compte en tots els processos de lideratge i negocia-
ció, tan vers un equip humà com per dirigir un projecte profes-
sional amb la visió més transversal possible. 

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs on line sen-
se restricció horària. Del dilluns 7 de març al 4 d’abril (8 ho-
res) - Dominant les aplicacions i tècniques adequades, amb un 
smartphone es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equi-
parable a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament professio-
nal. Els participants en aquest curs, impartit per Jordi Flama-
rich, aprendran a elaborar peces amb una qualitat professional. 
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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: CP)
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Newsquest s’acosta a una fusió 
amb Archant per crear el gegant de 
notícies locals del Regne Unit
Per Mark Kleinman, editor / Sky News
 

Newsquest està a la vora d’una fusió amb Archant que establirà 
un dels dos grups editorials de diaris regionals més grans del 
Regne Unit. Newsquest Media Group Ltd. és la segona edi-
torial més gran de diaris regionals i locals del Regne Unit. És 
propietat del holding de mitjans de comunicació nord-americà 
Gannett.

Sky News s’ha assabentat que Newsquest, que és propietat del 
gegant editor nord-americà Gannett, podria segellar la compra 
d’Archant, amb seu a East Anglia, en pocs dies. Archant Limited 
és una empresa editorial de diaris i revistes amb seu a Norwich, 
Anglaterra. El grup publica quatre diaris, al voltant de 50 diaris 
setmanals i 80 revistes de consum i contracte.

Un acord, que s’entén que està valorat entre 10 i 15 milions 
de lliures esterlines, unirà, doncs, els editors de North Wales 
Pioneer i l’Eastern Daily Press. Ha estat damunt la taula des 
que Newsquest es va assegurar un període d’exclusivitat fa di-
verses setmanes.

Archant, que va ser adquirida per l’inversor Rcapital el 2020, 
és propietari d’alguns dels diaris locals més coneguts de Gran 
Bretanya, com ara Ham & High Express de Londres i l’Eastern 
Daily Press.

Per a Newsquest, una fusió amb Archant ompliria un buit geo-
gràfic important a la seva cartera i crearia un rival encara més 
gran per a Reach, l’editor cotitzat de The Daily Mirror, i JPI Me-
dia, l’empresa que abans es coneixia com a Johnston Press.
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Archant es va establir el 1845, amb la família Colman, el nom 
de la qual va passar a adornar la famosa marca de mostassa 
anglesa, un dels fundadors de l’empresa. Des que Rcapital va 
comprar Archant, l’empresa s’ha reestructurat, substituint gran 
part del seu equip directiu.

L’acord rau en que Archant va requerir el suport del Fons de Pro-
tecció de Pensions, el bot salvavides de la indústria, que va pren-
dre una participació del 10% en el negoci. Anteriorment, Archant 
era propietari de The New European, que va ser venut posterior-
ment a un consorci que incloïa l’antic director general de la BBC 
Mark Thompson i l’antic editor del Financial Times Lionel Barber.

Associació de Google per desenvolupar un nou model.- 
Molts dels títols publicats per Archant i Newsquest han aban-
donat les seves edicions impreses i s’han convertit en diaris 
només en línia en els darrers anys.

Archant ha tingut cert èxit a l’hora de reinventar-se per a l’era 
digital, atraient milions de visitants mensuals únics als llocs web 
dels seus títols. El 2019, va assolir una associació històrica amb 
Google, el gegant de la cerca en línia, per desenvolupar un nou 
model de notícies digitals locals.

La cartera de Newsquest també inclou el Watford Observer i 
el Wirral Globe. L’empresa de propietat nord-americana va ex-
plorar una oferta per Archant l’última vegada que va sortir al 
mercat, segons els informes de l’època. Cal dir que Rcapital 
no ha volgut comentar aquesta operació. (Fotografia: Flashes 
& Flames)
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La guerra a Ucraïna dispara el 
consum d’informació a Espanya
Per Jaume Agulló, VP Managing Director South EMEA / Com-
Score.com

La guerra a Ucraïna ha disparat les xifres de consum 
d’informació dels espanyols. Utilitzant les dades de consum 
recollides censalment per Comscore a Espanya, el dia 24 de 
febrer, començament de la invasió, marca el principi d’un perío-
de de fort interès pels continguts informatius als mitjans digitals 
espanyols, tant a les visites des d’ordinadors com des de dis-
positius mòbils.

