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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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COMUNICACIÓ DIGITAL
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Perquè l’animació dona als mitjans 
locals l’oportunitat d’atreure noves 
audiències
Per Asociación de Medios de Información

En una era on les sales de redacció estiren al màxim els seus 
pressupostos, com poden justificar la despesa de recursos limi-
tats en la creació de contingut accessible, com és el cas de la 
narració animada? Aquestes són algunes raons per les quals 
l’animació pot ser una bona inversió, especialment pels mitjans 
locals.

Perquè atrau audiències en dispositius mòbils.- Una en-
questa del Pew Research Center va revelar que més de 8 de 
cada 10 nord-americans consumeixen notícies als seus dispo-
sitius digitals. Si bé aquesta tendència no és nova, sí que per-
met conèixer d’on consulten aquestes notícies. Així, dos terços 
dels usuaris adults afirmen que obtenen notícies de llocs web o 
aplicacions de notícies (68%) o de motors de cerca com Goo-
gle (65%). Aproximadament la meitat (53%) confirma que rep 
notícies de les xarxes socials, i una porció molt més petita diu 
que escolta notícies de tant en tant dels podcasts (22%). És 
clar que, si les sales de redacció locals volen captar i mantenir 
l’atenció dels usuaris  han de continuar buscant noves maneres 
d’atreure aquestes audiències a través de diferents plataformes 
i punts d’accés.

Les pel·lícules animades són productes altament compartibles 
i particularment rellevants en una era on gran part del consum 
de mitjans es realitza a través de dispositius mòbils. L’animació 
ofereix un mitjà dinàmic i atractiu per lliurar dades i informació 
crítica, cosa que permet que les redaccions locals segueixin 
responent a les tendències en canvi constant en el consum de 
contingut digital.
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Per la versatilitat del contingut.- La creació d’animacions 
d’alta qualitat pot costar entre 3.000 i 12.000 dòlars per mi-
nut, segons l’estil i la complexitat. Però sovint es passa per alt 
l’enorme versatilitat que ofereix l’animació, cosa que resulta en 
un retorn impressionant de la inversió.

Segons han revelat diferents sales de redacció locals nord-
americanes, cal diferenciar sobre com treure partit a un con-
tingut temàtic central rellevant, com pot ser l’animació a casos 
de violència domèstica o per preparar-se per a un desastre na-
tural, per exemple; i a com adaptem aquest contingut al servei 
de l’audiència del mitjà, com ara el suport específic a casos de 
violència domèstica disponible dins d’una ciutat/comtat/estat o 
a la informació sobre desastres rellevants per a aquesta zona 
d’interès.

Les animacions que estan dissenyades de manera efectiva 
ofereixen aquesta versatilitat, cosa que permet que els cos-
tos es comparteixin entre diverses sales de redacció, alhora 
que les redaccions responen a les necessitats específiques 
d’informació de les seves audiències. Les animacions es poden 
actualitzar fàcilment, sense haver de crear un producte com-
pletament nou, i actuen com un eix per al contingut compartit 

a múltiples plataformes, incloses pàgines web, xarxes socials, 
correus electrònics, ràdio o televisió.

Perquè permeten atraure nous ingressos, inclosos subs-
criptors de pagament.- A través de la utilització de contingut 
animat d’alta qualitat, els mitjans locals poden ampliar l’abast 
de la seva audiència i atraure una gamma més àmplia de subs-
criptors de pagament, així com tornar-se més atractius per als 
anunciants en funció d’un nombre més gran d’audiència.

Una investigació realitzada per l’escola de negocis de la Univer-
sitat de Geòrgia va destacar com, a partir d’un poder adquisitiu 
estimat de 495 mil milions el 2000, els consumidors hispans van 
augmentar la seva influència econòmica en un 181%, des dels 
1,4 bilions el 2016. Això és gairebé el 10% del poder adquisitiu 
dels EUA. D’aquesta manera, ser més inclusius amb aques-
tes audiències de vegades desateses pot servir per augmentar 
l’abast de les sales de redacció locals. (Il·lustració: ami.info)
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La comunicació i informació dona 
feina a més de sis milions de 
persones a la Unió Europea
Per Judith Arrillaga / El Economista

El sector de la comunicació i la informació és molt més enllà de 
mitjans i canals de televisió. De fet, només a la Unió Europea 
ocupa gairebé sis milions de persones en un milió d’empreses, 
segons dades extretes de l’Estudi de la situació i tendència dels 
mitjans audiovisuals públics europeus davant la societat digital, 
realitzat per la Federació d’Organismes o Entitats de Ràdio i 
Televisió Autonòmics (FORTA), en col·laboració amb la Univer-
sitat de Santiago de Compostela (USC).

Es tracta d’un sector on hi ha molta desigualtat entre països i 
està marcat per dues realitats, per una banda els grans mercats 
nacionals (Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia, Espanya) i els 
països petits amb mercats de menor abast, però no per això 
menys dinamisme.

A més, també hi ha molta desigualtat en l’evolució entre els 
territoris. El creixement mitjà anual del segment de la comuni-
cació europeu entre el 2015 i el 2019 va ser de l’1,6%, mentre 
que països com Eslovàquia (17,8%), Portugal (13,2%), Bulgària 
(11,8%) la República Txeca (9,1%), Lituània (6,8%) i Malta (5,7) 
van assolir ritmes molt superiors. Els únics Estats que van ex-
perimentar un creixement anual negatiu per a aquest mateix 
període van ser Bèlgica (-0,3%) i el Regne Unit (-2,7%).

Les empreses europees del sector estan havent de fer front a 
l’auge de les plataformes de streaming, que s’han convertit en 
els principals competidors dels mitjans tant públics i privats. Els 
quatre operadors principals –Netflix, Amazon Prime, Apple TV 
i Disney+– acaparen el 72% de les subscripcions de pagament 
a Europa, segons la darrera edició de l’informe Key Trends de 
l’Observatori Audiovisual Europeu. El 28% restant se’l repartei-
xen fins a 40 companyies diferents.
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Principals reptes de les televisions
L’auge de les plataformes de streaming cala sobretot entre els 
més joves, que malgrat representar un percentatge no gaire 
significatiu de quota de pantalla, es tracta dels espectadors que 
més ús general aporten als mitjans de comunicació. Segons 
dades de l’Observatori Nacional de Tecnologia i Societat de 
la Informació (ONTSI), els menors de 34 anys representen el 
27,3% de la interacció audiovisual a Espanya .

Les plataformes de vídeo sota demanda han incrementat els 
ingressos anuals un 332,3% entre el 2015 i el 2019 fins a su-
perar els 7.000 milions. Per contra, les radiotelevisions públi-
ques consolidades s’han vist desenvolupar de manera positiva 
la seva quota de pantalla entre els anys 2015-2019, però d’una 
manera inferior a l’avançament inexorable del vídeo sota de-
manda.

És el cas de Dinamarca o Alemanya, que han aconseguit aug-
mentar una mitjana d’un 50% el seu share durant l’any 2019. Al 
pol oposat trobem països com Espanya, Portugal o Hongria; en 
els territoris del qual s’han vist minvades les visualitzacions del 
contingut. Aquestes xifres han estat més reduïdes des de l’inici 
de l’emergència sanitària. (Infografia: murcia.com)

Nou estudi: Notícies i informació

Ha vist la llum pública un informe que mostra les tendències clau 
que configuren el futur del periodisme, els mitjans de comunica-
ció i els models de negoci que donen suport a l’entreteniment i 
les notícies. L’edita Future Today Institute.

Durant gairebé dues dècades, el Future Today Institute ha in-
vestigat meticulosament les macro forces de canvi i les tendèn-
cies emergents que en resulten. El seu objectiu: entendre com 
aquestes forces i tendències marcaran el nostre futur. El seu 
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15è Informe anual de tendències tecnològiques identifica noves 
oportunitats de creixement i col·laboracions potencials dins i 
adjacents al negoci de les noticies i la informació. 

El treball també destaca les amenaces emergents o atípiques 
a la majoria de les indústries, inclosos tots els nivells de go-
vern. Per als que estan en camps creatius, trobaran una gran 
quantitat d’idees noves que despertaran la seva imaginació. 
L’informe inclou casos d’ús específics i recomanacions per a 
funcions clau en moltes organitzacions: estratègia, innovació, 
R+D i risc. A més, ofereix sis idees importants. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’estudi del 
Future Today Institute Noticies i Informació. CLICAR AQUÍ  

El govern espanyol disposat a 
avançar en la regulació del secret 
professional dels periodistes
El govern de l’estat es mostra obert a escoltar la Federació 
d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE), el Fòrum 

d’Organitzacions de Periodistes (FOP) i els grups parlamen-
taris per avançar en la regulació del secret professional dels 
periodistes. El secret professional és un dret reconegut expres-
sament a l’article 20 de la Constitució i, malgrat això, no està 
regulat per una llei per a la professió periodística.

