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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.
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El govern de l’estat aprova el bo 
cultural jove, que també aplica als 
mitjans en paper i digitals
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El Consell de Ministres del govern de l’estat ha aprovat el Reial 
decret que regula el Bo Cultural Jove, amb el qual els joves que 
compleixin 18 anys al llarg del 2022 disposaran de 400 euros 
per a l’adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats cul-
turals, incloent-hi la premsa, en tots els formats (paper i digital), 
periodicitats i temàtiques.

El Govern espanyol impulsa aquest nou programa d’ajuts amb 
la finalitat de revitalitzar i dinamitzar el sector cultural a Espan-
ya, garantint la sostenibilitat de les indústries culturals i creati-
ves després de l’impacte negatiu causat per la pandèmia de la 
Covid-19, i de fomentar l’accessibilitat universal i diversificada 
a la cultura, promovent entre els joves la fidelització que generi 
l’hàbit de consum de productes culturals.

El text aprovat ha tingut en compte les aportacions rebudes 
durant el tràmit d’audiència i informació pública, que va tenir 
lloc del 4 al 15 de febrer de 2022. En total, es van recollir 30 
aportacions, quatre procedents de comunitats autònomes, i les 
26 restants de persones físiques i jurídiques. Entre les accepta-
des, s’han incorporat al text la relativa a l’exempció del còmput 
de l’import d’aquesta ajuda a efectes del càlcul de llindars de 
renda i patrimoni familiar i la que preveu la possibilitat que els 
mateixos editors o autors puguin fer vendes en línia dels seus 
productes culturals amb tramesa a domicili, entre d’altres.

Paral·lelament al tràmit d’audiència, s’han mantingut trobades 
amb representants del sector cultural, d’associacions i organit-
zacions per abordar directament el desenvolupament del Bo 
Cultural Jove.
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Es calcula que gairebé 500.000 joves es poden beneficiar 
d’aquestes ajudes, recollides als Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2022 amb una partida de 210 milions d’euros. Es-
tan destinades a persones físiques que compleixin 18 anys du-
rant l’any natural en què se sol·licita l’ajut.

Per a l’elaboració del text s’ha seguit l’experiència d’altres paï-
sos, com França o Itàlia, que també fixen l’edat dels seus bene-
ficiaris en els 18 anys, perquè consideren que la majoria d’edat 
implica, a més de l’assumpció d’uns deures i drets, la possibi-
litat d’inaugurar una autonomia pel que fa a les decisions en 
molts àmbits, també en l’àmbit cultural.

Oferta cultural variada
El decret estableix que la despesa es distribueixi i diversifiqui 
entre tres sectors diferents, amb imports màxims per cadascun. 
Es preveu que el bo subvencioni arts en viu, patrimoni cultural i 
arts audiovisuals fins a un màxim de 200 euros per beneficiari. 
Es repartirà entre entrades i abonaments per a arts escèniques, 
música en directe, cinema, museus, biblioteques, exposicions i 
festivals escènics, literaris, musicals o audiovisuals.

A més, es recull subvencionar productes culturals en suport físic 
fins a un màxim de 100 euros: premsa, revistes, llibres o altres 
publicacions periòdiques; videojocs, partitures musicals, discos, 
CD, DVD o Blu-ray.

Per part seva, cada persona beneficiària podrà destinar fins a 
100 euros al consum digital o en línia: subscripcions digitals 
a premsa, revistes o altres publicacions periòdiques; subscrip-
cions i lloguers a plataformes musicals, de lectura o audiolec-
tura, o audiovisuals, compra d’audiollibres, compra de llibres 
digitals (e-books), subscripció per a descàrrega de fitxers multi-
mèdia (podcasts) i subscripcions a videojocs en línia. Aquestes 
subscripcions estaran limitades a un màxim de quatre mesos.

No serà subvencionable l’adquisició de productes de papereria; 
llibres de text curriculars, ja siguin impresos o digitals; equips, 
programari, maquinari i consumibles d’informàtica i electrònica; 
material artístic; instruments musicals; espectacles esportius i 
taurins; moda i gastronomia. El bo tampoc no cobrirà l’adquisició 
de productes que hagin estat qualificats com a X o pornogràfics.

Entitats adherides
El text recull que el Bo Cultural Jove serà d’ús exclusiu en esta-
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bliments o institucions adherides al programa, que prestin ser-
veis a Espanya i que, de forma professional i habitual, exercei-
xin activitats de venda o posada a disposició de productes, 
activitats i serveis culturals. Especifica que la gestió del progra-
ma es farà mitjançant una plataforma tecnològica específica per 
a les entitats col·laboradores. Els interessats a adquirir la con-
dició d’entitat adherida al Bo Cultural Jove hauran de sol·licitar 
la seva adhesió en els termes i terminis que s’estableixin a la 
corresponent convocatòria.

Funcionament del programa
La gestió del programa es realitzarà a través d’una plataforma 
tecnològica específica, on es presentaran les sol·licituds, que 
es tramitaran per ordre de presentació.

Una vegada concedida l’ajuda al beneficiari, s’ha d’abonar 
l’import total concedit, en un únic pagament, en format de tar-
geta prepagament virtual nominal, que estarà identificada amb 
un número i la identitat del beneficiari. Estaran vigents durant 
els 12 mesos següents a la concessió. Excepcionalment, es 
podrà emetre una targeta física en cas que el beneficiari no 
disposi de dispositiu mòbil compatible per contenir la targeta 
virtual esmentada, quan així se sol·liciti.

La nova norma també preveu que el Bo Cultural Jove sigui com-
patible amb qualsevol altra subvenció, ajut, ingrés o recurs pro-
cedent d’altres administracions públiques. (Infografia: Vandal.
net)
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Prisa veu esgotat el model de mitjans 
tradicionals i centrarà el lideratge a 
l’àrea digital
Per Carlos R. Cózar / El Independiente

Prisa avança decididament cap al món digital. L’editora de Cinco 
Días, Cadena Ser o El País dóna per esgotat el model de mitjans 
tradicionals per créixer en les noves tendències i educació. La 
companyia posarà tota la carn a la graella en contingut digital i as-
pira que el 52% dels seus ingressos siguin a través d’aquesta via.

Aquest dijous, durant la presentació del seu nou pla estratègic 
amb data de caducitat per al 2025, el president de Prisa Joseph 

Oughourlian va assegurar que el “model de mitjans de comu-
nicació tradicionals està en declivi” pel que la seva companyia 
avança cap a la digitalització.

Amb tot, l’editora d’El País o Cinco Días considera que “vénen 
temps en què la informació de qualitat s’ha d’imposar”, en re-
ferència als moments viscuts tan importants com la crisi del co-
ronavirus o la guerra d’Ucraïna, que copa les portades de tots 
els diaris mundials. Tot i que Prisa renega del paper després 
que els mitjans de comunicació redueixen les vendes trimestre 
a trimestre, la companyia s’ha marcat “uns objectius molt am-
biciosos”. En concret, el grup preveu que El País elevi el seu 
nombre de subscriptors en passar dels 177.000 amb què va 
tancar el 2021 a superar els 400.000 el 2025.

El president de la companyia va explicar durant la presentació 
del nou pla estratègic que Espanya “ha arribat tard al nou model 
de subscripció a Internet”. Tot i això, Oughourlian veu una “gran 
oportunitat” per haver après d’altres gegants de la comunicació 
com “el New York Times o Le Monde”.

Monetitzar la part audiovisual
Dins la part mediàtica, Prisa vol treure partit a la seva nova 
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àrea, Prisa Media. Aquesta divisió preveu facturar fins a 500 mi-
lions d’euros enfront dels 383 milions d’euros registrats el 2021, 
fet que suposa una taxa mitjana de creixement del 4%/7% du-
rant els propers quatre anys.

“És una gran oportunitat per crear contingut propi que serà 
emès a través de les nostres plataformes o bé distribuir-les a 
tercers, per aconseguir una monetització més gran”, va explicar 
el president de Prisa, deixant entreveure que podrien signar-se 
acords amb Netflix, Amazon o Movistar+.

Aquesta àrea s’ha convertit en un dels grans pilars per a la 
companyia, un cop el conglomerat informatiu fitxés l’exdirector 
d’informatius de TVE, Fran Llorente, per coordinar les dife-
rents activitats audiovisuals del grup amb el disseny de nous 
continguts i formats digitals per a les diferents capçaleres de 
Prisa Media com El País, As, Cinco Días, Cadena Ser i les di-
ferents cadenes musicals i internacionals del grup. Aquest mes 
de març, la nova divisió va anunciar la compra per 10 milions 
d’euros de la productora Lacoproductora, per desenvolupar 
tasques de creació de formats, comercialització i producció de 
productes audiovisuals.

Oughourlian treu pit
Aquest nou pla estratègic, a més de donar unes xifres ambicio-
ses, va servir perquè Joseph Oughourlian tornés a treure pit de 
la nova etapa en què es troba Prisa i, de passada, per tornar a 
fer estopa de les anteriors cúpules directives. “Des del 2008 fins 
fa poc la nostra situació era crítica i fregava el drama. No hi ha-
via una gestió definida i s’improvisava dia a dia”, va assegurar 
durant la presentació.

Alhora, el president del conglomerat va defensar la seva es-
tratègia, dient que “per primera vegada a la història del grup 
s’ha presentat un Pla Estratègic amb el compromís d’assolir 
uns resultats definits a mitjà termini”. A més, va matisar que 
després de les mesures de reestructuració adoptades el 2021, 
amb el focus posat als nostres ‘stakeholders’, i la flexibilitat que 
ens aporta el recent acord de refinançament, “és el moment 
de mirar al futur, recolzar-nos en l’estabilitat aconseguida tant 
financera com de gestió, i centrar-nos a créixer”, ha afirmat Jo-
seph Oughourlian, president de Prisa.

La gran esperança de Santillana
Pel que fa a Santillana preveu uns ingressos estimats d’entre 
450 i 550 milions d’euros el 2025. El creixement vindrà recolzat, 
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especialment, pel negoci d’educació privada, que ja representa 
un 70% del total d’ingressos, en bona mesura per l’aposta deci-
dida del grup pels models de subscripció per als quals s’espera 
una forta expansió els propers anys, segons l’escrit.

En aquest sentit, Prisa espera assolir els 3,4 milions d’estudiants 
en models de subscripció digital el 2025, davant dels 1,9 mi-
lions actuals. (Fotografia: Cinco Días)

Cautelós optimisme al sector de la 
impressió de diaris

Un informe de WAN-IFRA 
basat en l’enquesta glo-
bal anual d’executius del 
sector de la impressió 
de diaris que són mem-
bres del Fòrum Mundial 
d’Impressores (WPF) 
i part del Panell de Tendències de Mitjans Globals de WAN-
IFRA, conclou que el sector manté un «cautelós optimisme» pel 
que fa al desenvolupament del seu negoci aquest any. 

Punts clau de l’informe:

Inversions planificades: El més destacat de l’edició de l’any 
passat va ser el sorprenent entusiasme expressat pel sector 
per fer inversions noves malgrat un 2020 difícil. Igual que l’any 
anterior, quan més del 70% dels executius van revelar els seus 
plans d’inversió, aquest any, també, prop del 70% dels enques-
tats van dir que invertirien els propers dies.

Més del 39% dels participants planegen inversions tant noves com 
de modernització; al voltant del 24% planeja centrar-se només en 
inversions de modernització. La proporció dels que només tenen 
nous plans d’inversió és relativament baixa, amb un 6,1%.

Augment dels ingressos: si bé més del 57% dels enquestats 
va registrar un augment dels ingressos el 2021 en comparació 
de l’any anterior, al voltant del 67% tenia l’esperança d’una fac-
turació encara més gran per al 2022.

Les circulacions augmenten: un nombre significatiu d’en-
questats, després de veure una circulació setmanal més gran 
el 2021, senten que els seus números milloraran encara més 
el 2022.
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Expansió comercial: la majoria dels enquestats va expressar 
l’esperança de continuar l’expansió del negoci amb clients ex-
terns: el 47% va dir que també estan imprimint productes com 
a llibres, catàlegs, revistes, fulletons, etc. El 53% va indicar que 
només imprimeixen diaris.

Tancaments:  durant el pic de la pandèmia (el 2020), diverses edi-
torials van tancar algunes de les plantes d’impressió i van subcon-
tractar el treball a impremtes externes. Tot i això, la situació sembla 
haver millorat des de llavors: més del 90 per cent dels enquestats 
van dir que no tenien plans de tancar plantes d’impressió.