Amb increments de fins a un 50% d’un dia per un altre en el 
volum de contingut consumit, els darrers dies de febrer mostren 
un clar canvi de comportament a la població espanyola, pen-
dent de les notícies sobre una guerra atroç i inesperada, com-
portament que, malauradament, sembla estendre’s també cap 
al mes de març. L’increment de consum informatiu se situa al 
voltant d’un 20% per sobre dels dies previs a la invasió i clara-
ment per sobre de la mitjana del mes de febrer (vegeu el gràfic). 

 
Tot això en un mes ja de per si mateix informativament intens a 
partir de la seva meitat, aproximadament, com mostra el fort pic 
de consum de contingut informatiu registrat el dia 13 –eleccions 
a Castella i Lleó– i, en molta menor mesura, l’increment en els 
dies posteriors – crisi al Partit Popular. Tot i això, aquests esde-
veniments, més d’interès local o nacional, generen increments 
puntuals però no mantenen aquest interès en el temps més en-
llà d’uns quants dies, fins al dia 18 del mes. A diferència d’això, 
sembla que la invasió d’Ucraïna desperta un interès clarament 
sostingut en el temps a partir del 24 de febrer i, en les dades 
preliminars recollides per Comscore, també durant la primera 
setmana de març. 
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Les dades utilitzades en aquesta anàlisi mensual procedei-
xen de l’agregació dels esdeveniments censals recollits per la 
tecnologia d’etiquetatge de Comscore en una selecció de do-
minis web que pertanyen a clients inclosos a la categoria de 
News/Information. Al gràfic es mostren aquestes dades agrega-
des diàries utilitzant com a base 100 la mitjana de consum en 
aquests dominis web durant el mes de febrer.
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Redaccions en temps de pandèmia
Per Gemma Bufiasel / Report.cat

Podríem afirmar, sense por d’equivocar–nos, que l’arribada de 
la Covid–19 ha causat un gir de 360 graus a les nostres vides. 
En el cas dels mitjans de comunicació, acostumats al contacte 
directe i proper a les redaccions, amb les entrevistes presen-
cials i a les rodes de premsa, les mesures de prevenció en el 
contagi i la propagació del virus, els ha afectat de forma directa. 
Com ha afectat la pandèmia les rutines i la tasca dels periodis-
tes a les redaccions?

El cap de redacció de l’Agència Catalana de Notícies, Xavi Alsi-
net, assegura que l’esclat de la pandèmia va provocar que tots 
els seus redactors passessin, de forma immediata, a exercir 
el teletreball. “Però el teletreball no ens era aliè abans de la 
pandèmia. Els redactors que treballen fora de Barcelona ja en 
feien, i els de Barcelona en podien fer. Habitualment, enviem 
continguts des del lloc on passen els fets, i era una pràctica 
habitual també fer–ho des de casa. Fer teletreball no va ser 
traumàtic. L’adaptació va ser ràpida. Tots els redactors i redac-
tores ja tenien tot el material necessari per poder–ho fer abans 
de la pandèmia, i el servei no se’n va ressentir”, explica.

En canvi, Mar Rocabert, redactora d’El País Catalunya, afirma 
que la pandèmia ha suposat un canvi en la seva manera de tre-
ballar. “Amb el primer confinament, tothom va haver de deixar la 
redacció i anar cap a casa; i això va suposar que ens haguessin 
d’equipar amb ordinadors, material i programes d’edició perquè 
només els qui ja fèiem feines a casa els teníem”, recorda.

Tot el contrari de com ho va viure la plantilla de VilaWeb. “Com 
som una redacció en línia estàvem molt acostumats a treba-
llar d’aquesta manera”, assegura Assumpció Maresma, editora 
i fundadora del mitjà. “Per exemple –afegeix– durant l’atemptat 
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del 17–A la majoria de periodistes fèiem vacances, i ens vam 
connectar tots de seguida per cobrir la informació de les prime-
res hores, des de diferents llocs, amb una gran eficàcia. Per 
això la Covid no ens va agafar desprevinguts”. Tot i això, afirma 
que les primeres setmanes van ser molt intenses, però es van 
adaptar molt bé. “La intensitat informativa del moment ens feia 
estar a tots molt alerta. Fins i tot recordo convocar consells de 
redacció d’urgència gairebé a mitjanit”, conclou Maresma.