El diputat del PNB Mikel Legarda ha plantejat aquesta setma-
na la qüestió al Govern, assenyalant que «la seva mancança 
afecta la formació d’una opinió pública lliure i l’interès individual 
de les persones que exerceixen el periodisme, quan són ano-
menades testimonis en un procés penal perquè desvetllin les 
seves fonts, o quan són investigades, encausades i fins i tot 
condemnades per falta de col·laboració amb la justícia o per un 
delicte de revelació de secret del mateix sumari».

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel 
Rodríguez, ha mostrat el seu suport i indica que “si hi ha uni-
tat al Congrés sobre aquest tema i la majoria de la professió 
periodística considera necessària aquesta llei, el Govern està 
disposat a treballar per al desenvolupament legislatiu d’aquest 
mandat constitucional. Entenem que sense periodisme no hi ha 
democràcia». (Font: Dircomfidencial)
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El trànsit d’El Periódico de España no 
remunta després del canvi de director

Premsa Ibérica va llançar El Periódico de España a finals de 
l’any passat -el 12 d’octubre-. Va néixer fent molt soroll, amb 
grans fitxatges, amb un potent grup editorial al darrere i amb 
l’ambició de guanyar influència a Madrid, on Prensa Ibérica no 
tenia presència específica. Per al llançament, l’editora catalana 
fins i tot va contractar una de les millors agències de publicitat 
-McCann-, que es va encarregar de fer una campanya per pro-
mocionar la nova capçalera de Prensa Ibèrica. A més, va sor-
prendre el mercat traient una versió impresa, en un context en 
què el paper està en franc retrocés en els últims anys, tant des 
del punt de vista publicitari com de venda d’exemplars.

Cinc mesos després del llançament, la veritat és que aquesta 
gran inversió no s’està traduint en una audiència rellevant. Fins 
i tot, el seu trànsit està en reculada. El trànsit del diari a Internet 
està caient des de l’inici d’any, segons les dades de GfK (el 
mesurador homologat per la indústria), a què ha tingut accés 
Dircomfidencial. El gener d’aquest any -el primer mes sota el 
mesurament de GfK-, El Periódico de España va registrar una 
audiència mitjana diària a la seva web de 76.425 usuaris. Un 
mes després, el trànsit va baixar fins als 55.589 individus. I en 
els primers 15 dies de març -última dada disponible- ha tocat 
terra en els 50.624 lectors.

Aquestes xifres -a més de recollir una tendència negativa per 
ser un projecte nou- estan molt allunyades dels principals mi-
tjans espanyols. La classificació per trànsit està liderada per 
El País, que va registrar una mitjana d’1,7 milions de lectors 
diaris al febrer. La versió en paper de la capçalera tampoc no 
està tenint gran abast. La tirada amb prou feines arriba als 300 
exemplars i només està disponible a la venda als quioscs del 
centre de Madrid. Cal tenir en compte també que tots els arti-
cles que s’inclouen al paper es bolquen a l’edició digital, que no 
té de moment mur de pagament. Així doncs, el llançament del 
paper ha estat més aviat una acció de màrqueting, més que una 
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finestra efectiva per augmentar-ne l’abast. (Font: Dircomfiden-
cial – infografia: El Periódico)

L’edició impresa d’ABC afegeix un 
codi QR per accedir de franc a tot el 
contingut de pagament d’ABC.es
Des del dia a partir del dia 30 de març, tots els lectors d’ABC es 
troben amb un codi QR a la contraportada de l’edició impresa 
que els permetrà accedir, de forma completament gratuïta, a 
tota la informació publicada a la versió digital del diari durant 
un dia sencer. Entre aquesta es troben els articles i reportatges 
tancats, coneguts com a Premium.

El procés que el lector haurà de seguir per accedir a tot el 
contingut publicat a la versió digital és força senzill. En primer 
lloc, cal tenir descarregada a l’smartphone o tauleta l’aplicació 
d’ABC, que està disponible per a dispositius iOS, a través de 
l’App Store d’Apple, i Android, en concret a la botiga d’’apps’ 
Google Play Store. Fet això, s’ha d’obrir la càmera del dispo-
sitiu en qüestió i col·locar-la just a sobre del codi QR, ubicat a 
la cantonada superior dreta de la contraportada, per procedir a 

l’escaneig. Tot just un segon després, es veu un hiperenllaç en 
pantalla sobre el que s’ha de fer ‘clic’ i que redirigirà a l’aplicació 
d’ABC.

En aquesta darrera pantalla, En aquesta pantalla, el lector es 
trobarà amb la necessitat d’introduir un codi alfanumèric, que 
trobarà just al costat dret del QR. Un cop l’afegeixi, podrà llegir 
totes les notícies del diari a l’edició digital durant un dia sen-
cer, en concret, fins a la mitjanit. A més, ha de saber que cada 
codi pot ser emprat en fins a dos dispositius; per això no tindrà 
problema si, en un moment donat, vol canviar de gadget per 
continuar informant-se. (Font: MAE)

Unidad Editorial recupera la revista Yo 
Dona

Gairebé dos anys després que Unidad Editorial prescindís de 
la revista Yo Dona, la publicació torna als quioscos. Després 
d’esclatar la pandèmia a Espanya, la companyia responsable 
d’El Mundo va optar per suspendre temporalment la seva edició 
per estalviar costos i ara reprèn la seva activitat amb novetats.
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Dissabte passat, dia 26 de març, la revista va tornar al mercat 
de la mà d’El Mundo encara que posteriorment es quedarà en 
venda independent durant la resta del mes. Segons ha anunciat 
la companyia, la revista torna amb un nou enfocament informa-
tiu i amb un disseny renovat que l’acosti a un públic més jove.

La revista ha estrenat el seu nou disseny web. Una aposta que, 
segons expliquen, vol que l’usuari tingui una millor experièn-
cia. Les seccions també es distribueixen, per donar un pes més 
gran a l’àrea d’actualitat, en què s’abordaran multitud de debats 
que afecten l’univers femení, i que inclouen àmbits com la po-
lítica, l’economia i el benestar. Dos anys després torna a més 
incorporant seccions com a vida saludable, a més, de moda i 
bellesa i lifestyle. (Font: Prnoticias)

Joan Maria Morros repeteix com a 
degà del Col·legi de Periodistes
 
Joan Maria Morros Cuadras continuarà com a degà del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya per un nou mandat de quatre anys. 
El cap d’informatius de RAC1 va assumir el càrrec el novembre 
de 2019 arran de la renúncia de Neus Bonet, escollida el març 

de 2014 i reelegida quatre anys després. Morros encapçalava 
la candidatura Som periodisme, l’única que s’ha presentat a les 
eleccions.

Pel que fa als presidents de les sis demarcacions en què 
s’estructura el Col·legi (i per tant, vicedegans de la junta de 
govern), repeteixen Núria de José (Barcelona), Esteve Giralt 
(Tarragona) i Josep Baubí (Terres de l’Ebre), i s’incorporen Jor-
di Grau (Girona), Laura Alcalde (Lleida) i Mar Martí (Catalunya 
Central).

La junta de govern del CPC la completen el secretari Xavier 
Vilà; el tresorer Jordi Joan Català, i els vocals Maria José Re-
coder, Jordi Margarit, Cristina Calderer, Abraham Orriols, Pipo 
Serrano, Nil Via, Gemma Sánchez, Enric Sierra, Laura Sau-
la, Magda Gregori, Cristina Salvador, Ester Medico, Susanna 
Quintana, Rosa Gil, Marta Bonillo, David Oliete, Montse Palau 
i Eduard Font.
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El traspàs de poders i presa de possessió del degà, les juntes de 
demarcació i de la nova junta de govern del Col·legi es realitzarà en 
les properes setmanes (la data màxima el 24 de maig). (Font: CPC)

Iu Forn, nou director de l’Agència 
Catalana de Notícies (ACN)

El Consell d’Administració d’Intracatalònia SA ha nomenat 
aquest dijous el periodista badaloní Iu Forn com a nou director 
de l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Forn substitueix al 
càrrec el periodista Marc Colomer, que ha dirigit l’agència pú-
blica de notícies des de l’abril del 2016. El relleu es farà efectiu 
dilluns, 4 d’abril. El president del Consell d’Administració, Ignasi 
Genovès, ha destacat “l’àmplia i dilatada experiència” del nou 
director, i ha agraït la tasca de Colomer en la gestió de l’ACN en 
els últims sis anys “en un entorn de dificultats, amb períodes de 
turbulències polítiques i dificultats financeres” per a l’Agència.

En premsa, Iu Forn ha estat redactor de política i articulista a 
El Nacional, ElPunt, Avui i Ara. Va formar part de l’equip funda-
dor del diari Ara, on durant dos anys va coordinar el suplement 
d’humor gràfic Ara Humor. (Font: MAE)
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L’alfabetització mediàtica en temps 
de desinformació: un desafiament 
periodístic sense precedents
Per Agustín Herrero / IJNET

Està a un clic de distància. El que abans estava en mans de 
poderosos ara ho pot fer qualsevol en pocs minuts. La mentida, 
l’engany i la desinformació a gran escala s’han democratitzat 
de manera que s’ha establert com el veritable enemic del pe-

riodisme d’aquests temps. I entre pandèmies, guerres i crisis 
mundials, el desafiament encara és més gran.