Subcontractació de la impressió: Al voltant del 44% també 
va deixar clar que no tenen la intenció de subcontractar treballs 
d’impressió a impremtes externes en el futur immediat. Tot i 
això, gairebé un terç dels participants semblava estar conside-
rant la possibilitat.

Gran part d’aquestes expectatives es van prendre en conside-
ració abans que arribés la crisi recent a Ucraïna. Depenent de 
com es desenvolupi això, per als diaris, les cadenes de submi-
nistrament que ja estan sota pressió es podrien veure encara 
més interrompudes, assenyala l’informe.

L’enquesta es va fer a finals de la tardor passada, amb uns 
73 enquestats de 17 països, entre els quals Espanya, que van 
compartir les idees i els plans. La majoria dels impressors de 
diaris que van participar a l’enquesta d’Outlook tenien tirades 
setmanals de pagament d’entre 100.000 i 4 milions de còpies. 
(Font: Laboratorio de Periodismo – fotografia: eldiario.es)

Pèrdues dels diaris catalans en 
l’exercici del 2020

L’exercici del 2020 va ser un any nefast per als diaris cata-
lans d’abast nacional. La Vanguardia va registrar pèrdues de 
4.113.000 euros (–86.000 en l’exercici anterior), El Periódico de 
9.473.000 (en contrast amb el benefici de 8.678.000 euros de 
l’any anterior), i l’Ara d’1.540.000 (–2.713.000 el 2019).

En el cas de les capçaleres locals, el 2020 les pèrdues també 
van ser generalitzades. El Diari de Tarragona va perdre 915.000 
euros; el Segre 7.000; Regió7, 787.000; el Diari de Girona 
468.000, i La Mañana 106.000 euros. Només els dos primers 
van tancar el 2019 amb beneficis: de 33.000 euros el Diari de 
Tarragona i de 8.000 el Segre. La resta també van registrar 
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pèrdues: 626.000 euros Regió7; 554.000 el Diari de Girona, i 
363.000 La Mañana.

El 2020, El Punt Avui va obtenir un benefici de 294.000 eu-
ros, essent l’única capçalera impresa de Catalunya que va tan-
car l’any amb un resultat positiu, cosa que ja havia assolit en 
l’exercici anterior, amb 416.000 euros, segons informa el mitjà i 
El Butlletí publicava la setmana passada. (Font: MAE)

Elena Puértolas: “La premsa local és 
més imprescindible que mai”

La directora del Diario del Alto Ara-
gón ha ressaltat en un col·loqui a 
Osca que el periodisme local crea 
identitat, cohesiona i contribueix al 
desenvolupament territorial i és més 
necessari i imprescindible que mai”. 
Puértolas va reivindicar la impor-
tància del periodisme com a garant 
de la democràcia i, en concret, de la premsa local, que exerceix 
també com un motor de desenvolupament i un element d’identitat.

Al col·loqui, Puértolas va afirmar que el diari local “dóna veu a 
totes les reclamacions i necessitats dels ciutadans”, alhora que 
digué que aquesta premsa genera identitat, cohesió i desenvo-
lupament del territori.

Aquestes “funcions fonamentals” de la premsa local, en el seu 
cas del Diario del Alto Aragón, són les que la fan “tan impres-
cindible”. La directora del mitjà que és “líder absolut a la provín-
cia”, amb 22.000 lectors diaris i una tirada de 4.000 exemplars, 
ha citat respecte a la generació d’identitat que la premsa de 
proximitat “reflecteix allò que som” i contribueix al desenvolupa-
ment del territori “exercint de dinamitzadora i element tractor”. 
“És important –ha exposat la directora del diari– generar il·lusió 
pel territori i per desenvolupar projectes”. (Font: MAE / fotogra-
fia: Pablo Segura-Diario del Alto Aragón)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Diverses organitzacions demanen als 
mitjans que garanteixin la seguretat 
dels periodistes i col·laboradors 
espanyols a Ucraïna
Des del començament de la invasió russa, diversos equips de 
premsa estrangera han estat atacats i quatre reporters han 
resultat ferits de bala a Ucraïna. L’emergència informativa ha 
provocat el desplaçament de desenes de periodistes espanyols 
a la zona de guerra, alguns sense els equips adequats que en 
garanteixin la seguretat (armilles antibales, cascos i assegu-
rances). 

Els mitjans de comunicació espanyols i catalans estan fent una 
intensa cobertura del conflicte i estan obligats, èticament, a ga-
rantir la protecció dels informadors, fins i tot quan no formin part 
de la seva plantilla o siguin mers col·laboradors eventuals.  De 
moment, s’han comptabilitzat més de 70 reporters gràfics i pe-
riodistes espanyols sobre el terreny, entre els quals hi ha molts 
freelance que no compten amb empreses periodístiques que 
els donen suport.

Des de RSF i la FAPE es demana al ministeri de Defensa que 
se’ls faciliti, en la mesura que sigui possible, equips de protec-
ció (armilla, casc i plaques) per poder assoretir als col·legues 
que es troben en aquests moments cobrint la guerra sense 
l’equipament adequat. A més, demanen la col·laboració de la 
societat civil per poder oferir equipament de seguretat als repor-
ters desplegats. (Font: Prnoticias – fotografia: Cronica)

Unidad Editorial duplica el benefici 
després de repuntar un 7% els ingressos

Unidad Editorial ha aconseguit més que duplicar el seu EBITDA 
el 2021: de registrar 17,3 milions d’euros el 2020 ha passat als 
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38,1 milions l’exercici passat. Això ho ha aconseguit gràcies al 
repunt dels ingressos, que van arribar el 2021 als 217 milions 
d’euros, un 6,8% més. Hi ha ajudat l’increment de la publicitat 
digital (+29%) i el model de subscripcions digitals. En aquest 
àmbit, El Mundo acredita 80.000 abonats a la seva versió digi-
tal a tancament del 2021 i Expansión, 41.000 més, segons ha 
informat el grup editor.

La majoria d’aquests ingressos procedeixen de la circulació 
(venda de diaris i subscripcions digitals), línia que va aportar 
375 milions d’euros (+9,3%). L’altra gran contribució al negoci 
ve de la publicitat, amb la qual l’empresa va facturar 348 milions 
d’euros (+11%). Per això, el 44% procedeix de la publicitat digi-
tal. (Font: Dircomfidencial
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Trenta dos ajuntaments rebutgen el 
tractament mediàtic dels feminicidis i 
demanen un nou codi ètic
Per Comunicació21

Els 32 ajuntaments que formen part de l’Observatori de les Do-
nes en el Mitjans de Comunicació han explicitat el seu rebuig al 
tractament que en alguns casos s’aplica a l’hora d’informar so-
bre els assassinats masclistes. Més concretament, denuncien 

que alguns mitjans aborden aquestes informacions mitjançant 
“pràctiques que envaeixen la intimitat de les persones properes 
a les víctimes i que utilitzen sense respecte ni rigor les dades 
i els detalls personals, transformant el dolor de les famílies en 
espectacle”.

Per això, els consistoris de l’Observatori insten mitjans i perio-
distes a “impulsar un nou codi ètic de conducta i comprometre’ns 
plegats a explicar les coses d’una altra manera”. Així ho ha ma-
nifestat l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i presidenta de 
l’Observatori, Pilar Díaz, en la presentació d’una Declaració 
signada pels 32 ajuntaments.

“Els mitjans teniu molt poder, moltíssim. Podeu canviar la socie-
tat. Podeu col·laborar per crear una nova societat, més segura 
i més igualitària, per a totes les dones, per a les germanes, les 
parelles, les amigues, les companyes de feina o de la universi-
tat”, ha subratllat Díaz.

L’acte es va fer aquest dimarts a l’Espai Baronda d’Esplugues i 
ha comptat amb la intervenció d’una dotzena de batllesses. “Som 
32 municipis disposats a protegir els drets de les víctimes de 
feminicidis, de les seves famílies, totes les persones que ploren i 
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pateixen les seves absències i la nostra societat. Per curar les fe-
rides, és imprescindible una comunicació respectuosa que canviï 
la nostra mirada. Perquè darrere de les notícies hi ha persones”, 
ha apuntat l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín.

Proposen una reforma legislativa amb obligacions i sancions
La Declaració insta els organismes competents a “adoptar me-
sures proactives” per evitar les males pràctiques dels mitjans i a 
oferir “eines adequades per fomentar una cultura comunicativa 
clarament contrària a totes les formes” de violència masclista.

A més, els ajuntaments demanen que s’emprenguin les “ac-
cions necessàries” per impulsar una reforma legislativa que 
inclogui obligacions i, si s’escau, sancions als mitjans (tant pú-
blics com privats) en relació amb el tractament informatiu dels 
casos de violència contra les dones.

A més, proposen una modificació legislativa que permeti “ac-
tuar” els municipis en la protecció dels drets a l’honor, la dignitat 
i la intimitat de les víctimes i les seves famílies.

Finalment, la Declaració convida col·legis professionals i enti-
tats de l’àmbit comunicatiu a sumar-se a aquestes propostes 

per tal d’actuar conjuntament amb institucions i organismes po-
lítics “a ser conseqüents amb la seva part de responsabilitat” 
en la qüestió.

En paral·lel, també els insta a “intensificar la formació, 
l’autocrítica, la innovació i la creativitat en la seva tasca, tot 
invertint els mitjans necessaris per millorar les pràctiques infor-
matives i els continguts relacionats amb els drets de les dones 
i la seva defensa”. (Infografia: Diba)

Pagar per la informació i altres reptes 
del periodisme digital, a debat a Osca

Responsables de 30 mitjans 
de comunicació digitals de 
tot l’estat analitzen des de 
dimecres i fins avui, diven-
dres, en XXIII Congrés de 
Periodisme d’ Osca, els 
reptes de la informació ‘on 
line’, en un any marcat per 

l’enlairament de les subscripcions a Espanya. 
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El congrés es va inaugurar oficialment ahir amb una conferèn-
cia de la directora d’El País, Pepa Bueno. Ha tornat al format 
presencial, amb 37 ponents, que aborden les tendències i els 
reptes del periodisme i els mitjans de comunicació . Ahir, es va 
fer una trobada en què representants de diaris digitals, ràdios i 
televisions van fer balanç del primer any del desenvolupament 
dels models de subscripció a internet. 

Per a María Maicas, directora de Continguts Digitals i RRSS 
d’Atresmedia, la subscripció s’està imposant com un mitjà de 
finançament i una eina per establir “una relació propera” amb 
els usuaris. A l’últim any, els grans mitjans de comunicació de 
l’estat han apostat per aquest model i intenten fidelitzar els seus 
lectors, intentant compensar la dependència de la publicitat. 
Enmig de la crisi del paper i la transformació de la ràdio i la 
televisió, la combinació de publicitat i els lectors de pagament 
és la fórmula del creixement. 

“Hem de ser conscients que la informació de qualitat no és gra-
tis, com no ho és l’entreteniment”, va afirmar Sara Castillero, 
presidenta-degana de l’Associació i el Col·legi Professional de 
Periodistes d’ Aragó. Els canvis no afecten només els diaris, 
també les ràdios i la televisió. Tots es preocupen d’ampliar au-

diències i mercats, i mirar cap als segments més joves, que 
consumeixen principalment vídeos i àudios. 

Les ràdios estan entestades en captar aquells oients que no 
escolten els butlletins informatius o els programes, a través de 
recursos com el streaming o els potcast. “Els telenotícies tenen 
bones audiències, però l’edat dels televidents és altíssima”, va 
comentar Fernando García Mongay, director del congrés, en 
parlar de l’acostament a noves franges d’audiència.  

El congrés es completa amb 11 taules en total de debat, xe-
rrades i conferències. Es parlarà de com la ràdio i la televisió 
s’adapten a l’actual realitat, en què els radiooients també vo-
len veure imatges i les noves generacions de televidents no 
s’asseguin a sopar per veure el telenotícies sinó que el con-
sumeixen a través del mòbil o la tauleta. Entre els ponents hi 
ha des de fotoperiodistes que narren la seva experiència en 
desastres naturals i conflictes per tot el món, a informadors 
que treballen a les notícies locals. Altres temes de debat fan 
referència al punt d’unió entre periodisme i literatura i a si el pe-
riodisme esportiu és un camp de joc amb igualtat d’oportunitats 
per a homes i dones. Font: Heraldo de Aragón – foto: Verónica 
Lacasa/Heraldo)
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El temps de consum d’internet puja 
un 5% al febrer respecte de fa un any

Durant el mes de febrer passat, el nombre de visitants únics 
a internet ha estat de 36,6 milions, fet que suposa 1.634.000 
visitants més que el mateix mes de l’any passat, és a dir, un 5% 
per sobre, d’acord amb les dades controlades per Comscore i 
recollides a l’informe elaborat per Barlovento . 