El teletreball que ha vingut per quedar–se
El mitjà televisiu també va haver d’adaptar les seves rutines a la 
nova normalitat, tal com explica el director general de Reus TV, 
Sergi Vallhonrat. “Inicialment, quan va haver–hi el confinament, 
vam muntar tres equips, per separat, per aïllar–los i que, si un 
d’ells es contagiava, poder tenir–ne d’efectius. Vam crear–ne un 
dels matins, un de tardes i un de cap de setmana. Abans de la 
pandèmia, no fèiem informatius en directe, durant el cap de setma-
na, i amb la Covid, vam fer–ne un dissabte i un diumenge. Per tant, 
teníem tres equips igual de compensats. Hi havia una persona que 
presentava, una que editava i redactors que feien les notícies”, 
detalla. Aquesta nova rutina es va mantenir des del març fins a 
l’estiu del 2021. I fins al juny, que ens van desconfinar, va haver–hi 
periodistes que durant tres mesos no es van veure físicament.

Aquestes rutines van afectar les diferents televisions del país, i 
no es van canviar de seguida. Tant és així que el març del 2020, 
el comitè d’empresa de Televisió de Catalunya va emetre un 
comunicat en què reclamaven “a la direcció de la CCMA i dels 
seus mitjans mesures per afrontar l’emergència amb el doble 
objectiu de preservar la nostra salut i mantenir la funció de ser-
vei públic”. Un any i vuit mesos després, es continua demanant 
la pròrroga de l’acord que regula el teletreball a la CCMA.

Així, volen la negociació d’un acord definitiu que reguli el tele-
treball a l’empresa en un escenari postpandèmia. Tant el Comitè 
com la direcció estan d’acord que les situacions de conciliació i 
de salut hauran de ser prioritàries, però també que el teletreball, 
sempre voluntari, haurà de ser possible allà on les necessitats 
productives i organitzatives ho permetin i, per tant, no haurà 
d’estar limitat només a motius de salut o de conciliació.

Dinàmiques post–pandèmia
Avui dia, per ser periodista, cal dominar les TIC, així com tot un 
munt de recursos i eines virtuals que permetin fer la feina amb 
rapidesa, des de qualsevol lloc del món i, sovint, en contac-
te amb equips remots. Així, la pandèmia ha suposat, des dels 
seus inicis, una adaptació constant de les maneres de treballar 
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dels mitjans a una situació extraordinària que comportava, per 
força, la virtualitat.

Cris Mongay, periodista i redactora de Territoris.cat, comenta 
que en el seu cas, com que són un mitjà petit i amb poca plan-
tilla, han optat per continuar informant sobre les novetats i pro-
jectes de les sis comarques de Ponent a peu de carrer, però 
prescindint de la redacció física. “De fet, realitzem reunions vir-
tuals en diverses ocasions de la setmana i per mes, i també fem 
trobades presencials perquè no es descafeïni la part emocional 
i de bon rotllo de l’equip. Però, sigui com sigui, teletreballem en 
gran part, cosa que ja fèiem força abans de l’inici de la pandè-
mia”, afirma.

En canvi, el setmanari El Vallenc, en ser un mitjà local –un cop 
passat el moment àlgid de la pandèmia– només van fer teletre-
ball en situacions puntuals, perquè el material de què disposem, 
així com els programes, són a l’oficina, tal com comenta la seva 
redactora Judit Sans. “Pel que fa a les notícies, hem anat fent 
reportatges especials fent una radiografia de tota la situació a la 
comarca, i avui dia encara conservem notícies setmanals amb 
els indicadors del virus, la vacunació, etc.”

Una de les pràctiques que més es van veure afectades amb la 
pandèmia va ser les activitats que impliquessin presencialitat i 
contacte, com les entrevistes i les rodes de premsa, que van fer 
el salt a la virtualitat.

“Durant el confinament, les administracions van fer rodes de 
premsa per streaming i telemàticament, però això ara ja s’ha 
anat perdent i han tornat a la presencialitat –exceptuant la Ge-
neralitat”, recorda Vallhonrat. El director de Reus TV creu que 
“oferir el servei d’streaming (tant en directe, com gravat i des-
carregable) ens facilitaria molt la feina als mitjans petits com el 
nostre, perquè no podem arribar a tot”.