“Estem en un camp de batalla enfangat ara mateix on la mentida 
acampa a gust, mentre els periodistes intentant fer bé la nostra 
feina avancem d’una manera molt més difícil. Perquè cada dia 
se’ns complica més la nostra informació. Des de la precarietat, 
a la ciutadania que percep el periodisme d’una manera cada 
cop més negativa i ens hem de preguntar per què passa això i si 
podem tenir algun tipus d’eines per afrontar-ho”, va assegurar 
el cofundador i director de maldita.es, Julio Montes.

El periodista espanyol va participar en un nou seminari web del 
Fòrum Pamela Howard, una iniciativa del Centre Internacional 
per a Periodistes (ICFJ) i la seva Xarxa Internacional de Pe-
riodistes (IJNet), enfocat a l’alfabetització mediàtica i la seva 
importància durant crisis mundials.

Per a Montes, estem immersos en un “ecosistema desinforma-
tiu” i l’alfabetització en notícies busca donar eines a la ciuta-
dania per diferenciar la veritat del que és fals, i al periodisme 
perquè tingui les armes necessàries per combatre la mentida i 
l’engany.
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“Si prenem com a base que la mentida és la més gran enemiga 
del periodisme, i que la mentida la gent l’està utilitzant com una 
arma, hem de saber que aquesta gent és enemiga del perio-
dista i enemiga de la professió. Ara mateix la desinformació és 
barata, eficaç, i els dolents ho estan fent molt bé, i estan molt 
coordinats”, va dir.

Amb això al cap, va insistir durant tota la xerrada amb una pre-
gunta que considera clau: “Què és un mitjà de comunicació?”. 
Segons va explicar, aquesta era una pregunta fàcil de respon-
dre en els primers anys de carrera universitària. Abans tothom 
sabia què dir davant d’aquest qüestionament. Però ara, creu, ja 
no és tan fàcil.

“En aquesta situació que vivim ara, el 2022, on qualsevol pot 
fer una pàgina web amb aparença de mitjà de comunicació i 
posar-se a desinformar, hem de tenir molt clar que hem de tenir 
un debat per saber si podem definir què és un mitjà de comuni-
cació. I a partir que definim el que és un mitjà de comunicació, 
podem definir allò que no és un mitjà de comunicació i podem 
començar a lluitar per intentar recuperar una mica el prestigi 
que anem perdent cada dia per culpa dels que no estan fent bé 
la seva feina”, va expressar.

El periodista espanyol també va respondre sobre un qüestiona-
ment que li solen fer: “mentides n’hi ha hagut sempre”. Montes 
va explicar que això és cert, però que la gran diferència amb 
l’actualitat és la “democratització de la desinformació”. Segons 
va explicar, abans només els grans poders (el govern, els grans 
mitjans, l’església, els poders econòmics) tenien la capacitat 
de mentir a gran escala. Ara la desinformació és a un missatge 
viral de distància.

Els reptes que es venen i el consell als periodistes
Per al periodista hi ha tres grans reptes a què el periodisme i la 
societat s’han d’enfrontar per combatre la desinformació.

En primer lloc, Montes va parlar de “entrar a les escoles”, fent 
referència a les institucions educatives en general. Que des de 
nens s’aprengui a diferenciar una notícia veritable d’una falsa, 
és clau. Segons ell, avui dia aquest exercici és tan important 
com la resta de les assignatures que es dicten als col·legis.

En segon lloc, va considerar fonamental que les “administra-
cions” notin que aquest problema “toca totes les nostres demo-
cràcies” i que s’hi ha de treballar profundament, per salvaguar-
dar els valors essencials de les nostres societats.
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Finalment, es va referir al repte periodístic de separar el blat 
de la zitzània (el bon periodisme dels que es dediquen a donar 
notícies falses) i entendre que, amb aquest assumpte, la pro-
fessió està en joc.

Davant la comanda de part de l’audiència de consells per com-
batre la desinformació al dia a dia, Montes va respondre: “Si 
tens temps i pots aprendre a fer servir les eines, la majoria dels 
fakes es poden resoldre d’una manera molt senzilla. El que es 
necessita és temps, que en aquest món en què vivim és el bé 
més gran i la major escassetat”.

NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors poden veure 
el seminari en línia complet des d’aquest link: https://youtu.be/
fbXIkEKP9Gg. 

La premsa local tindria fins el 15% dels 
subscriptors dels murs de pagament

Amb un mercat que ja va aconseguir 750.000 subscripcions on-
line, el gruix de diaris de la premsa local i regional podria tenir 
entre el 10% i el 15% del total d’aquests subscriptors digitals 

als murs de pagament. Així ho estima Pepe Cerezo, director 
d’Evoca Media, i codirector del II Fòrum Evoca ‘La Consolidació 
dels Mitjans de Subscripció’, del qual en parlem en un altre lloc 
d’aquest butlletí de l’AMIC.

Els diaris de la premsa regional i local van ser uns dels grans 
guanyadors de les audiències massives, al tancament del 2021. 
Les dades del llavors mesurador oficial Comscore així ho van 
certificar. Algunes de les 20 principals capçaleres territorials 
van registrar més del 30%, 70% o del 170% de millora a les 
seves audiències digitals. Sota aquest llistó per al conjunt de 
la indústria, Cerezo calcula que un de cada deu lectors que 
decideix pagar per traspassar un paywall és un subscriptor de 
notícies locals. 

D’aquesta manera, els diaris regionals o locals a tot l’estat atre-
sorarien un volum absolut del segment de subscripcions de 
l’entorn de 70.000 o 80.000 abonats, dins una xifra conjunta 
que multiplicaria per 10 aquesta forquilla. “La premsa local té 
moltes qualitats, a priori, per ser també un dels grans guanya-
dors dels models de subscripció; però, en termes digitals va 
una mica retardada respecte a altres mercats, llevat de les ca-
pçaleres dels grans grups”, va indicar. (Font: MAE)
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‘Sorpasso’ a les xarxes socials: 
Instagram desbanca Facebook 

Facebook ja no és la reina de les xarxes socials. Si bé fins ara 
aquesta plataforma era la favorita dels espanyols, ara es col·loca 
en el tercer lloc al rànquing de les més utilitzades, darrere d’ Ins-
tagram i de LinkedIn. Així ho afirma el nou Informe de Xarxes 
Socials 2022 llançat per IEBS Digital School, escola de negocis 
online, que assenyala que el 61,4% dels espanyols prefereix Ins-
tagram (també propietat de Meta) per publicar continguts perso-
nals a Internet. Facebook només és l’opció del 40%.

Tot i que Facebook compta amb més usuaris registrats, Ins-
tagram i LinkedIn li han menjat la torrada a la xarxa social de 
Mark Zuckerberg. A nivell professional, la favorita és LinkedIn: 
un 71,4% dels enquestats la fan servir per a aquest fi. Insta-
gram es col·loca en segona posició amb un 38,6% i Facebook, 
que cada vegada compta amb menys adeptes, gairebé no és 
usada en aquest sentit.

Segons l’estudi d’IEBS, realitzat entre més de 1.500 internautes 
espanyols, les raons principals per les quals utilitzen les xarxes 

socials són la informació, l’ entreteniment i la publicació de con-
tingut. El segueixen altres motius, com veure contingut d’altres 
persones, buscar feina i comprar en línia.

Per contra, encara hi ha un petit percentatge d’usuaris (5,4%) 
que es resisteixen a entrar en aquest món. Aquells que no te-
nen xarxes socials al·leguen que hi ha “excessiva publicitat”, a 
més de la inseguretat i la manca d’utilitat. També hi ha els que 
argumenten no saber utilitzar-les i prefereixen mantenir la seva 
privadesa. (Font: Marketing Directo)

Estudi de Gaming i Màrqueting 
d’influencers 2022

Davant l’imparable crei-
xement de la indústria del 
gaming en els últims anys, 
cada vegada més mar-
ques hi troben un canal a 
través del qual acostar-se als consumidors. El 82,1% de les per-
sones enquestades ha vist un augment del nombre de marques 
anunciant-se a plataformes de gaming durant l’últim any.
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El 89% dels enquestats afirma que les marques que més 
s’identifiquen com a sponsors a les plataformes de streaming 
són les relacionades amb el gaming. No obstant això, cada 
cop veiem més publicitat d’altres indústries, com ara tecnologia 
(65,2%), begudes energètiques (46,1%) i esports (38,9%).

El 68% dels enquestats prefereix veure els esports tradicionals a 
través de Twitch en comptes dels mitjans tradicionals (televisió i 
ràdio). Quina és la plataforma preferida per als gamers? Twitch 
s’emporta el palmell amb un 56,7%, segueix YouTube (32%) i 
Facebook Gaming (11,3%). (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: Social Publi). NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix 
l’Estudi de Gaming i Màrqueting d’influencers 2022, de Social 
Publi. CLICAR AQUÍ  

Vocento prova a Las Provincias una 
agressiva oferta de zero euros

El diari Las Provincias ha posat en marxa una promoció de 
zero euros per a subscriptors el primer mes. És a dir, sense 
cost. Gratis. A partir del segon mes, el preu puja a 6,95 euros. 
Normalment, els resultats en altres mitjans desaconsellen pro-

mocions gratuïtes, ja que les taxes de cancel·lació al final de 
la promoció sense cost són molt elevades. Però altres mitjans 
han vist que al final, aquest tipus de promocions sí que aconse-
gueixen que algun dels que s’ha subscrit renovi, fins i tot en la 
mateixa proporció que en ofertes una mica més cares, i s’ataca 
així un sector de lectors que no provaria si d’inici hagués de pa-
gar. A banda de la prova gratuïta, Las Provincias ofereix també 
una promoció de 9,95 euros per tres mesos.