La mitjana diària de consum per persona al febrer se situa en 
132 minuts, 2,8 més que durant el febrer del 2021. Per edats, el 
grup de 25 a 34 anys és el que més temps ha dedicat a navegar 
per internet, per sobre de les tres hores diàries de mitjana.

Google Sites encapçala el rànquing de propietats per visitants 
únics, amb 36,5 milions, seguit de Facebook, amb 33,8 milions, 
i Microsoft Sites, amb 31,1. Pel que fa a les propietats de mi-
tjans de comunicació, el primer és RCS MediaGroup-Unidad 
Editorial, que es col·loca al quart lloc del rànquing general amb 
28,4 milions de visitants únics. El segueixen Prensa Ibérica, 
amb 26,8; Atresmedia, 26,7; Prisa, 26,6; Amazon Site, amb una 
dada similar a aquesta; Grup Godó, amb 24,4 milions de visi-
tants únics, i Henneo, que tanca el grup dels deu primers, amb 
20,2 milions.

El rànquing per temps de consum és molt diferent. L’encapçala 
Facebook, amb 27,8 minuts per dia, seguit de Google, amb 
24,6. A molta distància, i per sota dels 10 minuts diaris de mi-
tjana, hi ha Spotify, Bytedance, Lenovo, Netflix, Twitch, Micro-
soft, Activision Blizzard i Samsung, entre els deu primers. Pel 
que fa als dominis amb més visitants, YouTube encapçala el 
rànquing amb 35.3 milions, sent també el primer per temps de 
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consum, amb una mitjana de 15,9 minuts per persona i dia. Els 
deu primers dominis per volum de visitants es completen amb 
Google.com (34,4 milions de visitants); Facebook.com (30,6); 
Android.com (27,4); Instagram.com (24,8), Elmundo.es (21,6), 
Lavanguardia.com (19,3), Elespañol.com (19), Marca.com i El-
pais.com, tots dos amb 18,4 milions de visitants únics. (Font: 
Marketing News – infografia: eltiempo.com)

NOTA: El Butlletí us acosta l’informe Barlovento sobre consum 
d’internet del passat mes de febrer. CLICAR AQUÍ  

Neix ClapClap, l’aparador digital per 
veure continguts 100% en català

ClapClap és la primera plataforma de contingut exclusivament 
en català on, per mitjà d’un sistema de retribució, els usuaris 
poden donar suport econòmic als creadors de contingut. La pla-
taforma va néixer el passat 5 de març i ja suma una cinquan-
tena de creadors, entre els quals podem trobar des de directes 
(streams) de Twitch en català, vídeos recents de Youtube o els 
vídeos més virals en català.

A ClapClap pots filtrar per dia, setmana o mes, i la interfície 
també et permet descobrir les tendències virals del moment. 
En definitiva, es tracta d’un mena d’aparador de tots aquelles 
continguts audiovisuals en català que hi ha per la xarxa.

La plataforma ha estat fundada per tres voluntaris que, sense 
cap ànim de lucre, volen ajudar, per una banda, a tots els crea-
dors de contingut en català a posicionar-se millor a internet i que 
el seu contingut arribi a un públic més ampli. Per altra banda, 
ClapClap també servirà perquè tots aquells usuaris d’internet 
que desitgen consumir propostes audiovisuals puguin descobrir-
les totes agrupades en única plataforma. (Font: Parlem)

Contraoferta, el butlletí dels 
moviments de les empreses i 
l’economia 
Eldiario.es ha estrenat Contraoferta, un nou butlletí d’economia 
i empreses. El redactor en cap d’Economia, Rodrigo Ponce de 
León, és el responsable d’analitzar cada dijous les darreres no-
vetats a l’àmbit econòmic i l’actualitat de les companyies. En 
aquest butlletí es troba una oferta informativa que és una al-
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ternativa a la presentada per altres mitjans, per això el nom de 
la newsletter: Contraoferta. Es volen explicar tots els aspectes 
de l’economia i com determinades decisions polítiques afecten 
directament el dia a dia, amb l’anàlisi de les decisions de les 
empreses i les seves implicacions a la societat.   

Una inflació que aparentment ningú no és capaç de frenar, la 
invasió d’un país que es respon amb mesures econòmiques, 
abusos laborals, el moviment dels diners per part dels fons 
per comprar barat i vendre car, com ens afecten els darrers 
canvis legislatius en temes laborals o la pujada desbocada de 
l’electricitat… només són alguns exemples del que ens volen 
explicar cada dijous a Contraoferta. (Font: elDiario.es)
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La inversió publicitària a Catalunya 
creix un 11,5%. La premsa en segon 
lloc, amb un 9,4, superant la TV
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Dimarts, a migdia, es va presentar l’Estudi 2021 de la Inversió 
Publicitària a Catalunya, que realitza cada any l’Associació Em-
presarial de Publicitat en col·laboració amb Media Hotline i en 
el qual la principal conclusió és que la inversió publicitària dels 
anunciants amb seu a Catalunya ha augmentat un 11,5%, fins 
a arribar a la xifra de 1.354, 5 milions d’euros i que la premsa 
recupera el segon lloc.

Aquest creixement, a més, i segons les prediccions, serà sos-
tingut també el 2022, encara que en un percentatge menor.

L’estudi, que el director general de Media Hotline, Enric Yarza, 
va presentar davant de quasi un centenar de persones a la Fa-
cultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquer-
na -enguany i per primera vegada sense la presència de cap 
alt càrrec del govern-, ha mostrat que aquest creixement és 
exactament el mateix que el que ha experimentat el sector en 
el conjunt d’Espanya.

L’estudi revela també la quantitat que les marques han invertit 
en els mitjans catalans el 2021. La xifra ascendeix a 276 milions 
d’euros, un 11,7% més que el 2020.

El repartiment d’aquesta inversió es distribueix de la següent 
manera: el 45,5% en Premsa, 16,7% per la ràdio, 16,4% per 
televisió i el 15,4% per la publicitat exterior. Una altra dada que 
continua creixent és la relativa a la inversió publicitària en mi-
tjans digitals que ja representa el 28,3% de la inversió total.
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Finalment, l’estudi diferencia la tipologia de mitjans que impac-
ten en la societat catalana. D’aquesta manera, Catalunya, que 
comparativament amb altres comunitats autònomes es caracte-
ritza per la gran força dels mitjans locals i comarcals, demostra 
el gran poder d’abast, impacte i inversió que recau als mitjans 
nacionals. Sense la premsa de proximitat el resultat fora bas-
tant més baix.

L’estudi xifra en 1.372,1 milions d’euros la inversió total a Ca-
talunya, un 13,3% més que el 2020.La força de Catalunya re-

sideix en què la inversió que arriba a la comunitat autònoma 
suposa el 22,7% de la inversió del conjunt d’Espanya. Si com-
parem aquesta inversió publicitària que va impactar en els ca-
talans (22,7%) amb el pes de la població catalana (16,2%) i el 
pes del consum a la llar (19%), conclourem que els anunciants 
confien en la potencialitat del mercat català. (Fotografia: Me-
diàtic – gràfic: Media Hotline)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi de Media Hotline 
per al Gremi de Publicitat. CLICAR AQUÍ 

Jofre Llombart defensa una gestió 
publicitària de la Generalitat més 
precisa per ser més eficients
El secretari de Difusió de la 
Generalitat, Jofre Llombart, 
va comparèixer per primer 
cop aquest dimecres davant 
la Comissió d’Economia i 
Hisenda del Parlament, per 
informar sobre l’acord marc de serveis de gestió i inserció de 
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publicitat institucional en els mitjans de comunicació, el qual es 
troba en procés d’adjudicació i que s’ha de resoldre en unes 
setmanes.

Una de les línies mestres que s’ha proposat la Secretaria de Di-
fusió en aquesta legislatura és la de ser “el més precisos possi-
ble en la publicitat que fa la Generalitat; és a dir, adreçar directa-
ment la publicitat al target, al públic objectiu al que va destinada”. 
En aquest sentit, Llombart ha explicat que per aconseguir-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.

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 multimèdia 
(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.

En la seva intervenció, Jofre Llombart va explicar didàcticament 
als diputats el procés a l’hora d’inserir la publicitat institucional 
als mitjans, i va remarcar 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 subjectivitat, 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.

“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. (Font: 
Comunicació21 – infografia: Imagina)
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Segons Kantar, l’humor es fa servir 
amb més freqüència en anuncis de 
televisió
 

L’ humor és una eina creativa important quan es tracta de publi-
citat. És un potenciador de la receptivitat, un element que ajuda 
a potenciar la diferenciació i la notorietat i que és capaç de pro-
vocar reaccions positives entre els consumidors. Tot i això, és un 
ingredient cada vegada més escàs en les receptes publicitàries a 
nivell global, segons apunta un recent estudi elaborat per Kantar. 

L’humor és un recurs en què les marques confien per reforçar 
la seva faceta més humana, generar afinitat i connectar a nivell 
emocional amb les seves audiències. Segons l’estudi AdReac-
tion de Kantar, la publicitat ha assistit a un declivi de l’ús de 
l’humor, accelerat a més arran de l’impacte de la pandèmia. 
L’anàlisi apunta que no és que visquem en un món més seriós, 
sinó que hi ha més por a fer servir l’humor o la comicitat de ma-
nera inapropiada. Les dades de la firma de recerca assenyalen 
que els anuncis divertits o amb humor amable han baixat des 
del 2009, quan es van començar a percebre els efectes de la 
crisi econòmica. En canvi, les creativitats sense humor intencio-
nal han estat constants o en augment des de llavors. 

La investigació de la companyia apunta que només un 33% 
dels anuncis analitzats incorporen algun tipus d’humor, tot i que 
assenyala que la meitat dels guanyadors de Kantar Creative 
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Effectiveness Award el fan servir. Aquest element s’usa més so-
vint en anuncis de televisió (37%) i plataformes com YouTube 
(30%), mentre que resulta menys popular entre la publicitat im-
presa o exterior (15%) o l’entorn digital (12%).

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’estudi de Kantar sobre 
l’humor a la publicitat. CLICAR AQUÍ  

IAB Europe i PubMatic revelen l’estat 
de la publicitat de vídeo en línia

El fort creixement de la publicitat de vídeo en línia està impulsat 
pels canals i formats emergents, però els compradors de mi-
tjans encara busquen millors solucions de mesura. 

IAB Europe i PubMatic han publicat un informe del sector titulat 
“L’estat de la publicitat de vídeo en línia a Europa”. 

L’informe destaca l’apetit dels compradors de mitjans de seguir 
augmentant la inversió en publicitat de vídeo, en particular la 
televisió connectada (CTV). Més de 140 compradors de vídeos 
en línia d’agències i anunciants de 31 mercats europeus van 
participar en la investigació basada en enquestes que va gene-
rar informació clau com ara:

• De mitjana, els compradors de mitjans digitals estan invertint 
el 36% de la despesa publicitària total en publicitat de vídeo 
(excepte els formats de televisió)

• La publicitat de vídeo més comprada és la web mòbil, amb 
una quarta part dels compradors de mitjans que inverteixen 
més del 61% del seu pressupost digital en aquest canal.

• Dos terços dels compradors digitals estan invertint en CTV, 
encara que en un percentatge més baix del pressupost total.

L’estudi també va trobar que, quan els compradors de mitjans 
troben el mateix inventari de vídeo programàtic disponible a tra-
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vés de diverses plataformes de venda (SSP), que és sovint el 
cas, gairebé la meitat diu que els KPI de rendiment són el factor 
més important per decidir amb quin SSP treballar. El segueixen 
el cost (26%) i l’activació de dades (16%). (Font: IAB Europe – 
infografia: Pubmatic)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’estudi The State of Online Video 
Advertising in Europe. CLICAR AQUÍ  
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Han descobert les dades que 
Google recopila sobre tu a les apps 
“Missatges” i “Telèfon”. Són tantes 
que han anunciat canvis
Per Antonio Vallejo / Genbeta

A través d’un estudi publicat per la Universitat de Trinity s’ha in-
vestigat sobre les dades que Google recopila des de les apps de 
Missatges i Telèfon de Google en dispositius Android. L’estudi 
ha trobat proves que tant la informació sobre quan s’han realit-
zat les trucades i missatges, com el número de telèfon, i hash 
dels missatges de text són enviats a Google.