El valor del contacte personal
Malgrat els beneficis i reptes que comporta la tecnologia i la 
digitalització dels mitjans de comunicació, actualment el com-
ponent humà i la feina d’equip encara està per resoldre. Com 
adaptar, i coordinar, els equips humans a la no presencialitat és 
quelcom que la Covid-19 ha evidenciat que cal millorar.

Així, des de VilaWeb admeten que amb el pas del temps cada 
vegada estaven més deconnectats entre ells. “Massa temps 
sense veure’ns. Les feines de les redaccions en línia reque-
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reixen processos simultanis que a vegades es feien difícils de 
coordinar”, reconeixen. El que Maresma recull com a aprenen-
tatge durant la pandèmia és que han après  que treballar en lí-
nia és útil en períodes curts i en circumstàncies concretes, però 
que habitualment és molt millor treballar tots junts. “Estar junts 
suma. Comentar les notícies en veu alta, enraonar, compartir 
fa que tot sigui més ric. O sigui que ens quedem amb el tele-
treball per resoldre situacions complexes i,  en canvi, preferim 
pel dia a dia veure’ns”, conclou. (Infografia: mesaderedaccion.
com i factorial)
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Com afectarà la guerra d’Ucraïna el 
sector publicitari? Així veuen el futur 
anunciants i agències
Per Berta Jiménez / Md. Màrqueting Directo
  

Parlem amb l’Associació de Màrqueting d´Espanya (AMKT), 
l´Associació Espanyola d´Anunciants (aea) i el c de c (Club de 
Creativos) per conèixer la seva opinió sobre aquesta tràgica 
situació.

Ja fa més de dues setmanes que va començar la tragèdia a Ucraï-
na. Més de 20 dies han passat des que l’exèrcit rus envaís el país 
veí iniciant un conflicte que està commovent el món sencer. Amb el 
cor en un puny, els països occidentals intenten asfixiar Putin i socó-
rrer la població ucraïnesa , a més de bregar amb les conseqüències 
econòmiques, socials i polítiques derivades d’aquesta guerra.

Dins del sector empresarial i publicitari, ja hi ha hagut reaccions 
al conflicte. Desenes d’empreses han decidit abandonar Rús-
sia, tancant les botigues o paralitzant les operacions producti-
ves. De fet, els darrers dies s’ha produït una fugida en massa 
de multitud de marques amb renom internacional.

La guerra a Ucraïna té conseqüències indirectes
En aquest context, David Torrejón, conseller a l’Associació de 
Màrqueting d’Espanya (AMKT) reconeix que no té constància 
d’una «afectació particular» sobre la indústria publicitària de 
moment, atès que la guerra va esclatar fa pocs dies i les conse-
qüències encara no s’han notat enormement.

A llarg termini, segons explica Torrejón, els efectes «directes» 
seran limitats a causa del volum dels intercanvis del sector pu-
blicitari amb Rússia. Així ho indiquen alguns organismes espe-

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cialitzats en tendències macro, com CEPREDE, que no entre-
veuen, de moment, escenaris apocalíptics. 

No obstant això, els efectes «indirectes» sobre altres economies 
amb què el sector sí que té relació poden arribar a modificar el PIB 
al voltant d’un 0,5%. «Al parlar d’efectes indirectes ens endinsem 
en un terreny ple de cignes negres, així que estic segur que anirem 
descobrint efectes inesperats, com li va passar a UK amb les seves 
previsions sobre els efectes del Brexit, la majoria negatius», diu. 

Des del punt de vista dels departaments de màrqueting, un es-
cenari com el que previsiblement arribarà, amb una inflació mi-
tjana, presenta un «repte important atès que venim d’una llarga 
etapa d’estabilitat», segons Torrejón. 

«La política de preus prendrà una importància inesperada i els 
que puguin donar-li suport amb eines d’intel·ligència artificial. 
És molt possible que anem a una acceleració de l’adopció de 
preus flexibles, especialment a l’ entorn digital”, conclou. 