En altres diaris de Vocento es mantenen les ofertes de paga-
ment: per exemple, a El Correo, l’oferta principal és 2 € cada 
mes durant 4 mesos; a Diario Sur estan enfocats a promocionar 
una nova tarifa semestral (6 mesos per 19 €), encara que en al-
tres diaris, els mateixos sis mesos inicials costen 25 € (El Norte 
de Castilla), i en altres hi ha el preu mensual, sense ofertes, 
6,95 euros. (Font: Laboratorio de Periodismo)

El Economista llança un portal sobre 
salut i el sector sanitari

El’Economista es va convertir aquest dijous, 31 de març, en el 
primer diari econòmic espanyol amb un portal en línia dedicat a 
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la salut i al sector sanitari. EcoSalud  es va presentar en socie-
tat  al I Fòrum One Health, organitzat per El Economista amb 
experts del sector.

El portal neix amb la vocació d’apropar aquests continguts als 
lectors després que la pandèmia del coronavirus hagi posat de 
manifest més que mai que economia i salut són un  binomi in-
separable.

EcoSalud és un pas més dins de l’aposta de l’Economista per 
aquest tipus d’informació, després de la sortida, ara fa deu 
anys, de la revista digital ‘el Economista Sanitat’, dedicada ex-
clusivament al sector. El nou contenidor digital amplia aquesta 
informació i dóna resposta a l’enorme demanda informativa re-
lativa a la salut. (Font: M
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La inversió publicitària creix un 7,6% 
el mes de febrer, segons Infodex
Per Mediàtic / Àmbit d’Estratègia

Durant el mes de febrer de 2022, la inversió publicitària ha as-
solit els 357,0 milions d’euros, creixent un 7,6% respecte al pe-
ríode equivalent de l’any anterior quan el volum registrat va ser 
de 331,7 milions de euros, segons informa InfoAdex.. 

Cal recordar que s’inclouen en les dades d’aquest aquells mi-
tjans i suports no controlats directament per InfoAdex en base 
a dades declarades/estimades del mercat publicitari. Per això 
les dades presentades podran no coincidir amb aquelles que 
s’extreguin de les eines que InfoAdex posa a disposició dels 
usuaris de la seva informació. Els mitjans més afectats per 
aquesta mesura són Ràdio, Exterior i Digital, aquest últim per la 
inclusió de dades de Search i Xarxes Socials.

 

Digital, que ocupa la primera posició per volum d’inversió pu-
blicitària durant el mes de febrer de 2022, ha experimentat un 
increment del 5,2% enfront del mes de febrer de 2021, obtenint 
162,2 milions d’euros. Dins de Digital el millor comportament 
aquest mes és per a Xarxes Socials, que creix un  8,7% pas-
sant dels 41,8 milions d’euros el mes de febrer de 2021 als 45,4 
milions del mes analitzat.

Websites, incrementa la seva xifra d’inversió en un 6,0%, as-
solint els 56,8 milions d’euros i Search, augmenta un 2,1% el 
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seu volum amb 59,9 milions d’euros enfront dels 58,7 milions 
d’euros que va obtenir en el mateix període de 2021. 

El segon mitjà per volum seria Televisió que aglutina una inver-
sió publicitària de  121,7 milions d’euros, un augment del 5,3% 
enfront dels 115,6 milions d’euros registrats al febrer de 2021.  
Ràdio, que ocupa el tercer lloc per inversió, se situa en 29,3 
milions i un increment del 13,5%, per sobre del quart mitjà, Dia-
ris, la xifra del qual ascendeix en el  segon mes de l’exercici a 
18,9 milions d’euros, registra una pujada del 7,9% sobre la xifra 
corresponent a l’any anterior.  El mitjà Exterior creix un  62,9% 
el seu volum d’inversió publicitària amb 16,8 milions d’euros el 
mes de febrer. Revistes, sisè mitjà per volum d’inversió, dis-
minueix la seva xifra un -7,5% i 7,1 milions d’euros.  Cinema, 
registra 0,6 milions d’euros i una evolució positiva del 319,8% 
enfront del mes de febrer de 2021.
  
Per últim, Dominicals, registra mig milió d’euros i un descens 
del -27,9% respecte al mateix període de l’any anterior. (Gràfic: 
InfoAdex).

És al carrer la 16a edició de l’Informe 
de Qualitat de Mitjans

A mesura que les nostres societats van incorporant de nou la 
mobilitat a les seves vides de manera gradual a través de di-
ferents estils de vida híbrids, s’observa que una cosa és certa: 
els consumidors, ja sigui a casa o desplaçant-se d’un lloc a un 
altre, passen cada vegada més temps als mitjans digitals. Com 
a resultat, els desitjos dels consumidors han esdevingut la força 
motriu que alimenta la indústria publicitària. 
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En l’Informe de Qualitat de Mitjans, IAS analitza com les mètri-
ques de qualitat de mitjans reflecteixen les preferències de els 
consumidors dins del panorama dels mitjans digitals.

A Integral Ad Science (IAS), mesurem bilions d’esdeveniments 
de dades mensualment i observem l’evolució global de la qua-
litat dels mitjans en temps real. L’Informe de Qualitat de Mitjans 
aprofita aquestes dades per oferir un baròmetre de la situació 
del sector, mitjançant el qual compradors i venedors de publicitat 
poden comparar la qualitat de les campanyes i el seu inventari.

L’Informe de Qualitat de Mitjans (MQR) presenta mètriques de 
rendiment de les campanyes a nivell global, basades en les da-
des de IAS i tenint en compte categories clau. Tot això ajuda a 
utilitzar estàndards per a les campanyes i maximitzar la inversió 
publicitària. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: IAS)

NOTA: El Butlletí us ofereix l’informe de Integral Ad Science 
(IAS), Qualitat de Mitjans. CLICAR AQUÍ  

Els espanyols confien més en les 
empreses que en el govern per a un 
canvi positiu

Edelman acaba de fer públics els resultats a Espanya de 
l’Edelman Trust Barometer 2022, referent mundial i autoritat en 
matèria de confiança cap a les empreses, el govern, els mitjans 
de comunicació i les ONG. Els resultats d’aquesta edició reve-
len que en aquest context volàtil i ple de desafiaments històrics 
en què ens trobem, estem immersos en un  cicle de descon-
fiança  que ens debilita com a societat. 

A Espanya les  ONGs i les empreses  són considerades, per 
primera vegada, com a  ètiques  i  competents. Així mateix, 
les ONG són la institució on més es confia (53), seguides 
d’empreses (51), mitjans (40) i Govern (34). A més,  el Govern 
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central  i els mitjans de comunicació es perceben per contra 
com a  forces divisores  que avisen aquesta desconfiança per 
obtenir clics i vots, davant d’empreses i ONG que es consideren 
forces unificadores. Un 82% opina a més que els CEOs han 
d’assumir una postura pública respecte als reptes socials i un 
63% compra o dóna suport a les marques segons els valors.

La desinformació, una de les claus al cicle de desconfiança. Es-
panya lidera a nivell mundial la preocupació per les fake news  
que arriba al seu  màxim històric, amb un 84% dels espanyols 
inquiets per l’ús d’informació falsa com a arma.

Mitjans de comunicació.- Pel que fa als mitjans de comuni-
cació, els mitjans tradicionals (57 punts) s’acosten a nivells de 
confiança, seguits de motors de cerca (52), mitjans propis de 
les companyies (50) i xarxes socials, que amb 34 punts estan 
en nivells clars de desconfiança. 

La desconfiança és ara l’opció per defecte i és que  un 55%  
dels enquestats tendeixen a  desconfiar fins que es demostri 
el contrari. Un  66%  dels enquestats considera a més que  no 
tenim l’habilitat per debatre  de manera civilitzada i constructiva 
sobre temes en què no s’hi està d’acord.