L’estudi de Douglas J. Leith es pot llegir al complet a través d’ 
aquest enllaç , i també ofereix informació sobre quins canals 
s’envia aquesta informació a Google. Segons apunta, no hi ha 
manera possible d’evitar la recol·lecció de dades en cas que es 
facin servir aquestes aplicacions per a missatgeria i trucades .

Segons apunten, la realització de l’estudi té com a objectiu do-
nar una mica de llum sobre les dades de telemetria enviades 
pels serveis de Google Play, informació que de vegades dóna 
lloc a confusió per part de l’usuari. Segons la companyia, la 
seva app de Missatges està instal·lada en més de mil milions 
de dispositius, i es troba preinstal·lada als telèfons mòbils més 
recents de Samsung, Xiaomi i Huawei.

Els motius pels quals Google recopila aquesta informació també 
s’han aclarit a l’estudi publicat per Leith. D’aquesta manera, Google 
afirma que els missatges de text encriptats es recopilen per detectar 
errors de seqüenciació de missatges. També assegura que els núme-
ros de telèfon s’obtenen per millorar els patrons d’expressió regular 
i reconeixement de OTP (One Time Passwords) a través de RCS.

Una altra de les dades que es recopilen és el número de sèrie 
de la SIM (ICCID), encara que segons Google, això ho fan per 
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al suport de Google Fi, l’operadora telefònica de la companyia. 
L’enviament de tota aquesta informació es fa a través dels ca-
nals de Google Play Services ‘Clearcut logger’ i ‘Google/Fire-
base Analytics’.

La companyia ja està al corrent de tota la informació recollida a 
l’estudi, i ha respost afirmant que tenen plans per notificar als 
usuaris sobre les seves polítiques de privadesa sobre aquestes 
aplicacions. A més, asseguren incloure un interruptor d’on/off 
per cobrir la recol·lecció de dades que Google consideri que no 
siguin necessàries per al funcionament de l’app. També afirmen 
que aturaran la recol·lecció d’informació sensible com el núme-
ro de telèfon a través de la font de registre ‘CARRIER_SERVI-
CES’ i l’ICCID de la SIM, així com el hash dels missatges de 
text. (Infografia: Androidphoria)

NOTA: El Butlletí us convida a llegir al complet l’estudi de Dou-
glas J. Leith, de la Universitat de Trinity. CLICAR AQUÍ   

Flaticon impulsa l’accés gratuït a 
milions de recursos gràfics a la 
plataforma

Emoticones, stickers, icones… El disseny forma part fonamen-
tal de la nostra manera de comunicar-nos. Per això, i amb la vo-
luntat de democratitzar l’accés a contingut gràfic de qualitat, la 
plataforma de recursos Flaticon, propietat de Freepik Company, 
ha optat per liberalitzar-ne tot el contingut. Amb aquest movi-
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ment, posa a la disposició de tots els internautes un catàleg 
compost per set milions d’icones, icones d’interfície o animats 
i stickers.

La versió gratuïta d’aquests recursos estarà disponible en ver-
sió PNG, mentre que caldrà una subscripció per accedir a al-
tres formats. Això no obstant, es tracta d’una aposta per facilitar 
recursos tant als usuaris particulars com als professionals de 
cara a impulsar les seves accions de comunicació. Iniciatives 
com aquestes han impulsat el creixement de la plataforma i el 
desenvolupament internacional de la comunitat. Així, Flaticon 
va assolir el mes de febrer passat els 5,5 milions d’usuaris i els 
25 milions de descàrregues.

Una de les darreres novetats del portal són les icones anima-
des. Flaticon ha inclòs més de 500 icones dinàmiques disponi-
bles en format JSON ((JavaScript Object Notation) per a format 
Lottie, GIF, SVG i After Effects. Aquestes icones animades se 
sumen als més de 5.000 uicons -icones d’interfície per a des-
envolupadors i programadors web-, i els 15.000 stickers per 
utilitzar a diferents xarxes socials i plataformes digitals. Font: 
Reason Why – gràfic: Flaticon)

Un web converteix tota mena d’arxius 
a altres formats sense descarregar 
cap programa

XConvert permet bàsicament passar múltiples arxius a altres 
formats, ja siguin documents, àudios, vídeos, imatges, i més. 
Podem veure a l’instant la varietat de formats que admet, ja que 
si anem a la pàgina web, trobarem una infinitat d’apartats per 
passar d’un format a un altre. El web va començar com a con-
vertidor de PDFs el 2002, i a poc a poc ha anat admetent més 
formats fins a convertir-se en una eina tremendament versàtil. I 
és que a XConvert trobarem segurament tot el que necessitem 
al nostre dia a dia pel que fa a la conversió d’arxius. Ës gratuït 
però té versions de pagament.

Ja sigui per canviar de format una imatge, per fer compatible 
amb el nostre eBook un llibre en format ePub, passar un docu-
ment de Docx a PDF, entre moltes altres opcions, ens serà de 
gran ajuda XConvert. El seu funcionament és força senzill. I és 
que només caldrà seleccionar un banner de conversió i escollir 
el fitxer del nostre equip que vulguem utilitzar per transformar-
lo al format desitjat. El web compta a més amb diversos filtres 
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a la part superior, per trobar de manera més senzilla el format 
al que vulguem passar. Entre ells tenim filtres d’encoding, con-
versió, compressió, i fins i tot eines per a la creació de mems. 
(Font: MAE)

WhatsApp ha llançat una extensió que 
t’adverteix si t’estan espiant a la seva 
versió web

WhatsApp, que veu com van creixent els accessos a la seva 
plataforma a través de la versió web, s’ha proposat reforçar les 
proteccions de seguretat d’aquesta. I, per això, s’ha aliat amb 
Cloudflare per anunciar l’addició d’una nova capa de seguretat 
a WhatsApp, concretament a WhatsApp Web, i que arriba en 

forma d’extensió per al navegador. El seu nom és Code Verify, 
i ofereix la possibilitat de verificar automàticament i en temps 
real l’autenticitat del codi que el navegador rep a l’hora d’obrir 
WhatsApp Web, per tal de poder estar segurs que no ha estat 
alterat de cap manera.

Code Verify és compatible amb els navegadors Mozilla FireFox 
(l’enllaç encara no està disponible), Microsoft Edge (descarre-
gar) i Google Chrome (descarregar): una vegada instal·lada 
l’extensió, aquesta s’ancorarà automàticament als navegadors 
Firefox o Edge (si bé els usuaris de Chrome “hauran d’ancorar-
la per a un ús òptim”).

El paper de Cloudflare és servir com a tercer verificador in-
dependent: cada vegada que algú utilitzi WhatsApp Web, 
l’extensió compararà automàticament el ‘hash’ (‘empremta 
digital’) del codi rebut al navegador amb el ‘hash’ del codi de 
WhatsApp Web que l’aplicació de missatgeria comparteix amb 
el CloudFlare. (Font: Genbeta)
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WhatsApp comença a permetre 
l’enviament de fitxers de fins a 2 GB

WhatApp acaba d’anunciar que està provant l’enviament de fi-
txers de fins a 2 GB de mida , la qual cosa suposa un enorme 
augment sobre la xifra actual, que fixa el límit en fitxers de 100 
MB i que sovint es queda molt curta. La companyia ha anat 
augmentant la xifra des dels seus inicis, però sempre quedant 
molt lluny d’altres com Telegram, que precisament té des de fa 
algun temps el seu límit per arxiu també a 2 GB.

La companyia de Meta ha habilitat la nova funció de forma ex-
clusiva a Argentina, tal com recull La Nación. Sobre el que pas-
sarà a altres països, de moment no hi ha més informació, enca-
ra que el més lògic i esperable és que la mesura s’expandeixi al 
llarg del món aquest any. (Font: Xataca)
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Nova investigació: la publicitat 
de podcast té els nivells més alts 
d’atenció
Per The Guardian

Un nou estudi encarregat pel Guardian va trobar que la publici-
tat de podcast augmenta les percepcions positives de les mar-
ques i anima els oients a prendre mesures de compra.

L’estudi nacional, dut a terme en nom de The Guardian per 
l’empresa d’investigació independent Tapestry, va analitzar 

l’eficàcia de la publicitat de podcast i va trobar que la publicitat 
de podcast té els nivells més alts d’atenció de qualsevol canal 
de mitjans. L’estudi va trobar que el 65% dels oients va prestar 
atenció als anuncis de podcast, més que els anuncis a la televi-
sió en un 39% i els anuncis a la ràdio en un 38%.

Aquests alts nivells d’atenció es tradueixen en una major proba-
bilitat de comprar el producte o servei que s’anuncia. Per exem-
ple, el 51% dels usuaris setmanals de cada canal va dir que els 
anuncis de podcast els van fer voler comprar alguna cosa de la 
marca enfront del 38% per a la ràdio.

Els podcasts de la marca Guardian tenen un impacte particular 
i milloren les opinions dels oients sobre les marques. Quan es 
comparen els mateixos anuncis que es reprodueixen al Guar-
dian i altres podcasts sense marca, és més probable que la 
gent digui que l’anunci era “informatiu”, “memorable” i “atractiu”.

Les percepcions positives i de confiança del Guardian també 
s’estan afectant als oients d’aquests podcasts, el 51% dels en-
questats va dir que sentir parlar d’una marca en un podcast del 
Guardian va millorar la seva opinió sobre una marca i els va fer 
voler saber més sobre una marca.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Les conclusions de la investigació estan en línia amb els resul-
tats de les marques que anuncien amb The Guardian, inclosa el 
minorista Ocado. Ocado, que són els patrocinadors del progra-
ma de podcasts d’èxit Comfort Eating, després d’anunciar-se 
amb el Guardian, va veure un augment de nous clients, amb un 
25% que va dir que havia escoltat el podcast. També van veure 
un augment del 62% en la percepció positiva de la marca dels 
clients i un 89% de nous visitants únics al seu lloc web.

Per si sols, els podcasts tenen avantatges clars: són forts per ex-
plicar als consumidors alguna cosa nova sobre una marca, aug-
mentar la percepció i, en definitiva, impulsar la compra. Curiosa-
ment, en combinació amb altres mitjans, l’eficàcia global d’una 
campanya publicitària es maximitza afegint podcasts a la barreja. 

Els podcasts arriben ara a un públic més jove i més divers, 
molts dels quals són pares: el 26% dels oients setmanals de 
podcasts provenen ara de fons no blancs i l’edat mitjana dels 
oients és més jove als 37 anys, en comparació amb els 40 de 
les investigacions anteriors de Guardian el 2020. 

Els podcasts han mostrat el creixement més gran de qualsevol 
mitjà, ajudant-los a convertir-se en més populars: el 41% dels 

oients de podcasts escolten podcasts més que fa 12 mesos, 
augmentant fins al 53% per a l’audiència de Guardian. (Infogra-
fia: Medium). NOTA: El Butlletí us facilita l’estudi Perfect pod-
cast Planning, de The Guardian. CLICAR AQUÍ  

Els models de contingut premium, el 
valor de la vida útil del client

Combinar el camí cap a la conversió i la puntuació bàsica és 
una manera d’avaluar el valor creat per un article per a l’editor 
tant a partir de la venda de subscripcions com de la retenció. Els 
models de contingut premium, el valor de la vida útil del client 
afegeixen la capa necessària a les estratègies de monetització.

A Maher Economics els agradaria compartir com el contingut 
premium s’adapta a una estratègia de contingut de pagament 
més àmplia i com certs tipus de contingut atrauen subscriptors 
amb diferents valors de per vida. Per donar context a aquesta 
anàlisi, és important entendre els tipus de contingut de paga-
ment. Hi ha quatre categories des de la perspectiva del contin-
gut de pagament: gratuït, mesurat, registrat i premium.
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La taxonomia del contingut (sovint etiquetada com a seccions) 
també és rellevant per a aquesta discussió. Aquestes seccions 
inclouen notícies d’última hora, notícies locals, esports, negocis 
i temes d’estil de vida. Per a aquesta anàlisi, s’avaluen les mè-
triques de rendiment dels subscriptors que fan conversions de 
diferents categories de contingut de pagament, així com dels 
tipus de contingut de pagament.