Incertesa i inestabilitat 
L’ Associació Espanyola d’Anunciants (aea) expressa la seva 
«rotunda condemna cap a la violència i cap a la vulneració dels 

drets humans» davant els catastròfics fets que estan tenint lloc 
a Ucraïna. «Manifestem la nostra solidaritat amb les víctimes, 
els nostres pensaments estan amb totes les famílies que estan 
patint aquesta terrible situació», declaren.

Coincidint amb l’AMKT, la aea creu que aquest conflicte iniciat 
pel Kremlin portarà conseqüències negatives per a tots els sec-
tors econòmics. «L’escalada militar transmet incertesa i inestabi-
litat i dificulta la recuperació econòmica després de l’agreujant ja 
patit amb la pandèmia», expliquen.

Les expectatives de recuperació de la inversió que havia recollit el da-
rrer baròmetre Trend Score, el qual posava de manifest que el 2022 
seria l’any de reactivació econòmica i de les inversions, hauran de ser 
revisades, com apunta l’associació. “Aquestes dades de tendències 
d’inversió hauran de ser revisades els propers mesos a la llum de la 
incertesa que està provocant aquesta guerra a Europa”, diuen.

L’Associació Espanyola d´Anunciants manifesta, a més, que la 
seva posició en aquesta situació va alineada amb la de la Fede-
ració Mundial d´Anunciants (WFA). Aquesta federació, «respec-
tant la sobirania i decisió de cada marca, ha fet una crida, sota 
l’Aliança Global per a Mitjans Responsables (GARM), a tots els 
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seus membres perquè revisin acuradament i reconsiderin les 
seves inversions actuals en mitjans i màrqueting a Rússia, a 
particular amb aquells mitjans de comunicació que són a prop o 
que són part efectiva de l’administració russa».

Un drama humà
Finalment, la AEA recorda que, òbviament i com no pot ser altra-
ment, aquest conflicte també afecta la societat des del pla social 
i emocional. «Les marques són part de la societat i estan involu-
crades pel que fa als ciutadans. Afecta des de l’ horror i la tristesa, 
però també des del posicionament cap a l’ ajuda als ciutadans”. 

«Estem veient actualment la involucració de moltes empreses i 
de moltes marques intentant ajudar els seus empleats buscant-
los allotjament, ajudes econòmiques, de cobertura logística, me-
dicines», afegeixen. 

Des del Club de Creatius (c de c), la seva presidenta, Mónica 
Moro, explica que «costa molt» pensar en les possibles con-
seqüències de la guerra per a la professió «veient el drama 
humà» que està tenint lloc a Ucraïna. Segons ell, seria «frívol» 
donar una opinió sobre aquest assumpte i reitera que el que 
és coherent ara mateix és preocupar-se per la tragèdia social.

Què pot fer el sector del màrqueting?
Segons l’AMKT, les associacions de la indústria del màrqueting 
poden aportar principalment dues coses a aquesta situació. En 
primer lloc, podeu posar al servei dels socis tota la informació 
necessària (ja sigui amb documentació, formació, presenta-
cions) per trobar solucions, tant sectorials com multisectorials. A 
més, Torrejón explica que des de la Comissió d’Estudis d’AMKT 
es poden plantejar més investigacions amb vista al futur que 
puguin ajudar els socis a manejar la situació.  

En segon lloc, aquesta associació s’ofereix a ajudar les em-
preses a gestionar el seu màrqueting en aquests moments tan 
complicats. «Crec que és un servei a tota la societat», insisteix 
el conseller.

Per la seva banda, el c de c ja ha posat en marxa iniciatives per 
socórrer els ucraïnesos i intentar enviar-los estris bàsics perquè 
cobreixin les seves necessitats enmig d’aquest drama. «Les as-
sociacions professionals tenen un sentit, però potser no és la 
seva única raó per existir. Ara, n’hi ha una de molt poderosa 
perquè Club de Creativos faci alguna cosa amb resultats im-
mediats », deia el comunicat del c de c. (Infografia: InfoK-TV3)
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Dels onze diaris catalans que han 
portat els comptes del 2020 al registre 
mercantil deu presenten números 
vermells
Per E.G. / El Punt Avui