Enmig de tota aquesta desconfiança i aquestes divisions, els 
nostres  cercles de confiança  s’estan tornant més petits i lo-
cals. Els espanyols estrenyen vincles amb companys de treball 
(+18%) , fet que confirma la importància de les empreses com 
a institució clau per reposar l’estabilitat social. (Font: Mediàtic/
Àmbit d’Estratègia – infografia: Edelman)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us facilita l’Edelman Trust Barome-
ter 2022. CLICAR AQUÍ  

El 82% dels usuaris de Twitch 
considera que la publicitat és positiva

Twitch s’ha convertit en la plataforma d’entreteniment digital amb 
més potencial entre els joves de la “Generació Z” , amb 26 mi-
lions d’usuaris actius al dia i gairebé nou milions de persones 
retransmetent en directe almenys una vegada al mes, segons 
Business of Apps i Twitch Tracker. Són xifres de gran importància 
per als anunciants i patrocinadors, sobretot si es té en compte 
que la plataforma arrasa entre joves de 16 a 24 anys, que han 
trobat a Twitch una nova manera de comunicar-se i de consumir 
continguts d’entreteniment adaptats als seus interessos.
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En el cas d’Espanya, ha servit per catapultar la fama o reforçar 
perfils com AuronPlay, el Rubius, The Grefg o Ibai Llanos, que 
ja són veritables celebrities entre els joves; sobretot, vinculats a 
l’entorn  gamer. Twitch ha aconseguit aquí una penetració que 
supera el 12%.

La plataforma, que Amazon va comprar el 2014 per gairebé 
1.000 milions de dòlars, és avui un hub d’entreteniment en di-
recte en què segueixen despuntant les partides de videojocs, 
però que ara conviuen amb programes de televisió creats espe-
cíficament per a Twitch o vídeos on els streamers comparteixen 
xerrada amb els espectadors, que tenen milers.
A més, el 82% dels usuaris de Twitch considera que la publicitat 
és positiva perquè permet remunerar els creadors de continguts 
(Amazon comparteix part dels ingressos amb ells, en funció del 

volum de visualitzacions que aconsegueixin) i sostenir la plata-
forma per mantenir el dia la tecnologia que la fa possible. Twitch 
va facturar 750 milions de dòlars el 2020. (Font i infografia: La 
Publicidad)

Cada individu de 18 a 24 anys dedica 
una mitjana de 65 minuts diaris a 
veure continguts audiovisuals a 
Youtube

Segons la rosqui-
lla mensual de 
Barlovento, els 
individus de 18+ 
anys van consu-
mir una mitjana 
de 309 minuts al 
dia de continguts audiovisuals, fet que suposa 13 minuts menys 
que al mes de gener 2022. El grup de 18 a 24 anys va consumir 
una mitjana de 190 minuts al dia de continguts audiovisuals 
al febrer 2022. El 4,9% del temps de visionat és a través de 
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l’ordinador o mòbil i YouTube lidera amb el 3,4% del share au-
diovisual agregat.

Cada individu de 18 a 24 anys dedica una mitjana de 65 minuts 
diaris a veure continguts audiovisuals a Youtube, mitjà que lide-
ra amb el 3,4% del total consum audiovisual al mes de febrer 
2022. Els adults de 25 a 44 anys van consumir una mitjana 
de 239 minuts al dia de continguts audiovisuals al febrer 2022. 
En aquest grup, els ‘Altres Usos del Televisor’ aconsegueixen 
l’1,8% del share audiovisual agregat a més, dediquen una mi-
tjana de 46 minuts diaris a veure continguts audiovisuals a You-
tube, mitjà que lidera amb l’1,9% del total consum audiovisual 
el mes de febrer 2022.
 
Els madurs de 45 a 54 anys van consumir una mitjana de 305 mi-
nuts al dia de continguts audiovisuals. Per a aquest grup, el consum 
de TV Tradicional representa el 7,3% del total consum audiovisual. 
Cada individu de 45 a 54 anys dedica una mitjana de 33 minuts dia-
ris a veure continguts audiovisuals a Youtube, mitjà que representa 
l’1,1% del total consum audiovisual al mes de febrer 2022.
 
Els individus de 55 anys i més van consumir una mitjana de 386 
minuts al dia de continguts audiovisuals. Per a aquest grup, el 

consum de TV Tradicional representa el 9,0% del total consum 
audiovisual. Cada individu de 55+ anys dedica una mitjana de 
17 minuts diaris a veure continguts audiovisuals a Youtube, mi-
tjà que representa el 0,4% del total consum audiovisual el mes 
de febrer 2022. (Font: MAE – infografia: Barlovento)

NOTA: El Butlletí us facilita El Rosco del Consumo Audiovisual 
del mes de febrer. CLICAR AQUÍ   

Campanya divulgativa de seguretat 
viària de DGT de 8.470.000 euros

L’agència MediaSapiens ha tornat a guanyar la compra de mi-
tjans de la campanya divulgativa institucional seguretat viària 
de DGT entre 13 agències participants. L’agència independent 
ja havia resultat l’adjudicatària del darrer concurs llançat per la 
DGT i repeteix adjudicació. El contracte forma part de l’ estratè-
gia de divulgació de la DGT que té com a objectiu conscienciar 
els ciutadans sobre els factors de risc que influeixen en la con-
ducció de vehicles i promoure comportaments segurs en relació 
amb la seguretat viària.
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El pla d’accions es distribuirà al llarg dels propers dos anys, 
2022 i part del 2023, amb un èmfasi especial en els tradicio-
nals períodes de desplaçaments massius, per conscienciar 
la població sobre factors de risc en la conducció i col·lectius 
vulnerables. Aquesta adjudicació d’aquest nou contracte que 
compta amb un pressupost de 8.470.000,00 € es produeix dins 
de l’actual Acord Marc 2020 per a la gestió de mitjans de totes 
les campanyes de publicitat institucional. Segons el concurs, 
MediaSapiens ofereix la millor proposta segons els diferents 
paràmetres i criteris de valoració, no només quantitatius sinó 
també qualitatius, de les 13 agències participants, per a la 
materialització de la campanya de publicitat institucional de la 
DGT anomenada “Campanya divulgativa de la seguretat viària”. 
(Font: Programa Publicidad)
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La Unió Europea supervisarà millor 
els gegants digitals
Per AFP / Le Monde

Aquesta és “la regulació econòmica més important de les úl-
times dècades” , ha proclamat el secretari d’Estat francès de 
Digital, Cédric O. Després de diversos mesos de negociacions, 
els Estats membres de la Unió Europea (UE), la Comissió i el 
Parlament Europeu van arribar el 24 de març a un acord sobre 

una nova legislació que hauria de posar fi a l’abús de posició 
dominant dels gegants digitals.

S’ha segellat un compromís entre les institucions europees so-
bre la regulació dels mercats digitals (Digital Markets Act, DMA) 
que ha d’imposar a Gafam –Google, Apple, Meta (Facebook), 
Amazon i Microsoft– una sèrie d’obligacions i prohibicions per 
frenar els -pràctiques competitives.

La normativa, que es preveu que entri en vigor el gener de 2023, 
marca un canvi de filosofia en la lluita contra l’abús de les grans 
plataformes. Després d’anys de perseguir en va els delictes 
d’aquestes multinacionals en processos judicials interminables, 
Brussel·les vol actuar aigües amunt, imposant-los vint normes 
per respectar sota pena de multes dissuasives. Objectiu: actuar 
de manera ràpida i eficaç, abans que un comportament abusiu 
hagi destruït la competència.

Apple diu que està “preocupada”
El text només s’adreça a les plataformes més grans: Gafam i 
potser un grapat d’altres grups com l’empresa de reserves en 
línia Booking o la xarxa social TikTok. La llista resta per definir 
segons criteris ja establerts de facturació, capitalització borsària 
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i nombre d’usuaris. “Hi haurà conseqüències profundes” sobre 
l’activitat d’aquests despatxos, estima Katrin Schallenberg, del 
despatx Clifford Chance.

En una reacció enviada a l’Agence France-Presse (AFP), el 
grup nord-americà Apple va dir que estava “preocupat” per “de-
terminades disposicions [que] crearan vulnerabilitats inneces-
sàries de privadesa i seguretat per als nostres usuaris, mentre 
que altres ens prohibiran cobrar per la propietat intel·lectual en 
la qual invertim molt”. S’introduirà una lliure elecció de botigues 
d’aplicacions de programari, que permetrà, en particular, eludir 
l’App Store d’Apple, que fa temps que està en el punt de vista 
de la Comissió Europea.

“Tot i que donem suport a moltes de les ambicions de la DMA 
en l’elecció i la interoperabilitat dels consumidors, seguim pre-
ocupats pels riscos potencials per a la innovació i la varietat 
d’opcions que s’ofereixen als europeus”, va dir a l’AFP un por-
taveu de Google, que diu que vol estudiar el text i cooperar amb 
els reguladors per a la seva implementació. Meta i Amazon no 
van respondre a les peticions de l’AFP.

La legislació estableix el control de la Comissió sobre totes les 
adquisicions d’aquests gegants, independentment de la mida 
de l’objectiu, per limitar la captació de la innovació per part de 
les start-ups i evitar adquisicions amb l’únic propòsit de matar 
un competidor.

En total, estableix una vintena de normes per frenar els abusos 
observats en els darrers anys. Així, es prohibirà que les grans 
plataformes mostrin favoritisme cap als seus propis serveis en 
els resultats dels cercadors, com ha acusat Google de fer amb 
el seu lloc de vendes en línia Google Shopping.

La nova llei impedirà que aquests gegants utilitzin les dades 
generades al seu lloc pels clients corporatius per competir mi-
llor amb ells, tal com ha acusat Amazon. El text també prote-
girà millor els usuaris fent obligatori el seu consentiment per a 
l’encreuament de dades de diversos serveis en línia amb fina-
litats de perfils publicitaris. Evitarà la imposició de programari 
preinstal·lat en ordinadors o telèfons, com ara navegadors o 
aplicacions de música, i facilitarà l’ús de productes alternatius.