A més del contingut, hi ha una diferència de retenció en funció 
de la regla de contingut de pagament que converteix un usua-
ri.  Els subscriptors adquirits d’articles Premium generalment 
es conserven a un ritme inferior al dels subscriptors d’un article 
mesurat. La hipòtesi és que el subscriptor de l’article premium 
és un apassionat d’un contingut en particular, mentre que un 
subscriptor de paywall mesurat ha consumit més contingut 
abans de la conversió i, per tant, està més compromès.

La millor retenció s’observa amb els subscriptors que provenen 
d’un enllaç directe, com ara un botó “subscriu-te ara” a la pàgi-
na d’inici. Aquests clients són “voluntaris” (per utilitzar un terme 
de màrqueting comú), mentre que els llocs amb mesura i pre-
mium estan “pressionats” de bon començament (subscripcions 
noves on l’intent de venda s’origina amb l’editor).

No obstant això, igual que amb el preu i altres palanques, hi 
ha un avantatge significatiu a l’hora de fer créixer nous inicis 
mitjançant contingut premium, fins i tot amb una retenció inicial-
ment menor. El gràfic que il·lustra aquesta informació mostra la 
retenció per categoria de contingut de pagament. La mitigació 
de l’abandonament,  la incorporació de nous subscriptors i  els 
preus de renovació orientats  poden contrarestar les taxes de 
retenció més baixes d’aquests subscriptors. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – gràfic: Mather Economics)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita el document Premium 
content models, customer lifetime value add necessary layer to 
monetization strategies, de Matt Lindsay i Arvid Tchivzhe. CLI-
CAR AQUÍ  
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Google News ultima la seva 
implantació a Espanya amb el suport 
dels mitjans de comunicació

La reobertura de Google News a Espanya és a prop de fer-se 
realitat. Després de vuit anys des del tancament del servei a 
Espanya a causa de la legislació en matèria de drets d’autor, la 
tecnològica anuncia que està ultimant els detalls tant d’aquesta 
plataforma com de la seva extensió Google Showcase, agrega-
dor dissenyat per a mòbil on professionals del cercador selec-
cionen continguts de qualitat de diferents mitjans per oferir als 
lectors l’oportunitat d’optimitzar el seu temps.  

El procés de rellançament de Google Noticias està portant un 
treball tècnic minuciós i complex, perquè el producte ha canviat 
molt i a Espanya no hi ha un registre de mitjans de comunicació. 
Els mitjans que formin part del servei han de complir uns re-
quisits de qualitat. Qualsevol editor de notícies podrà proposar 
a Google Espanya la seva integració a la plataforma indepen-
dentment de la seva mida i abast territorial, sempre que treba-
llin “de forma professional”, tinguin un volum mínim de contin-
guts original -per la qual cosa quedarien descartades aquelles 
que repliquen notícies d’altres fonts, especialment agències-, 
i tinguin periodistes professionals contractats, “per fomentar 
l’ocupació de la indústria”.

Per a Google Showcase, els criteris seran més restrictius, ja 
que el producte està orientat a editors de premsa diària i, en 
principi, generalistes. Aquests podran fer una selecció de certes 
notícies que es mostraran a panells destacats. A canvi, Google 
els compensarà econòmicament “de manera justa i equitativa”.  

Google anuncia que en els propers dies contactarà amb dife-
rents editors per ultimar serrells de la implantació del portal de 
notícies a Espanya, únic estat occidental que va haver de tan-
car el servei. (Font: Dircomfidencial – infografia: Hipertextual)

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Acord estratègic entre PRISA Media 
i Podimo per impulsar el mercat del 
podcast en espanyol

PRISA Media i Podimo, plataforma líder de continguts d’àudio 
d’entreteniment, han signat un acord de col·laboració estratè-
gic amb l’objectiu d’impulsar el lideratge conjunt d’ambdues 
companyies a la indústria del podcast al món de parla hispana. 
L’acord, que s’estén al llarg de dos anys, contempla el desen-
volupament de diverses iniciatives comercials i de continguts 
adreçades a aquest mercat a Espanya, l’Amèrica Llatina i els 
Estats Units.

D’aquesta manera, Podimo es converteix en un dels socis de 
referència de PRISA Audio, plataforma transversal que integra 
tots els continguts d’àudio no lineal del Grup, a través del des-
envolupament de nous models de negoci, mentre que PRISA 
contribuirà amb els seus continguts, les seves diferents mar-
ques i la seva presència competitiva als diferents mercats on 
opera, impulsant el desenvolupament de nous models comer-
cials al món del podcast.

La col·laboració entre ambdues companyies contempla la 
distribució no exclusiva per part de Podimo de continguts de 
subscripció d’àudio en obert que produeix PRISA Media (els 
ingressos dels quals es repartiran al 50%), així com el desenvo-
lupament de diverses produccions en exclusiva per a aquesta 
plataforma, com la coproducció de 20 podcast originals creats 
per Podium Studios; la creació de 20 spin-off dels programes 
més populars de la Cadena SER i Podium Podcast; o la copro-
ducció de nous continguts d’àudio amb El País, també distri-
buïts en exclusiva per Podimo. (Font: Anuncios)

Formació al Col·legi de Periodistes

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 fonaments 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 qualitat que generin audiència, fidelitat, repe-
tició, 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. 

Els Patrocinis com a eina transversal de comunicació.- 
Curs Presencial. Barcelona. Divendres 22 d’abril (De 10.00h a 
13.00h) - El patrocini segurament és l’eina més transversal i 
una part estratègica per a moltíssimes marques. Aquest curs, 
presentat per Jordi Aragonés,  mostrarà els principis bàsics de 
com enfocar un patrocini, ensenyarà com fer un dossier, a po-
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sar preus i valorar actius, a comercialitzar i comunicar; a gene-
rar leads qualificats i tot des d’una vessant pràctica.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- Sessió on 
line en directe. Dimarts 26 d’abril (De 10.00h a 11.30h) - Aquest 
webinar, impartit per Adrián Caballero, permet conèixer més 
d’una vintena d’eines online, aplicacions mòbil i ginys de Word-
press que ajuden a creadors de continguts, professionals de la 
comunicació i, en extensió, a freelance i professionals amb un 
blog o un canal digital.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodis-
tes.- Curs Presencial. Girona. Dimecres 27 d’abril (De 10.30h a 
12.30h). Barcelona. Dimarts 31 de maig (De 10.00h a 12.00h) - 
L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta Hernández, 
és facilitar la posada en contacte de diferents professionals, ja 
siguin freelance o que formin part d’una organització o empre-
sa, per tal de poder trobar projectes afins, que portin a des-
envolupar col·laboracions o a establir noves idees de negoci. 
D’aquesta manera, es poden unificar esforços i recursos, crear 
equips de treball o col·laboradors que sumin els seus talents i 
professionalitat.

Periodisme Gastronòmic.- Curs Presencial. Barcelona. Di-
vendres 29 d’abril (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, dirigit 
per Trinitat Gilbert, pretén donar a conèixer les principals claus 
narratives del periodisme gastronòmic, una especialitat en auge 
tant en els mitjans informatius com en l’àmbit de la comunicació 
d’empresa.

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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Els reptes dels anunciants a la 
publicitat programàtica i segmentada 
segons els experts
Per Ana Mora / Marketing Directo 

L’increment de l’ús de les plataformes socials va de la mà de 
l’augment de la inversió en publicitat digital. Tot i això, el desco-
neixement i la incertesa davant d’un panorama inexplorat poden 
portar els anunciants a desconfiar dels resultats que s’obtenen 
o a no estar segurs sobre per què estan apostant exactament, i 
fins i tot a assenyalar cap al frau.

Davant la preocupació per la direcció dels pressupostos de pu-
blicitat digital i la seguretat de les marques, des de MarketingDi-
recto.com hem volgut comptar amb l’opinió de diversos experts 
en publicitat programàtica i segmentada per resoldre totes les 
qüestions relacionades.

«La clau és dirigir-se a les persones en base al moment més 
rellevant. Aquí és on entra la publicitat contextual», assegura 
Dal Gill , VP de Global Partnerships a Seedtag . «Crec dir que la 
publicitat programàtica és ineficaç és molt extrem. Si fos com-
pletament ineficaç, no la faríem servir com a forma de transac-
ció de mitjans i les marques tornarien a la forma tradicional de 
compra directa de mitjans», continua explicant.

«Probablement sigui més encertat dir que les dades no s’estan 
utilitzant de la manera més segura i adequada, i per això, hem 
tingut certa preocupació al sector», afegeix.

Els desafiaments del sector publicitari
Julie Chevet, Sales Manager de RTB House Espanya, assen-
yala que hi ha dos reptes principals a què s’enfronten els anun-
ciants: «quines ofertes mostrar i com mostrar-les a un determi-
nat usuari».
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A continuació, remarca l’avenç de la tecnologia i la importància 
del deep learning, del qual subratlla el fet que, com més expe-
riència tingui analitzant campanyes, més intel·ligent es torna 
l’algorisme. En aquest sentit, posa el següent exemple sobre 
el funcionament:

«La nostra tecnologia determina amb eficàcia en quina posició 
del funnel es troba l’ usuari i selecciona el contingut que s’hi 
ajusta millor. Per exemple, posem el cas d’una companyia que 
vol vendre un nou model de cotxe elèctric. Nosaltres som ca-
paços d’identificar les pàgines web on és més probable que es 
trobin els usuaris interessats en cotxes elèctrics».

La presència de bots i com combatre’ls
L’aparició dels bots és una altra de les preocupacions dels 
agents del sector publicitari. Dal Gill admet que estan en cons-
tant evolució, i per això insisteix que és clau «que el sector 
treballi de manera conjunta per superar aquest problema».

«Algunes estratègies per abordar-lo són l’anàlisi de pics de 
trànsit, l’avaluació de les fonts de trànsit, el bloqueig dels pla-
yers sospitosos coneguts, la realització d’auditories internes i 
l’ús de filtres i scripts, entre altres coses», proposa.

«Els bots són un problema des de fa temps i sempre hi haurà 
noves tècniques que enganyin el sistema. L’important aquí és 
que els anunciants i les agències estiguin en constant evolució, 
auditant les noves tecnologies i funcionalitats de manera recu-
rrent», afirma, per la seva banda, Ultano Kindelan, Commercial 
Director Southern Europe de ZEFR.

Jorge Planelló, responsable d’operacions a Tradespotting, 
assegura que «DSP, SSPs i exchanges han establert alian-
ces amb empreses especialitzades en la detecció de bots». 
«Aquestes tecnologies de prevenció de trànsit invàlid actuen en 
temps real, avançant-se a les licitacions sobre cada impressió 
publicitària, i en tots els dispositius (desktop, mòbil, aplicacions 
o televisió connectada)», especifica.

Els mecanismes que s’utilitzen a la publicitat programàtica 
per evitar el frau publicitari
«Només mostrem els anuncis en ubicacions on el camí entre el 
comprador i el venedor és totalment transparent, el que es co-
neix com Authorized Inventory Targeting», declara Julie Chevet.

«A més, ens esforcem per verificar la qualitat dels SSP amb 
què treballem. Per defecte, filtrem automàticament les ofertes 
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de bots, els robots i altres tipus d’ofertes no humanes, així com 
l’activitat d’editors fraudulents», especifica.

Més endavant esmenta Ads.txt, també conegut com Authorized 
Digital Sellers. Segons detalla, aquest projecte busca «aug-
mentar la transparència a l’ecosistema de la publicitat progra-
màtica» i «aviat es convertirà en un estàndard de referència». 
«La iniciativa d’IAB Tech Ads.cert és una continuació d’aquest 
projecte. És un mecanisme que utilitza firmes digitals per poder 
verificar l’activitat legítima o fraudulenta», afegeix.

L’exemple d’Ads.txt el posa, alhora, Dal Gill. Aquest remarca 
que els editors estan començant a reduir el nombre de socis 
amb què treballen per tenir més control. D’altra banda, reco-
mana “treballar amb els millors socis pel que fa a brand safety”.

La col·laboració, clau en aquest àmbit
Kindelan obre un nou debat relacionat amb qui ha d’assumir 
la responsabilitat. Aquesta és la seva reflexió: «Hi ha moltes 
tecnologies expertes a evitar frau, però són tecnologies un so-
brecost que moltíssims anunciants no volen assumir. Qui ho 
hauria d’assumir? El mitjà de comunicació que té l’audiència? 
L’agència que planifiqueu i compreu? Al final del dia, és un im-

post tecnològic que el client han d’assumir per garantir un màr-
queting responsable”.