El Punt Avui és l’únic diari de Catalunya que va obtenir un re-
sultat econòmic positiu el 2020, dels onze que han presentat 
dades al registre mercantil. Els 294.000 euros de guanys decla-
rats per Hermes Comunicacions, SA, són l’excepció en un mar 
de números vermells, que mostren la realitat d’un sector que 
en el quinquenni 2016-2020 ha perdut, en conjunt, 47.276.000 
euros. Aquestes dades econòmiques, reflectides en la taula ad-
junta, s’han extret del que han presentat les editores al regis-
tre mercantil aquests cinc anys. El 2020, el primer any gairebé 
sencer de la pandèmia per la covid-19, ha estat el pitjor de la 
sèrie, amb una pèrdua acumulada de 23.720.000 euros. Amb 
tot, llevat del 2019 –exercici en què la tendència es capgira 
puntualment per efectes de l’operació de venda d’El Periódico 
i l’Sport a Prensa Ibérica–, el sector de les empreses editores 
de diaris en paper ja anava acumulant pèrdues any rere any. La 
tendència a la baixa era clara i ja venia d’anys anteriors.

Vermell generalitzat
El vermell que taca els comptes d’explotació és general. La 
davallada afecta tothom, amb algun fet diferencial, com el 
del Diari de Tarragona, que acumula tota la pèrdua en un sol 
any, el 2020. En qualsevol cas, els diaris d’àmbit nacional s’hi 
han deixat 34.528.000 euros en cinc anys; els locals, un total 
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de 6.376.000, i els esportius n’han perdut 6.371.000 més. En 
aquest camp, el dels esportius, es produeix l’únic cas en què un 
diari fa un balanç positiu en el còmput del quinquenni: Mundo 
Deportivo, amb 1.090.000 euros, i només ha declarat pèrdues 
el 2020.

Preparant el futur
Joan Vall Clara, editor i director del diari, va exposar amb tota 
la seva cruesa la realitat del sector en l’assemblea en què va 
presentar la reorganització de la direcció. Va insistir que els 
canvis que proposa s’hauran de dur a terme en un marc de re-
dimensionament constant del projecte, en atenció a la situació 
de davallada constant del sector i pensant en el futur a llarg 
termini. “Potenciarem els webs, perquè el futur serà digital, però 
tindrem molt present que la nostra economia se sustenta en el 
paper. Estem preparant l’empresa perquè pugui exhibir forta-
leses en el 50è aniversari, el 2029, i llançar-la amb un model 
de negoci nou cap al centenari, que algú celebrarà”, va dir Vall 
als treballadors. Com a editor i màxim accionista d’Hermes des 
del febrer del 2020, va deixar molt clar que el projecte de fu-
tur s’haurà de desenvolupar tenint molt present que la prioritat 
serà complir escrupolosament amb els compromisos contrets 
per l’empresa.

Recursos en pandèmia
“Farem els canvis –va ex-
plicar Joan Vall– amb la 
idea d’aconseguir el lide-
ratge de la informació a 
Catalunya per a l’any 2029 
i els farem en el marc d’una 
economia, la nostra, que la 
sustentem en el projecte 
de diari en paper i que ha 
estat capaç, en plena pan-
dèmia, de generar els re-
cursos per poder retornar 
el deute en el termini pac-
tat amb l’anterior propietari 
per poder gaudir, així, de 

les quitacions acordades.” En aquest context general del sector 
i amb la previsió d’una caiguda dels ingressos d’un 10% anual, 
Vall va destacar el fet que El Punt Avui ha presentat benefi-
cis dos anys consecutius (416.000 euros el 2019 i 294.000 el 
2020), un fet que es repetirà per tercer exercici, el 2021, segons 
va explicar Vall.
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Líders en català
Pel que fa a la venda d’exemplars, El Punt Avui es manté com 
a líder de la premsa en català, al davant de l’Ara, amb 12.383 
exemplars diaris venuts el mes de gener passat, segons les 
declaracions dels editors a l’OJD, pendents d’auditar, que figu-
ren en la taula adjunta. Es consolida, a més, com a tercer diari 
de Catalunya, darrere de La Vanguardia, amb una venda diària 
de 56.085 exemplars, i d’El Periódico (17.584). El quart rotatiu 
en el rànquing de la informació general és El País, amb 6.317 
exemplars. Aquest mes de gener es van vendre a Catalunya un 
total de 155.551 diaris, 72.760 dels quals, menys de la meitat, 
al quiosc, i 82.791 per subscripció. (Gràfics: El Punt Avui)
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Que sí, el periodisme local té futur!
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / Comunica-
ció21

En un article anterior escrivia sobre la necessitat o no d’estudiar 
el grau de Periodisme i deia també que “l’experiència del perio-
dista es compon d’una barreja d’habilitats comunicatives a múl-
tiples nivells i competències dels sectors de referència, alguns 
assimilables a través de cursos i llibres, altres menys”, i al final 
apuntava de manera clara: “s’hagi escalfat cadira a la univer-
sitat o rondant pel carrer servint una capçalera de proximitat”.