En el tram inicial, el Parlament Europeu també va obtenir la 
incorporació de la interoperabilitat dels serveis de missatgeria, 
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que permetrà, per exemple, que un usuari de Signal es comuni-
qui amb un contacte mitjançant WhatsApp (Meta).

Es preveuen multes de fins a un 10% de les vendes globals en 
cas d’infracció, i fins i tot un 20% en cas de reincidència.

La UE està posant en marxa “obligacions d’aplicació imme-
diata, terminis curts i estrictes (per corregir qualsevol falla) i 
sancions dissuasives”, va resumir el comissari europeu per al 
Mercat Interior, Thierry Breton. (Infografia: Gestión)

Guies pràctiques sobre gestió i 
desenvolupament de producte als mitjans

La News Product Alliance publica una sèrie de guies pràctiques 
sobre gestió i desenvolupament de producte als mitjans. Pro-
duct Kit és el nom que la News Product Alliance ha posat a 
la nova sèrie de guies pràctiques sobre producte que ha co-
mençat a publicar al vostre lloc web.

En aquesta sèrie, que anirà afegint nous títols amb el temps, 
s’ofereixen guies sobre estratègia de producte, investigació de 

producte i desenvolupament de producte als mitjans de comu-
nicació.

Product Kit reflecteix la creixent importància que els rols de pro-
ducte i els equips de producte han anat adquirint als mitjans.

Les cinc primeres guies disponibles són les següents:

1. Understanding the role of product in news organizations: Una 
visió general de les funcions i responsabilitats de la sala de 
redaccions i de com s’adapta el producte.
2. ABCs of Product: Un glossari de termes de producte d’ús 
habitual per a organitzacions de notícies. 
3. Teaching product methods in the newsroom: Com explicar 
el producte a una redacció i aconseguir l’adhesió de les parts 
interessades.
4. Choosing the product development method that works best 
for your team: Una introducció als termes i mètodes de desen-
volupament de productes.
5. Getting started with strategic planning and goal-setting: Una 
guia per alinear la planificació estratègica amb la missió i els 
valors de la redacció per als equips de producte.
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Podeu trobar més informació a Product Kit – News Product 
Alliance.  (Font: Tendencias64)

Google detecta una fallada de 
seguretat greu a Chrome

Google ha llançat una actualització d’urgència per reforçar la 
seguretat de Chrome, el navegador web més emprat del món, 
amb més d’un 65% de quota de mercat. Segons detalla la prò-
pia companyia està actualitzant el seu canal estable a la versió 
99.0.4844.84 a Windows, Mac i Linux. La raó: ha detectat una 
vulnerabilitat, un exploit per a CVE-2022-1096.

De moment, Google no ha aportat més dades i avança que no 
ho farà fins que consideri controlat el problema. “L’accés als 
detalls de la fallada i als enllaços es pot mantenir restringit fins 
que la majoria dels usuaris s’actualitzin amb la correcció. Man-
tindrem les restriccions si la fallada existeix en una biblioteca de 
tercers de la qual depenen altres projectes de manera similar i 
que encara no s’han corregit”, precisa la multinacional al bloc 
oficial. (Font: Xataca)

La UE vol treure poder a Apple i 
Facebook

Europa té l’objectiu de limitar el poder que tenen al mercat les 
grans plataformes en línia i una de les idees per complir amb 
això és obligar les empreses de missatgeria i comunicació a fer 
les seves eines compatibles. És a dir que si jo t’envio un mis-
satge des de Telegram o Signal, puguis rebre’l tu a WhatsApp, i 
per tant puc així evitar tenir al meu telèfon aquesta app, segons 
explica Bárbara Bécares a Genbeta.
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A més, a la proposta presentada aquesta setmana després de 
moltes hores de reunions es proposen sancions de fins a un 
20% del volum de negoci total de la companyia si incompleix 
els requisits d’interoperativitat. Des del Parlament i Consell Eu-
ropeu parlen de “serveis de plataforma bàsica”: segons diuen, 
les plataformes de gegants com Google, Meta o Apple són “més 
propenses a les pràctiques comercials deslleials”.

Aleshores, amb la nova regulació que es planteja, si una empresa 
compleix els requisits per ser catalogat com a “guardià”, estarà 
obligada a obrir la seva plataforma a aplicacions terceres. No no-
més per enviar missatges, però també que siguin compatibles per 
enviar i rebre trucades i fitxers. (Font i infografia: Genbeta)

WhatsApp soluciona dos dels seus 
problemes

L’aplicació de WhatsApp per a Android rep un conjunt de millores 
que des de fa temps estaven disponibles per als usuaris d’iPhone. 
Es tracta de noves característiques que milloren l’experiència general 
de la funció de notes de veu, una de les més utilitzades de l’aplicació 
de missatgeria de Meta, segons explica Javier Márquez a Genbeta.

Segons la companyia, cada dia s’envien aproximadament 7000 
milions de missatges de veu. L’elevada adopció d’aquesta ca-
racterística podria ser perquè per a molts és més pràctic fer una 
gravació del que volen dir en lloc d’escriure-ho. Vegem detalla-
dament cadascuna de les noves funcions.

Nou reproductor: ara podem seguir escoltant les notes de veu 
encara que sortim del xat. Això és possible gràcies a un repro-
ductor global que es mostra a la part superior.

Pausar un enregistrament: abans només podíem gravar 
d’una sola vegada, però això és cosa del passat. Un botó nou 
ens permet pausar i reprendre l’enregistrament d’una nota de 
veu en qualsevol moment.

Visualització en forma d’ones: les notes de veu al xat ara 
es mostren amb una representació visual del so del mis-
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satge de veu. Aquesta característica ens pot ajudar a seguir 
l’enregistrament.

Les noves funcions ja estan disponibles per a tots els usuaris 
de WhatsApp a Android (no es tracta d’una beta). Per acce-
dir-hi l’únic que heu de fer és descarregar l’última versió de 
l’aplicació ( 2.22.6.72 ) des de Google Play Store. (Font i info-
grafia: Genbeta)

Apple treballa en un servei de 
subscripció de maquinari per a 
iPhones
Apple està treballant en un servei de subscripció per a l’iPhone 
i altres productes de maquinari, en un moviment que podria fer 
que la propietat del dispositiu sigui semblant al pagament d’una 
quota mensual d’aplicació, segons fonts properes. El servei 
seria l’aposta més gran d’Apple per les vendes automàtiques 
recurrents, i permetrà que els usuaris se subscriguin per pri-
mera vegada al maquinari, en lloc dels serveis digitals. Però 
el projecte encara està en desenvolupament, van dir les fonts.

Adoptar les subscripcions de maquinari, similars a un programa 
d’autoarrendament, seria un canvi d’estratègia important per a 
una empresa que generalment ha venut els dispositius al seu 
cost total, de vegades a través de quotes o amb subsidis dels 
operadors. Podria ajudar Apple a generar més ingressos i fer 
més fàcil que els consumidors suportin la despesa de milers de 
dòlars en nous dispositius. (Font: Marketers)
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Quant costen les subscripcions a 
diaris a Espanya?
Per Miguel Ángel Ossorio Vega / Media-tics

 
El 2019 s’aixecaran murs de pagament a les principals capçale-
res espanyoles, que actualment ofereixen models de subscrip-
ció a les seves edicions en paper i a les versions digitals dels 
seus diaris. Repassem el preu dels diaris a Espanya, quan falta 
saber quant costaran els murs de pagament.

Els principals diaris espanyols fa anys que intenten oferir atrac-
tius paquets de subscripció per mantenir vives les seves deca-

dents versions impreses. Avui, és més barat subscriure’s a un 
diari que pagar el preu de portada al quiosc. Però no n’hi ha 
prou per compensar la caiguda de les vendes. Principalment 
perquè en les seves edicions digitals ofereixen la pràctica tota-
litat dels continguts del paper sense cap cost. Fins ara, ja que 
el 2019 aixecaran murs de pagament per compensar els insufi-
cients ingressos per la via publicitària. Repassem el cost actual 
de les subscripcions .

El País.- El diari de Prisa té tres modalitats: edició impresa amb 
versió digital per 31,50 euros al mes, edició impresa al cap de 
setmana i edició digital diària per 12,50 euros al mes i edició 
digital únicament per 11,99 euros al mes. En tots tres casos ofe-
reix accés a ‘El País+’ , el seu club per a subscriptors amb ofer-
tes, concursos i accés a esdeveniments i promocions especials.

El Mundo.- El seu paquet amb edició impresa i digital costa 
40,34 euros al mes. Si es tria la impresa només per cap de se-
tmana, el preu baixa fins a 20,80 euros. La subscripció només 
digital costa 90 euros a l’any, només 7,50 euros al mes.