Jorge Planelló aposta per «l’especialització i la col·laboració 
entre totes les parts», ja que, com comenta, «en resulten so-
lucions efectives per prevenir el frau publicitari». “Sempre que 
treballem en aquest ecosistema conegut i fiable, podem estar 
segurs que el frau publicitari està controlat, i que si sorgeix 
qualsevol problema la indústria respondrà amb agilitat”, apunta.

A part, incideix que se li dóna «moltíssima importància a la seg-
mentació», quan «és només l’última fase d’un llarg camí que 
comença sempre per analitzar al públic objectiu”. «Sembla el 
més evident, però una vegada i una altra ens trobem amb cam-
panyes en què no coneixem ben bé a qui cal dirigir-se. Cap 
campanya, sigui programàtica o no, pot substituir la feina estra-
tègica prèvia», opina. (Il·lustració: abc.es)
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Amy Webb prediu el final del 
màrqueting al metavers
Per Kati Bremme, Information MediaLab / Meta-Media

Després d’uns anys flotant gràcies a tecnologies encara no des-
envolupades, la IA està canviant definitivament la nostra percep-
ció de la realitat. Quan el 2012 es van necessitar 16.000 proces-
sadors i 10 milions de vídeos de YouTube per entrenar una IA 
per reconèixer un gat, i el 2019 ens vam trobar davant de gene-
racions automàtiques d’imatges de gats més que dubtoses, les 
imatges creades per AI el 2022, impulsades per la quantitat infi-
nita de dades que generem cada dia amb els nostres dispositius 

connectats és més real que la realitat. L’any passat, DeepMind 
va publicar un article a la revista Nature que descrivia MuZero, 
que ha dominat les partides de Go, Chess, Shogi i Atari sense 
haver d’explicar-li les regles. Va ser un pas important cap als sis-
temes d’IA que funcionen en entorns desconeguts, i un signe que 
els algorismes de propòsit general estan a l’horitzó.

Quan encara ens preguntem sobre el marc legal del reconeixe-
ment facial, la IA ja és capaç d’identificar una persona pel batec 
del cor o per la respiració. L’exèrcit nord-americà està treba-
llant en el reconeixement de micromoviments i el 2024 l’IEEE, 
l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics, està planificant nous 
estàndards de Wi-Fi. No per ajudar-nos a comunicar-nos millor 
entre nosaltres, sinó per processar les dades biomètriques de 
manera més eficient. Des dels metahumans d’Unreal Engines, 
passant per la plataforma Synthesia per crear actors sintètics 
en 60 idiomes, passant per GPT3, que sap generar textos cada 
cop més rellevants, de més confiança que la realitat. 

Dos escenaris per al 2027, en funció de la direcció que anem a 
donar a aquests desenvolupaments tecnològics: un positiu, on 
regna la transparència, els sistemes de reconeixement biomè-
tric estan prohibits a l’espai públic, la recerca és més accessible 
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perquè és compartida, on ens ajuden. entrenadors laborals en 
IA i on la Intel·ligència Artificial ens permet ser més productius 
(20% de probabilitat). L’altre escenari és negatiu (80% de pro-
babilitat segons Amy Webb), on estem constantment exposats 
a la desinformació en imatges i vídeos, dissenyats per engan-
yar la nostra confiança o manipular les nostres emocions, on les 
nostres dades estan en poder de tercers que les poden vendre 
i on necessitarem embussos, potser en forma de maquillatge, 
per escapar de la vigilància total de la IA.

Metavers, Web3 i descentralització
La propera versió d’Internet serà, en tot cas, més encarnada, més 
sensorial. Una interfície més humana on fem servir més el nostre cos 
per comunicar-nos, a través de wearables, segones pells digitals.

Un món on podem crear múltiples versions de nosaltres ma-
teixos, actuant de diferents maneres, com ja ho fem a les xarxes 
socials amb diferents facetes a LinkedIn, Instagram, Twitter o 
TikTok. El concepte de metavers avui manca d’interoperabilitat: 
no és possible transportar les nostres dades en diferents es-
pais virtuals. Efectivament, si ja pensem que és difícil gestionar 
diverses contrasenyes, què passarà amb la gestió dels nostres 
múltiples avatars en els diferents metaversos, cadascun amb 

la seva particularitat? En aquests nous espais més o menys 
virtuals, ja no hi haurà l’ anonimat , sinó un pseudònim, impulsat 
en forma de DNI digital per diversos governs.

Empreses com Golem Network ja ofereixen models de negoci 
per monetitzar les nostres vides (i les nostres dades) en aquests 
universos connectats. Una mena de dades AirBnB, segons Amy 
Webb. Per al futurista, les NFT, sense valor intrínsec, en canvi, 
no són un model de futur, però la infraestructura i els protocols 
en què es basen ho són més. El 5G s’està desplegant a tot el 
món. Què passaria si tot aquest temps d’activitat es pogués in-
corporar en un únic tauler de comandament: tota la nostra casa 
connectada ens guanyarà diners?

Les possessions virtuals evolucionen des de l’art, els objectes 
de col·lecció, la moda i els béns immobles fins a articles amb 
una funció afegida única en el metavers, com ara els NFT re-
lacionats amb l’art que paguen un dividend al propietari quan 
es ven o consumeixen l’obra real corresponent, o que propor-
cionen accés a entorns virtuals exclusius. Però el metavers 
d’Horizon ja mostra els seus costats negatius amb acusacions 
d’assetjament. La resposta ara clàssica de Facebook: “Només 
som una plataforma” - pot ser menys ben rebuda a Web3. Grà-
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cies al TDI , la incubació de somnis dirigida, podem influir en el 
nostre comportament.  

Metavers i mitjans.- En el metavers, els mitjans també hauran 
de començar a pensar en la seva proposta de valor a llarg ter-
mini: si més de les nostres vides es desenvolupen en platafor-
mes amb capacitats d’arxiu i reproducció integrades, el paper 
de si un periodista encara pot explicar què passarà?

L’escenari optimista per al 2032 preveu una realització: la Web3 
no està descentralitzada, però és radicalment inclusiva, basada 
en la seguretat blockchain, accessible per a tothom. En el seu es-
cenari negatiu (que Amy Webb assigna un 70% de probabilitat), 
acabem amb 12 iteracions de nosaltres mateixos, intentant des-
esperadament recordar les nostres identitats. Davant d’aquesta 
abundància d’identitats, el màrqueting digital està mort. 

Biologia sintètica
Informàtica i biologia esdevenen un. Google, Facebook i Mi-
crosoft inverteixen molt en biologia. Encara no tenim nadons 
personalitzats ni eugenèsia, sinó pollastres que arriben a la 
maduresa total en set setmanes. Entre un pollastre modificat 
genèticament i un pollastre creat en un bioreactor, l’elecció pot 

ser difícil. Tanmateix, la carn sintètica sembla ser una solució 
en un país on es consumeixen 1.450 milions d’ales de pollastre 
en un sol dia durant la Superball. La carn cultivada ja està a 
la venda a Singapur, que convertirà l’estat insular en un gran 
exportador de pollastre.

Els dos escenaris predits per Amy Webb per a un futur per 
al 2037: en el costat positiu, la mort esdevé opcional, tot es 
modifica genèticament per a millor, blockchain garanteix des-
envolupaments regulats a nivell nacional i internacional, 
col·laboracions globals donen suport al progrés per al benestar 
de tots. L’escenari del desastre: el 2022 no haurà pogut veure 
el punt d’inflexió, no haurà escoltat els científics i els pirates 
informàtics ens estan fent xantatge biològicament amb virus 
personalitzats ultra-orientats.

Estem en un període d’intensa acceleració. Els biaixos persis-
teixen, i es tracta d’arreglar-los. El somni de la descentralitza-
ció beneficiarà a alguns, però certament no a tots, sobretot en 
absència d’una estratègia i salvaguardes nacionals. Haurem de 
redefinir què és la realitat. (Il·lustració: Tecno Building). NOTA: 
El Butlletí us ofereix l’Informe de tendències tecnològiques, del 
Future Today Institute. CLICAR AQUÍ  
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”Un mercat com l’espanyol no 
pot sostenir gairebé 3.000 mitjans 
digitals”
Per Mikel Segovia / El Independiente

El Consell d’Europa està preocupat. L’evolució dels mitjans de 
comunicació ha patit massa canvis en els darrers anys. Trans-
formacions que a la calor dels avenços tecnològics han posat, 
en molts casos, en risc la seva sostenibilitat. I amb això, la qua-
litat de drets fonamentals i amb ells de les democràcies euro-
pees. Per això, ha estat un Comitè d’Experts que al llarg dels 
dos propers anys analitzarà aquesta realitat d’un dels pilars de 
la democràcia.

Entre els tretze integrants hi ha el catedràtic en periodis-
me de la Universitat de Navarra, Ramón Salaverria. La tasca 
d’aquest comitè serà orientar les polítiques futures a l’ús de la 
intel·ligència artificial i promoure iniciatives de finançament sos-
tenible per a la indústria periodística Salaverria assegura que la 
digitalització va suposar un terratrèmol a la base del model pe-
riodístic que el sector no va saber abordar: «Les organitzacions 

periodístiques van tenir una posició estratègica conservadora. 
Van optar per guardar la roba en lloc de nedar a les aigües 
digitals». Una decisió que, assenyala, va «dilapidar» bona part 
de la reputació que s’havien guanyat durant anys i va facilitar 
l’entrada de nous agents «natius digitals» i de plataformes em-
presarials amb altres interessos.

 
Aquest catedràtic assegura que ara el repte que hauran 
d’afrontar en nom de la seva sostenibilitat és saber combinar de 
manera adequada el fet de fer periodístic amb la incorporació 
de les eines d’intel·ligència artificial, «saber-ho combinar ade-
quadament» serà essència. Salaverria apunta que la fragmen-
tació del sector periodístic també patirà de manera important: 
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«En un estudi realitzat per la Universitat de Navarra arribem 
a identificar 2.874 mitjans digitals nadius el 2021. De tots ells 
potser un 10% o 15% treballa per consolidar models editorial i 
comercialment avançats».

El Consell d’Europa demana estudiar la sostenibilitat dels 
mitjans i l’impacte de la tecnologia en el futur. Per què?
Hi ha una preocupació per un problema que és real i que està 
afectant el periodista, en primera instància, i per extensió a la 
salut democràtica dels països. Si no hi ha una estructura pe-
riodística sòlida, capaç de fer una informació de qualitat, els 
contrapesos que el periodisme permet davant de determinats 
tipus d’abusos o de situacions de compromís per a les llibertats 
es posen en dubte.

La transició de l’era analògica a la digital afecta no només 
l’àmbit de la premsa sinó altres sectors econòmics. Per 
què està tenint tant impacte i tan greu a la pervivència dels 
mitjans de comunicació?
Són moltes les indústries que han tingut una difícil digestió de 
la transformació digital. Als mitjans de comunicació és evident, 
però també a la música, a la banca, als transports, etc. Hi ha 
una sèrie de sectors econòmics que, més enllà de la dificultat 

de construir un model de negoci sostenible, han vist comprome-
sa la seva activitat diària. Ja no és només una qüestió de sos-
teniment econòmic, sinó de la seva rellevància i paper social. 
L’aparició d’actors que compleixen tasques que abans eren pa-
trimoni o realitzades pels mitjans periodístics i que comencen a 
ser cobertes per aquestes organitzacions. En molts casos són 
plataformes digitals que no responen a uns principis de trans-
parència informativa, de rendició de comptes, de servei a la 
societat, sinó que tenen interessos estrictament econòmics.