En els darrers dos anys, coincidint amb la pandèmia, arreu del 
món es viu una constatació de la vàlua del periodisme local. 

Hom s’adona que el periodisme local no ha perdut cap dels re-
quisits previs per fer la seva contribució a la informació pública 
i al debat en el futur. Precisament la proximitat el fa especial.

Fa sis anys, vint-i-dos investigadors del periodisme suís i ale-
many, juntament amb representants de la pràctica periodística 
local, van publicar una antologia sobre les peculiaritats i l’estat 
del periodisme local a Alemanya, que l’he conegut gràcies al pro-
fessor Guido Keel, cap de l’institut suís IAM (Institute for Applied 
Media Studies). El llibre té el títol significatiu de La secció mal 
jutjada, i fa justícia sobre el periodisme local. En comparació amb 
l’enlluernadora secció de política (nacional) o l’enlluernadora sec-
ció d’esports dinàmics o reportatges culturals distingits, el llibre 
afirma que “el periodisme local sovint és vist pels creadors i el 
públic com una mena de secció júnior del periodisme real, en la 
qual practiquen els nouvinguts, els que no han arribat més lluny 
als mitjans i departaments nacionals o de jutjats, on s’expliquen 
les grans històries, queden atrapats aquí”.

En relació també amb el meu article anterior, el professor 
i doctor en Periodisme Manuel López, durant molts anys a 
la UAB, m’escriu per recordar-me que “també en els estudis 
d’investigació de mitjans, el periodisme local i comarcal porta 
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una existència florida”. Ben cert. Ara bé, en bona part de les 
facultats d’arreu de l’Estat, en el millor dels casos és objec-
te de treball dels estudiants o serveix com a nínxol exòtic del 
periodisme. Els estudis importants, però, s’ocupen dels grans 
diaris, de les ofertes del servei públic, d’informar sobre “mega-
tendències” com ara la migració o el canvi climàtic, les crisis 
econòmiques globals o almenys les eleccions estatals i com a 
molt autonòmiques. Les històries de l’entorn, local, comarcal o 
supracomarcal a tot estirar només criden l’atenció si són prou 
exòtiques.

En aquest context, sembla oportú, per variar, valorar adequada-
ment el periodisme local o de proximitat, la seva funció, la seva 
importància i el seu potencial, a partir de tres tesis. Aquestes 
tesis entenc que no estan fonamentades científicament, sinó 
que són el resultat d’anys d’estudi, convivència i observació del 
periodisme local, els periodistes locals i la seva audiència.

1. El periodisme local és el periodisme més periodístic
El temps és fonamental en el periodisme; internet i les xarxes 
socials ho han agreujat encara més. Sovint, la investigació en 
pateix: els periodistes segueixen els informes de l’agència de 
notícies, o s’orienten als portals de notícies d’altres mitjans i 

després intenten trobar una altra font per internet o les xarxes, 
amén del telèfon. Això no funciona en l’àmbit local: cap agència 
forana informa sobre la disputa entre els ferrocarrils de muntan-
ya locals o la lluita per l’alcaldia fora de les grans ciutats. Les 
bones històries no només et passen a tu, sinó que requereixen 
ulls i orelles obertes al territori proper, una xarxa densa i discus-
sions personals. Les pimes locals poques vegades disposen de 
mitjans de comunicació rellevants que facilitin la feina amb in-
formació presentada de manera professional; al mateix temps, 
cada associació i cada comunitat envia innombrables notes de 
premsa.