ABC.- El diari de Vocento, un grup pioner en l’aixecament de 
murs de pagament a les versions digitals de les seves capça-
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leres regionals, ofereix moltes modalitats de subscripció. La de 
pagament anual puja a 624 euros per l’edició impresa i la digi-
tal, 52 euros al mes. El preu baixa fins a 393 euros si l’edició 
impresa es restringeix al període de dilluns a divendres (32,75 
euros mensuals) i a 79,99 euros si només s’accedeix a la versió 
digital (6,65 euros al mes). El diari també ofereix subscripcions 
semestrals, trimestrals i mensuals  Són més cares que l’anual, 
entre 2 i 3 euros més al mes en el cas de semestrals i trimes-
trals. Les mensuals es queden en 57 euros la completa, 36 amb 
impresa de dilluns a divendres i en14,99 la solament digital.

La Razón.- El diari de Planeta amb prou feines ofereix paquets 
de subscripció, i en qualsevol cas és difícil trobar-los a la seva 
web. Alguns dels continguts digitals els tanca sota ‘Younews’, 
una mena de mur de pagament que costa 3 euros al mes o 30 
euros a l’any (2,50 euros al mes). A la seva web hi ha actives 
diverses promocions que ofereixen la subscripció i un regal que 
va des d’una cafetera a una espatlla de pernil. Amb cafetera, 
per exemple, costa 30 euros a l’any, mentre que amb l’espatlla 
són 18 euros el semestre (cosa que deixaria el preu als 36 a 
l’any que costa oficialment la subscripció). Una superpromoció 
ofereix un mes d’accés a Younews juntament amb les edicions 
impreses del cap de setmana, accés diari al diari a ‘Kiosko y 

Más’ (versió digitalitzada interactiva) i l’espatlla de regal per 13 
euros. Després d’aquell mes, per 10 euros se segueix accedint 
a Younews, a l’edició impresa en cap de setmana i al diari en 
versió digitalitzada.

La Vanguardia.- El diari català ofereix la versió impresa i 
l’edició digital per 39 euros al mes. Si la impresa es restringeix 
al cap de setmana, el preu baixa fins a 15,95 euros al mes. I si 
només s’opta per l’edició digital, el preu cau fins als 9,90 euros 
al mes. Els subscriptors tenen accés al Club Vanguardia, similar 
al que planteja El País.

El Periódico.- El diari de Zeta, que va passar a formar part de 
Prensa Ibérica, ofereix la seva edició impresa juntament amb la 
digital per 34 euros al mes. Si es tria el paper només en cap de 
setmana, el preu cau fins a 9,99 euros al mes. La només digital 
costa 4,99 euros mensuals.

El preu dels nadius digitals
Els nadius digitals també ofereixen plans de subscripció a Es-
panya, amb diferents sistemes. El que té més èxit és eldiario.
es: ofereix tots els seus continguts de franc a canvi de la in-
serció de publicitat, però permet eliminar-la si es paguen 60 
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euros a l’any o 7 euros al mes. El pagament aporta el benefici 
d’accedir a les notícies de cada dia abans que es pengin a la 
web, així com rebre newletters exclusives per a subscriptors 
(als que anomenen “socis”). També envia una revista trimes-
tral que centra cada número en un tema d’actualitat i d’interès 
social.

Público segueix un sistema similar: ofereix de franc els seus 
continguts, però pagant 6 euros al mes es poden comentar les 
notícies i es rep una revista trimestral.

També El Independiente revesteix amb opcions addicionals als 
que paguen. Costa 6 euros al mes o 60 euros a l’any, i ofereix 
continguts exclusius en forma d’alertes sobre temes que seran 
notícia, resums de notícies, accés a podcasts, i ofertes, esde-
veniments i promocions. Part del sistema de pagament s’enfoca 
a persones amb interès en l’economia, ja que permet accedir 
a eines financeres i borsàries digitals, així com a informació 
econòmica exclusiva. I elimina la publicitat en navegar.

El Español és dels primers nadius digitals a aixecar un mur 
de pagament, i a sobre va néixer amb aquesta característica. 
Després de la lectura de 25 articles cada mes, ofereix conti-

nuar navegant per 6,99 euros mensuals, 49 euros al semestre 
o 84 euros a l’any. Hi ha diverses promocions que rebaixen el 
preu durant el primer any o lliuren algun regal en el moment de 
subscriure’s.

Altres nadius digitals no ofereixen cap model de subscripció de 
pagament. És el cas d’El Confidencial, OK Diario, Vozpópuli o 
Cuarto Poder. (Infografia: Clases de Periodismo)

El pla estratègic de Prisa preveu 
que El País superarà els 400.000 
subscriptors el 2025
El pla estratègic 2022-2025 presentat aquesta setmana pel 
Grup Prisa preveu que el diari El País superi els 400.000 subs-
criptors l’any 2025. L’última xifra pública, donada a conèixer pel 
diari a principis del mes de febrer passat, assenyalava que El 
País comptava amb 182.000 subscriptors, dels quals 143.000 
eren subscriptors digitals.

El pla estratègic dibuixa un escenari segons el qual el grup arri-
barà als 1.000 milions d’euros d’ingressos l’any 2025 i multipli-
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carà més de tres el seu ebitda. La millora del negoci arribarà, 
segons Prisa, per l’impuls del negoci digital i la major aportació 
dels mercats de Llatinoamèrica i els Estats Units. “L’aposta per 
la innovació i la transformació digital” forma part del full de ruta 
dibuixat pel grup.

El negoci de mitjans en parla hispana de Prisa Media tindrà uns 
ingressos el 2025 entre 450 i 500 milions d’euros. “El negoci 
digital augmentarà de forma molt acusada la seva contribució al 
total de la facturació a l’àrea de Media, passant al 41% des del 
24% actual”, s’afirma al comunicat de Prisa.

La presentació del pla estratègic està disponible a la web de 
Prisa. A l’ampli document de 126 pàgines que forma part de la 
presentació s’ofereixen nombrosíssimes dades sobre el negoci 
del grup. (Font i gràfic: Tendencias64)

Una mirada cap a la innovació
El doble tempo, la fusió entre allò 
humà i allò tecnològic o humachine, 
els formats híbrids, el poder de la in-
fluència o l’economia de l’atenció són 
les cinc palanques clau que definiran 
el panorama de la comunicació i els 
mitjans el 2022.

L’agilitat, el propòsit amb què fem 
les coses, i sobretot, el talent i els professionals de la indústria 
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publicitària seran les claus per donar resposta als canvis sob-
tats que puguin anar sorgint, buscant solucions en comunicació 
als problemes, i no al revés. Perquè, si el sector publicitari es 
caracteritza per alguna cosa, seria per la constant evolució que 
viu ara marcat per l’experiència dels usuaris amb les marques 
a través d’entorns digitals i virtuals; la transformació digital que 
moltes indústries estan vivint; una consciència creixent davant 
la sostenibilitat portada a accions concretes; i tot això efectiva-
ment de la mà de la tecnologia i les eines com catalitzadors i 
elements claus per adaptar-nos a aquest ecosistema.

“A les agències de mitjans i en general al sector publicitari, la 
innovació forma part del seu ADN, que està en constant evolu-
ció sense perdre l’essència de la creativitat. I és per això, que 
hem d’estar molt a prop de les tendències que mouen aquesta 
indústria, que capten l’interès dels clients i que es converteixen 
en oportunitat de creixement del negoci”, escriu Joan Jordi Va-
llverdú, CEO Spain Omnicom Media Group en el pròleg de l’e-
book, “Una mirada cap a la innovació”, on, des de PHD Media, 
s’exploren aquelles àrees i tendències que marcaran el futur 
tan apassionant a què es dirigeix la comunicació, el màrqueting 
i els mitjans. (Font: MAE – infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors de l’e-book 
Una mirada cap a la innovació, de PHD Media. CLICAR AQUÍ  

El president i els expresidents del 
CAC reclamen que es respectin les 
seves competències
El nou president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
Xevi Xirgo, i els quatre predecessors –Roger Loppacher (2012-
2022), Ramon Font (2009-2012), Josep Maria Carbonell (2005-
2009) i Francesc Codina (2000-2005)– han coincidit a reclamar 
que en la tramitació del Projecte de llei general de comunicació 
audiovisual estatal es respecti el marc competencial de l’ens 
regulador i se li atorguin competències en relació amb els nous 
àmbits audiovisuals.

Aquest dilluns els cinc han mantingut una trobada per analit-
zar la situació de l’audiovisual. Tots ells han coincidit en què 
actualment un dels reptes principals del CAC és disposar de 
competències per supervisar les plataformes de vídeo a petició 
i les plataformes d’intercanvi de vídeos, especialment pel que 
fa a la protecció dels menors i a la defensa de llengua catalana.
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És el primer cop que el CAC organitza un acte per reunir el 
president actual i els antics, i analitzar de manera conjunta el 
panorama audiovisual.(Font: Comunicació21)

CEDRO acorda amb empreses 
de clipping incloure articles sota 
subscripció als resums de premsa
La majoria d’empreses de clipping ja poden incloure als seus 
resums de premsa articles sota subscripció dels principals mi-
tjans de comunicació, després dels acords assolits entre CE-
DRO i diferents empreses de clipping de manera individual. 
Això suposa una millora significativa en el servei d’aquestes 
companyies, que fins avui tenien prohibit incloure aquest tipus 
d’articles als seus enviaments.