Com es corregeix aquest desequilibri?
Hi ha una preocupació per equilibrar aquesta situació que s’ha 
desequilibrat. En aquest sentit penso que el plantejament no 
serà com tornar a la situació anterior en què els mitjans tenien 
una certa folgança i tranquil·litat a l’hora de funcionar, no es pot 
donar l’esquena a la tecnologia. El que cal veure, i aquest és 
el desafiament que es planteja en aquest inici de la tercera dè-
cada del segle XXI, és com les transformacions tecnològiques 
que continuaran arribant poden ser assimilades per la professió 
periodística i, a través d’aquesta assimilació, construir un model 
periodístic sostenible que permeti exercir la tasca periodística 
amb el rigor requerit.
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Quan i per què va començar a torçar-se en model empresa-
rial al sector de les empreses periodístiques? Si algú entra 
fins al centre d’aquestes estructures és perquè se li ha per-
mès o l’espai estava descuidat…
És així. Fins als anys 90, quan es va començar a produir 
aquesta transformació cap al consum digital de continguts, les 
organitzacions periodístiques, publicacions, ràdios, televisions 
tenien un esquema que els resultava conegut i raonablement 
rendible. Hi funcionaven amb tranquil·litat. Quan va aparèixer 
el nou escenari digital aquestes organitzacions, aquestes em-
preses, van tenir una estratègia bàsicament conservadora. Van 
preferir guardar la roba abans que nedar a les aigües digitals. 
Per molt que obrissin llocs web, realment no apostaven per la 
innovació i per descobrir els molts territoris que això amagava.

Massa canvis, massa ràpids, després de dècades sense 
ells…
Hi va haver un error estratègic durant finals dels 90 i la primera 
dècada d’aquest segle. Hi va haver un error estratègic on les 
empreses periodístiques que tenien una reputació acumulada 
durant molt de temps van dilapidar aquesta oportunitat i van 
permetre que apareguessin nous actors, nadius digitals, que 
s’han anat consolidant. El cas d’El Independiente n’és un exem-

ple més. Ara les grans empreses periodístiques s’han adonat 
del seu error estratègic i han entès que han d’actuar de manera 
més proactiva i adaptada a les característiques digitals. D’altra 
banda, la xarxa mateixa ha anat generant els seus propis actors 
específics. Cal desenvolupar un marc d’actuació tecnològic, 
legal, econòmic que permeti desenvolupar una activitat social 
rellevant, com és el periodisme, per a tot aquest tipus d’actors.

Els professionals de la comunicació han de recuperar el 
control dels mitjans, o almenys part d’aquest? ¿Ho han 
perdut a favor de grans grups empresarials, d’inversió?
La deriva de les organitzacions periodístiques i d’altres empre-
ses ha estat cap a una anàlisi essencialment quantitativa de les 
coses. Interessava el trànsit, el nombre d’usuaris, les pàgines 
vistes i l’element qualitatiu s’ha descuidat. Això no reflecteix la 
fidelitat dels usuaris, el nivell de satisfacció, la capacitat de gene-
rar comunitat amb aquests usuaris, etc. S’ha vist aquests darrers 
anys que són aquests factors que incideixen més en la qualitat 
del producte i no tant en la seva popularitat, els que determinen 
les condicions per desenvolupar un model periodístic sostenible.
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Després de la digitalització ara irromp amb força la 
intel·ligència artificial amb totes les seves aplicacions, 
avantatges i riscos.
Sí. La incorporació miop de les tecnologies d’intel·ligència 
artificial pot ser un gran risc per als mitjans de comunicació 
i una oportunitat. Un risc perquè si seguim abundant en una 
visió quantitativa de la informació deixarem que les màquines 
estiguin publicant per si soles aquells continguts que generin 
més interacció, que en molts casos està falsificada pels bots. 
Això es controla recuperant el factor humà. És un element re-
llevant. Cal combinar el criteri, l’olfacte, l’observació, que és el 
que atorguen els professionals del periodisme, amb una anàlisi 
quantitativa detallada, una gestió tècnica eficient, que permet 
les tecnologies d’intel·ligència artificial. Buscar un punt inter-
medi adequat entre aquests dos factors és el mecanisme per 
assegurar el futur dels mitjans.

L’atomització del sector és innegable. És sostenible aquest 
model? Estem abocats a una profunda desaparició i con-
centració de mitjans al sector?
S’ha produït una fragmentació enorme. Al desembre, el nostre 
equip de recerca presentava un projecte que analitza el mer-
cat dels mitjans digitals a Espanya. Una de les dades més elo-

qüents és el volum que ha assolit el mercat periodístic a Espan-
ya. Hem identificat 2.874 mitjans digitals nadius el 2021. Això 
significa que hi ha un mitjà digital per cada 16.000 habitants a 
Espanya. La pregunta és si un mercat com l’espanyol pot sos-
tenir un volum tan gran de mitjans. No sembla. Un 10% o 15% 
sí que treballa en la línia de consolidar un model avançat, edi-
torial i comercial, amb models de pagament, de patrocini, però 
després hi ha més d’un 80% dels mitjans digitals que, en alguns 
casos, ho fan per amor a l’art, no busquen un negoci sinó donar 
a conèixer altres realitats o com a trampolí professional. Espan-
ya crec que no pot sostenir gairebé 3.000 mitjans digitals, però 
aquesta multiplicació és positiva perquè significa una gran ca-
pacitat de creació informativa. Caldrà veure si els propers anys 
això es va configurant mitjans de referència.

Parlem de les empreses i dels periodistes. Quin paper juga-
ran i estan jugant els lectors, els espectadors i els oients, 
els destinataris d’aquests mitjans?
El destinatari dels mitjans és més important del que ho va ser 
abans. Ha deixat de ser només un destinatari, ara interactua 
amb la informació. Un dels aprenentatges dels mitjans és que 
ja no tenen el monopoli de la paraula pública. Són actors qualifi-
cats que publiquen informació contrastada, però ara els mitjans 
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han hagut d’escoltar la ciutadania, cosa que abans no feien. 
Aquesta interacció a les xarxes socials, veure els ressons de 
les seves informacions, és ara una cosa essencial en qualsevol 
estratègia. El paper de l’audiència és més important. També pel 
tipus de demanda. La realitat és que gran part del públic cau en 
continguts de tipus viral, de consum immediat i passatger. Des-
prés hi ha un públic que agrada consumir una informació més 
qualificada, més tractada amb estàndards professionals, que 
és minoritari però rellevant. És el que permet construir models 
sostenibles basats en el pagament. Per aquí va el camí.

A Espanya està canviant aquesta cultura del pagament per 
rebre informació?
Lentament. Quan es comparen les dades de pagament a Es-
panya amb altres mercats veiem que estem per darrere. El des-
envolupament no és tan ràpid com la indústria necessitaria. A 
mitjan 2021 un estudi de la Universitat de Navarra concloïa que 
hi havia 400.000 subscriptors per al conjunt de mitjans digitals. 
Moltes seran subscriptores de més d’un mitjà. Seria un 1% dels 
adults a Espanya. No n’hi ha prou per a una indústria amb mús-
cul però és un punt de partida.

Són tretze experts durant dos anys. Quines li agradaria 
que fossin les respostes que trobés el comitè d’aquí a dos 
anys? A quines qüestions?
Pel que fa a la sostenibilitat dels mitjans, crec que cal cercar 
una fórmula que permeti mantenir la diversitat i la independèn-
cia respecte als poders. L’ecosistema no podem convertir en 
una indústria de subsidi. La independència també ha de ser 
econòmica. Un model de suport integral que no degeneri en un 
model subsidiari. La segona qüestió seria la tecnologia. Saber 
com integrar la millor tecnologia possible sense comprometre la 
qualitat editorial de la informació. Moltes vegades la tecnologia 
que arriba el que genera una certa pasteurització de la informa-
ció, una pèrdua d’elements de qualitat que tradicionalment han 
estat distintius del periodisme. Fem una informació més ràpida, 
més personalitzada, però amb menys nivell d’anàlisi, de conei-
xement. (Fotografia: Redacció AMIC)
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News UK certifica la rellevància de la 
publicitat contextual mitjançant un 
estudi a The Sun
Per Redacció Dircomfidencial

 
L’anàlisi de gairebé un milió d’impressions a la web del que va 
ser  el diari més venut del Regne Unit ha confirmat que les cam-
panyes coherents amb el contingut que acompanyen poden 
atraure fins a un 31% més d’atenció. Això significa un augment 
de 25 a 33 minuts en temps dedicat per cada 1.000 impactes a 
The Sun, una millora notable que la seva editora News UK pre-
tén convertir en més inversió publicitària basada en el context. I 
amb aquest objectiu fa arribar l’estudi als seus clients.

Així ho explica AdWeek, que ha recollit valoracions del director 
comercial de la companyia,  Ben Walmsley: “La manera com 
els anuncis són segmentats està patint canvis sísmics. Això ens 
permet entendre la rellevància del context, que és crítica pel 
futur funcionament de la publicitat”.

Aquest auge ve acompanyat de l’ús de dades de primera mà 
per part News UK, que acumula a la seva plataforma Nucleus 
una miríada de senyals diaris al voltant de l’activitat dels lectors 
de The Sun, The Times o Sunday Times. Aquesta informació es 
basa en aspectes com preferències, comportament, opinions 
o emocions i, per exemple, amb aquestes últimes l’editora de 
The Sun ha creat fins a 12 segments d’audiència. Nucleus ali-
menta a més les dinàmiques de recomanació/recirculació en 
els articles, de manera que la companyia ha pogut prescindir de 
tercers que feien aquesta funció.

La combinació eventual de dades generades per lectors amb 
reaccions associades al contingut apunta possibilitats comple-
mentàries molt interessants. Especialment tenint en compte 
que  la barreja d’ambdues modalitats es postula com l’esquema 
amb què els mitjans aspiren a reemplaçar les  galetes  de ter-
cers  quan decaigui el suport de Chrome per a elles.
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En aquest procés un dels objectius és oferir  una seguretat de 
marca prou robusta perquè els anunciants no hagin de recó-
rrer a verificadors com DoubleVerify o Integral Ad Science, cosa 
que alhora estalviaria el cost que suposen sobre la inversió total 
de qui abona la campanya i deixaria més diners a les mans de 
News UK. Una de les circumstàncies que més ha ajudat que 
aquestes companyies es desenvolupin és precisament com 
resulten sovint les ofertes obertes en programàtica, a més de 
l’opacitat en el repartiment dels diners de l’anunciant al llarg de 
tota la cadena. (Infografia: The Sun)
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Què pensa la gent sobre el 
finançament dels mitjans privats?
Per Dr Richard Fletcher i prof. Rasmus Kleis Nielsen / Reuters 
Institute

Les converses sobre el finançament dels mitjans privats 
s’enfoquen cada cop més en la sostenibilitat del sector a llarg 
termini. Cada vegada més els ingressos publicitaris se’n van 
cap a Google, Facebook i altres grans plataformes digitals, cosa 
que ha provocat una disrupció encara més gran en un negoci ja 
desafiat per la transició digital. I si bé alguns mitjans encara ge-
neren ingressos publicitaris significatius tant en línia com a fora 
de línia, la porció de publicitat que queda per als mitjans està 
en declivi. Una part de les audiències està disposada a pagar 
subscripcions a certs mitjans, alguns dels quals van molt bé en 
termes d’ingressos procedents dels seus lectors. Però la majo-
ria de la gent no mostra voluntat de pagar, donada la informació 
abundant gratuïta de proveïdors privats i en alguns casos de 
mitjans públics o sense ànim de lucre. Els mitjans privats també 
exploren altres fonts d’ingressos (comerç electrònic, esdeveni-
ments, serveis, etcètera), però per a molts les perspectives del 
negoci continuen sent difícils, fins i tot precàries.

Davant del que per a molts sembla un cas clàssic de fracàs 
del mercat en un sector que pot (almenys en els millors casos) 
aportar beneficis socials provats, la intervenció governamen-
tal és una opció. De fet, alguns mercats fa dècades que tenen 
acords d’aquest tipus: per exemple, amb serveis públics de ra-
diodifusió o amb subsidis considerables directes i indirectes per 
a diaris. Altres analitzen formes alternatives de fer servir la po-
lítica per garantir als mitjans privats uns ingressos addicionals 
provinents de les grans plataformes com Google i Facebook, 
ja sigui mitjançant regles de competència (Austràlia), reforma 
dels drets d’autor (Unió Europea) o potencialment destinant al 
periodisme parteix de la recaptació que generin nous impostos 
sobre els serveis digitals.

L’opinió pública és un dels factors que marcarà la gana 
d’intervenció dels governs i les prioritats. Però què opina el pú-
blic sobre el finançament dels mitjans privats?