Un cop reunides les teves històries i les hagis publicat al proper 
número, això no és tot. A diferència dels informes sobre el con-
sell executiu o sobre els caps d’empreses internacionals, el pe-
riodisme local informa sobre la gent i per a les persones del seu 
entorn i que l’endemà el periodista es tornarà a trobar al carrer. 
És poc probable que un ministre de l’Estat o el mateix president 
de la Generalitat respongui si és criticat en un article d’opinió 
del diari; però la reacció de l’alcalde és tan segura com imme-
diata si s’examina críticament la seva obra. I encara que sovint 
a la població no li preocupen gaire els debats parlamentaris a 
Madrid o a Barcelona, tothom al poble té una opinió sobre la 
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discussió de la darrera reunió del consistori barallat.

2. El periodisme local és el periodisme més rellevant
El que aprens sobre Pedro Sánchez als mitjans pot ser emocio-
nant, entretingut o indignant, però té poc impacte en la nostra 
vida quotidiana. Tot i que si el salari mínim mensual augmentarà 
o baixarà és aliment per a molts debats entre experts, els llocs 
de treball locals no depenen d’això. Forma part de l’equipament 
bàsic d’un contemporani il·lustrat saber què passa al món. Però 
el que realment ens afecta són les novetats a les proximitats. El 
canvi climàtic és global, igual que l’organització de la societat, 
però només el periodisme de proximitat explica què significa 
per al meu entorn de vida, la meva família, la meva llar.

3. El periodisme local és el periodisme més prometedor
El periodisme està en crisi i cal reinventar-se. Amb aquesta fi-
nalitat, els grans mitjans de comunicació estan experimentant 
amb noves plataformes i models d’ús, sovint basats en innova-
cions tècniques. El periodisme local també depèn dels canals 
actualitzats; tampoc pot evitar les xarxes socials. A més dels 
avenços tècnics, el periodisme també ha de desenvolupar-se a 
la seva pròpia imatge. Els mitjans de comunicació han perdut el 
púlpit des del qual predicar als desinformats. Més aviat, estan 

en igualtat de condicions amb el seu públic, que, en primer lloc, 
té una infinitat de fonts d’informació a la seva disposició i que 
ja no volen ser sermonejats sobre connexions abstractes, sinó 
que volen ser informats sobre allò que els afecta directament. 
Només el periodisme local compleix aquesta necessitat. Ell 
sap, allò que ocupa la gent en la vida quotidiana, on la sabata 
pessiga el poble. Si el periodisme pot mantenir el seu monopoli 
informatiu en qualsevol lloc és a l’àmbit local, on sovint no hi ha 
cap altra manera d’esbrinar què passa als voltants.

El periodisme local ha d’enfrontar-se al canvi dels mitjans de 
comunicació com totes les altres formes i gèneres de periodis-
me. La digitalització, l’ús individualitzat dels mitjans i la migració 
dels ingressos publicitaris a proveïdors no periodístics també 
afecten el periodisme “de casa”, clar que sí. Tanmateix, certes 
coses encara són les mateixes. La gent encara té la necessitat 
d’experimentar el que passa immediatament al seu voltant. En-
cara volen ser informats per professionals que tinguin el temps 
i l’experiència per obtenir informació, revisar-la i presentar-la 
d’una manera entenedora. Per tant, el periodisme local té mol-
tes possibilitats de sobreviure als trastorns del panorama me-
diàtic i a la mateixa pandèmia que ens turmenta.
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El periodisme local ha de fer tot el possible per continuar sent 
tan periodístic i rellevant com ho és per naturalesa. Ha de 
conèixer prou bé el seu públic per poder respondre a les ne-
cessitats canviants d’informació i ús dels mitjans. Per fer-ho, 
potser haurà d’acomiadar-se de les rutines i actituds que ha 
adoptat, qüestionar el seu paper i la seva forma, establir noves 
associacions (per què no recuperar la Federació de premsa lo-
cal?), trobar noves formes de mediació. Com estem veient, en 
el futur el periodisme de proximitat ja no es farà en un periòdic, 
sinó en una plataforma en línia local, una mena de Facebook 
local, mentre que les millors històries arriben al seu públic en 
format imprès un cop per setmana. Potser el periodisme local ja 
no serà principalment reportatge, sinó diàleg.

Una crisi com la que viu el periodisme mai és agradable; la 
combinació de crisi econòmica i no material encara menys. Tot 
i així, ambdues alguna cosa bona ens han reportat. Que sí, el 
periodisme local té futur! Que no sou testimonis de la pujança 
dels periòdics Línia, per posar un exemple? (Infografia: mesa-
deredaccion.com)
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