Us presentem dades sobre com està de preocupada la gent per 
la situació financera dels mitjans privats: si pensa que guan-
yen més o menys diners que en el passat i si els governs han 
d’intervenir per ajudar les empreses en dificultats. 
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El primer punt, i potser el més important, és que el finançament 
dels mitjans privats no és una qüestió especialment destacada 
per a molta gent. Això significa que davant de la pregunta hi 
ha una minoria substancial que respon “no ho sé”. Es tracta 
d’un recordatori útil que el finançament dels mitjans no és una 
cosa que preocupi gaire la gent, encara que sens dubte és un 
assumpte important per a la societat, i els que es relacionen 
amb el sector periodístic solen mostrar-se molt apassionats so-
bre això. Per descomptat, aquest panorama té conseqüències 
sobre la quantitat de suport públic que poden arreplegar les 
propostes i les reformes, i potser influeixi en la prioritat que els 
polítics assignin a aquest tema.

La rellevància relativament baixa es posa de manifest en allò 
que sembla una falta de coneixement públic sobre els reptes 
econòmics que afronten els mitjans privats. Si bé el panorama 
de vegades resulta confús i és complicat obtenir dades globals 
completes, la World Association of News Publishers va infor-
mar recentment que els ingressos totals combinats de les pu-
blicacions diàries s’han reduït al voltant del 20% des del 2015. 
Aquesta tendència compta amb notables excepcions, però la 
trajectòria general des del 2010 marca una caiguda, sobretot 
per als diaris i especialment per a les capçaleres locals i les que 
serveixen a comunitats pobres.

Als 33 mercats on vam fer la consulta, al voltant d’un terç (31%) 
creu que la majoria dels mitjans són menys rendibles del que 
eren fa una dècada. Si dividim les dades per mercat, es nota 
una variació però les diferències són petites: a cada lloc, menys 
de la meitat pensa que la majoria dels mitjans són menys ren-
dibles. Potser encara més cridaner és que gairebé un cinquè 
(19%) creu que la majoria dels mitjans privats són més rendi-
bles del que eren fa deu anys. També val la pena assenyalar 
que el 36% respon “no sé”, cosa que torna a ressaltar que les 
finances dels mitjans privats no són una prioritat per a moltes 
persones alienes al sector.
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Aquesta manca de coneixement sobre les dificultats que patei-
xen els mitjans privats està alineada amb les dades que mostren 
nivells baixos de preocupació per la seva situació financera. A 
tots els mercats, el 53% es va declarar gens preocupat o molt 
poc preocupat i amb prou feines el 31% va dir que estava força 

preocupat o molt preocupat. El 17% restant va contestar “no 
ho sé”. Encara que es registren algunes variacions nacionals, 
en desglossar aquesta informació per mercats s’observa que el 
panorama general és força consistent. En gairebé tots els ca-
sos, la proporció de preocupats sol ser inferior al 50%: és a dir, 
la majoria de vegades són més els que no estan preocupats. La 
bretxa és extensa sobretot als països del Nord d’Europa,

Els mercats amb més proporció de gent que pensa que els 
mitjans són menys rendibles també tendeixen a mostrar preo-
cupació més elevada, i el mateix passa a nivell individual. No 
obstant això, hi ha algunes diferències en els nivells de preocu-
pació segons les variables demogràfiques com l’edat, el gènere 
i l’educació. La preocupació per l’estat financer dels mitjans pri-
vats sovint és més alta entre els que mostren un nivell d’interès 
elevat en les notícies. Si prenem un país de cadascuna de les 
sis regions geogràfiques, observem que (excepte a Alemanya) 
els que tenen més interès en les notícies són més propensos a 
estar preocupats per la situació financera dels mitjans privats. 
Als Estats Units i Corea del Sud, les persones que diuen confiar 
en la majoria de notícies la major part del temps resulten més 
propenses a estar preocupades, però en general la confiança 
en les notícies no és un bon predictor de preocupació. Potser el 
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més sorprenent és que encara sigui una minoria la que diu que 
està preocupada per les finances dels mitjans privats, fins i tot 
entre els que tenen més interès.

Com ja assenyalem, alguns consideren que la situació finan-
cera dels mitjans privats ha aconseguit un punt en què es re-
quereix la intervenció governamental. Per descomptat, aquesta 
intervenció pot adoptar diferents formes i cadascuna involucra 
diferents actors i diferents graus de canvi. A més, no hi ha dos 
mercats de mitjans iguals i no hi pot haver una mateixa solució 
per a tots, atès que hi ha una sèrie de factors diferents que po-
den fer que una intervenció de l’Estat sigui més o menys atrac-
tiva en diferents circumstàncies: risc de captura de mitjans, 
acords preexistents de finançament i confiança en el Govern, 
per nomenar-ne només tres.

De tota manera, pot ser útil mesurar el desig del públic per la 
intervenció governamental en termes generals. En primer lloc, 
perquè la gent pot tenir la seva visió sobre el principi subjacent 
de la intervenció governamental als mercats dels mitjans més 
enllà dels detalls específics i en segon lloc perquè la majoria 
dels acords no comercials seriosos i de llarga durada probable-
ment necessitaran el suport de certa legislació per ser viables, 

encara que la solució proposada no es base en la utilització de 
diners públics. També cal tenir en compte que preguntar sobre 
polítiques específiques té poc valor a les enquestes transnacio-
nals, perquè cap serà rellevant a tots els mercats i perquè és 
difícil incorporar i comunicar els pros i contres inherents a les 
diferents opcions. 

Tenint tot això en compte, hem preguntat a la gent si el seu 
Govern hauria d’intervenir per ajudar els mitjans privats que no 
poden guanyar prou diners per ells mateixos. Si bé les raons 
darrere de cada resposta resulten variades i no és possible sa-
ber quines són a partir de les nostres dades, sí que queda clar 
que la gana per la intervenció governamental és baixa. Als 33 
mercats, només una quarta part (27%) pensa que el Govern 
hauria d’intervenir i un 44% creu el contrari. Una altra vegada, 
si parem atenció a les dades mercat per mercat, es detecten va-
riacions nacionals, però en general el panorama és força con-
sistent. A gairebé tots, el percentatge en contra de la intervenció 
governamental és superior al que la recolza.

Els qui mostren més nivell de preocupació per l’estat financer 
dels mitjans privats també són més propensos a donar suport a 
la idea d’una ajuda governamental. Als Estats Units, per exem-
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ple, només el 14% dels que no senten preocupació per les fi-
nances dels mitjans privats donaria suport a una intervenció 
governamental, però aquesta xifra creix gairebé un terç (30%) 
en el grup de més preocupació. Potser el que és més notable és 
que la majoria no està convençuda que una intervenció gover-
namental sigui la mesura apropiada, ni tan sols entre els més 
preocupats per la salut financera dels mitjans privats.
 

La idea dels governs ajudant els mitjans privats no és nova. 
Hi ha subsidis a la premsa des de fa molt de temps en alguns 
mercats i és un assumpte cada vegada més debatut al sector, 
però les nostres dades indiquen que aquesta idea no gaudeix 
de gran suport públic. Les nostres xifres suggereixen que la 
majoria de la gent no té una comprensió bàsica de les tendèn-
cies financeres actuals a la indústria periodística i que només 
una minoria dóna suport a la intervenció governamental. Ni tan 
sols els que coneixen les dificultats es mostren particularment 
preocupats i fins i tot hi ha poc suport entre els que tenen més 
preocupació.

Per descomptat, aquests debats es desenvolupen en uns 
temps en què la confiança en els mitjans és en general baixa, 
quan alguns mitjans estan molt polaritzats o són molt impopu-
lars per a gran part del públic i enmig duna preocupació real 
per la captura de mitjans, de vegades a països on això no ha 
estat un problema urgent en el passat recent. Formes establer-
tes d’intervenció governamental (ja sigui amb opcions de servei 
públic o suport directe a mitjans privats) probablement es llegi-
ran a la llum d’aquestes preocupacions. Potser passa el mateix 
amb enfocaments més nous i alternatius si inclouen els governs 
com a actors clau. (Gràfics: Reuters Institute)
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Les claus per redactar l’article 
patrocinat perfecte
Per Juan Luis Fuentes, director Comercial de Getfluence / Mar-
keting News

L’article patrocinat és una estratègia de màrqueting digital ex-
tremadament eficaç. Amb un article patrocinat, un editor publica 
continguts per promocionar els productes o serveis d’una marca.

És important recordar que l’editor coneix la seva audiència mi-
llor que ningú. Per tant, un article patrocinat sol obtenir millors 
resultats i més engagement del lector que si l’hagués escrit 

la marca. No obstant això, encara que l’editor coneix la seva 
audiència, potser no coneix bé els serveis d’una marca. Per 
aquest motiu, abans que una empresa col·labori amb un mi-
tjà en la producció de continguts patrocinats, una recomanació 
principal és que redacti un briefing minuciós i de qualitat. 

Aportar suficient informació de marca.- Abans que un pe-
riodista pugui generar continguts sobre una marca, necessita 
saber exactament de quina empresa es tracta i què representa. 
En poques paraules, cal incloure informació precisa sobre el 
producte o els serveis que es volen promocionar. Incloure tam-
bé enllaços cap a la pàgina web i xarxes socials, per oferir una 
imatge més clara de la marca.

També podeu compartir detalls sobre l’audiència objectiva i 
aportar informació sobre els empleats, si fos rellevant. Com 
més sàpiga un editor sobre una empresa, més precisa serà la 
promoció dels seus serveis en un article patrocinat.

Descriure una estructura d’article.- Descriure una estructura 
per a l’article al briefing garanteix que l’escriptor abasti tots els 
aspectes dels productes que es volen promocionar entre els 
clients potencials.
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Per exemple, si un article patrocinat adopta l’estructura d’una 
opinió, és important enumerar els factors que potser poden 
ser interessants per a un client abans de prendre la decisió 
de comprar el producte. D’aquesta manera, us assegureu que 
l’escriptor aborda tots els punts rellevants sense sobrepassar el 
nombre de paraules especificat per a l’article.

Descriure una estructura marca una adreça clara a l’escriptor. 
Alhora, aquests aspectes que no es volen abordar es queden 
al tinter.

Enumerar les paraules clau rellevants.- Fins i tot enca-
ra que l’objectiu principal sigui promocionar una marca entre 
l’audiència d’un editor, encara és rellevant tenir en compte el 
SEO. Si l’article es classifica en les primeres posicions en els 
resultats d’una cerca orgànica, s’atraurà una audiència encara 
més àmplia, cosa que en última instància significa més exposi-
ció de la marca i una taxa de conversió més elevada.

També és cert que hi ha factors del SEO sobre els quals no es 
té tant de control quan es treballa amb un editor en un contingut 
patrocinat. Tot i així, al briefing, es pot proposar a l’editor un llistat 
de paraules clau a utilitzar per a un millor posicionament SEO.

Ara bé, compte, no cal aclaparar l’escriptor amb massa parau-
les clau o acabarà havent d’inserir les paraules de manera for-
çada, produint un resultat poc natural. L’ideal és una llista de 5 
a 20 paraules clau, segons el nombre total de paraules i els te-
mes proposats. Un estudi realitzat per SEMRush concloïa que 
el número òptim de paraules clau en un article és 15.

Informar del resultat desitjat.- Una cosa que sol passar-se 
per alt amb facilitat en la proposta d’article patrocinat és una 
descripció del resultat que es pretén obtenir. No cal entrar aquí 
en gaires detalls. Només cal escriure una cosa tan senzilla 
com: “M’agradaria mostrar a l’audiència que la banca en línia 
és molt més segura i senzilla del que es podria esperar, comen-
tant la pròpia experiència amb l’ús de l’aplicació”.

D’aquesta manera, l’editor sap el missatge clau que l’anunciant 
vol comunicar a l’audiència i de quina manera. 

Identificar què és important.- Hi ha elements que no cal in-
cloure al briefing. Per exemple, val més no donar indicacions 
sobre el to. A més, encara que es demanés a l’editor que can-
viés la manera com es dirigeix a la seva audiència, la resposta 
seria sens dubte negativa.
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De fet, en nom de l’autenticitat, resulta molt més efectiu que 
l’editor escrigui l’article patrocinat de la mateixa manera que 
escriuria tots els articles. Tot i que està bé fer suggeriments 
en termes d’estructura, si intenteu alterar el to, l’audiència pro-
bablement no respondrà al contingut promocionat de manera 
positiva.

Triar l’editor adequat.- Quan esteu satisfets amb el briefing, 
ja podeu compartir el document explicatiu amb l’editor perquè 
escrigui l’article. Escollir l’editor/periodista adequat és gairebé 
tan important com escriure un bon briefing, potser fins i tot més. 
(Fotografia: Digital Transformers)
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