Hallon era fins ara l’única empresa que permetia als seus clients 
llegir articles digitals per a subscriptors, després d’un acord sig-
nat a mitjans de l’any passat. Avui dia, CEDRO ha aconseguit 
pactar un acord amb el 90% d’empreses de clipping, segons 
fonts procedents de l’associació d’editors. 

Les companyies que ja compten amb una autorització oficial 
són: Auditmedia, My News, Onclusive, Pressclipping, Rebold i 
Simbiu (Seguimedia/JP Media), i està previst que les properes 
setmanes es vagin anunciant noves incorporacions a la llista. 
(Font. Dircomfidencial)

Acord entre Prisa Media i Podimo per 
impulsar el mercat del podcast

Prisa Media i Podimo, plataforma de continguts d’àudio 
d’entreteniment, han signat un acord de col·laboració estratègic 
per incentivar la indústria del podcast al món de parla hispana. En 
principi tindrà una durada de dos anys i preveu el desenvolupa-
ment de diverses iniciatives comercials i de continguts dirigides 
a aquest mercat a Espanya, Amèrica Llatina i els Estats Units, 
segons la nota de premsa distribuïda per aquestes companyies.

Aquesta col·laboració engloba la distribució per part de Podi-
mo de continguts de subscripció d’àudio en obert que produeix 
Prisa Media (els ingressos dels quals es repartiran al 50%), així 
com el desenvolupament de diverses produccions en exclusiva 
per a aquesta plataforma.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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A més, l’acord contempla la distribució en exclusiva i sense pu-
blicitat dels continguts d’àudio en obert de Prisa Media (Cadena 
SER, Podium Podcast, El País, AS Audio, Caragol, ADN Xile, 
Los40, entre d’altres); i un paquet de subscripció entre El País 
i Podimo. Finalment, es preveu l’organització d’esdeveniments, 
així com programes de beques , per impulsar el creixement del 
sector als mercats espanyols. (Font: APM)

Formació al Col·legi de Periodistes

Taller en línia de Podcasts per a periodistes.- Sessions on line 
en directe. Divendres 8 d’abril (De 10.00h a 13.00h) - En aquest 
taller, presentat per Enrique San Juan, s’abordaran tots els fo-
naments teòrics de la creació de podcasts, seguit d’una pràctica 
per part dels alumnes que serà revisada pel professor.L’objectiu 
és aprendre l’essencial per a la producció de podcasts de quali-
tat que generin audiència, fidelitat, repetició, subscripcions i una 
oportunitat de negoci o laboral per a periodistes.

Programa intensiu d’Estratègia en Xarxes Socials - Segona 
part.- Sessions on line en directe i enregistrades. Del dijous 7 
d’abril al 12 de maig (12 hores) - En aquesta segona part de 

l’intensiu de xarxes socials, dissenyat per Pilar Yépez, ens cen-
trarem en Discord, TikTok i Whatsapp i descobrirem com podem 
integrar-les en el nostre mix de xarxes per finalment, en un ta-
ller personalitzat, aprendre com optimitzar la nostra estratègia 
social amb totes les xarxes analitzades en la primera i segona 
part d’aquest programa.

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. 

Claus per elaborar un pla de negoci d’un mitjà digital.- Ses-
sions on line en directe i enregistrades. Dimecres i dijous 20, 21, 
27 i 28 d’abril (8 hores) - El curs, dirigit per Enrique Canovaca, 
ensenya una visió global del funcionament d’una empresa perio-
dística, amb la presentació d’una multitud de casos, incidint en 
noves estratègies per connectar amb l’audiència i vies alternati-
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ves d’ingressos. Comptarà també amb l’assessorament del pro-
fessor per millorar els projectes periodístics dels participants. Els 
vídeos del curs quedaran penjats i es podran visualitzar de ma-
nera remota per a qui no pugui assistir a les sessions en directe.

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-
sar preus i valorar actius, a comercialitzar i comunicar; a gene-
rar leads qualificats i tot des d’una vessant pràctica.

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. Diven-
dres 29 d’abril (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, dirigit per Trini-
tat 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.

Webinar: Eines, apps i plugins per a periodistes.- Sessió on line 
en directe. Dimarts 3 de maig (De 10.00h a 11.30h) - Aquest webi-
nar, impartit per Adrián Caballero, permet conèixer més d’una vinte-
na d’eines online, aplicacions mòbil i ginys de Wordpress que aju-
den a creadors de continguts, professionals de la comunicació i, en 
extensió, a freelance i professionals amb un blog o un canal digital.

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 bo-
nificables, és a dir que l’empresa pot recuperar 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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Una investigació demana fer un gir 
als estudis de periodisme perquè se 
centrin més en les audiències i menys 
en les necessitats de la indústria dels 
mitjans
Per Laboratorio de Periodismo

Una investigació duta a terme pels professors Joëlle Swart 
(Centre d’Estudis de Mitjans i Periodisme, Universitat de Gro-
ningen); Tim Groot, de la Universitat VU, d’Amsterdam; Irene 
Costera, també de la Universitat VU d’Amsterdam; i Marcel 
Broersman, (Universitat de Groningen), advoca per un gir ra-
dical, que impulsi els estudis de periodisme «més enllà de les 

preocupacions normatives i de la indústria, i comenci des de la 
perspectiva de les mateixes audiències».

Tot i els debats en curs sobre els límits canviants i les ideologies 
del periodisme com a pràctica i camp de la professió, apunten 
els investigadors, «els estudis de periodisme segueixen sent 
una disciplina inherentment centrada en la producció» i, en con-
seqüència, «estudiar la perspectiva de les audiències tendeix 
a partir automàticament de preguntes rellevants i beneficioses 
per a la indústria dels mitjans.

Per exemple, són freqüents els treballs d’anàlisi sobre la manca 
de compromís de les audiències amb les notícies i el periodis-
me, o la disminució de la confiança als mitjans. «Estudiar la 
perspectiva de les audiències sovint sembla ser només relle-
vant si compleix la condició que beneficia una agenda de recer-
ca centrada en la indústria», afirmen els autors.

És a dir, els estudis sobre audiències estan molt orientats a 
les necessitats de la indústria, i cal que els investigadors facin 
aquest «gir radical» per ocupar-se no només «sobre les audièn-
cies», sinó que els estudis siguin «amb les audiències».

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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Els autors del treball consideren que, si bé el periodisme tradi-
cional continua sent reconeixible per a les audiències com una 
forma cultural i una institució social, els canvis culturals han 
fet que allò que es percep com a notícia «estigui lluny de ser 
universal, perquè pot diferir entre usuaris, cultures i contextos».

Si notícies no és igual a periodisme, indiquen, «això no sols 
planteja preocupacions pràctiques per a la professió periodísti-
ca. També genera més preguntes existencials sobre el paper i 
el propòsit dels estudis de periodisme com a camp. Què han de 
fer els estudiosos del periodisme si, des de la perspectiva de 
l’audiència, els estudis de periodisme no fan referència neces-
sàriament al periodisme?», es pregunten.

En altres paraules -afegeix l’estudi- «si el periodisme com a ins-
titució ja no és automàticament el lloc on les audiències troben 
allò que experimenten com a notícies, què significa això per a 
l’objecte, els límits i els objectius dels estudis de periodisme?» .
 
Els autors consideren també que, en aquests moments, «el 
valor informatiu del periodisme podria no ser tan evident per 
al públic com solen suposar els professionals i acadèmics del 
periodisme», i cita l’informe de notícies digitals de l’Institut Reu-

ters, en què es reflecteix que «només el 44% dels enquestats a 
46 mercats de tot el món sent que pot confiar en “la majoria de 
les notícies la major part del temps”». Queda qüestionada, per 
tant, apunten, «la suposició inspirada per la indústria que l’ús 
de les notícies equival a l’ús del periodisme».

Per als autors de la feina, «la majoria dels estudiosos del pe-
riodisme tendeixen a assumir que l’ús de notícies i periodisme 
és intrínsecament bo i normativament desitjable. Per contra, 
l’evitació o el no-ús de les notícies sol emmarcar-se com a es-
sencialment problemàtic per a les audiències».

Tot i això, els autors recorden que, per exemple, els treballs 
sobre desconnexió digital asseveren que limitar el consum de 
periodisme podria, des de la perspectiva de l’audiència, classi-
ficar-se com un comportament saludable.

“Les experiències de sobrecàrrega de notícies i angoixa emo-
cional estan molt esteses, fins i tot entre els usuaris habituals 
de notícies”, cita l’estudi. Per tant, «si bé un ús més gran de les 
notícies podria beneficiar els productors de notícies, això pot 
no ser sempre de l’interès de les audiències ni de la societat».
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“És periodisme, són notícies o és la promesa de connexió pú-
blica, que permet a les persones orientar-se cap a assumptes 
d’interès compartit, cosa que els acadèmics han d’estudiar?”, 
es pregunten els autors.

El treball planteja quatre punts de partida per avançar cap a 
aquests estudis de periodisme que donin més rellevància a les 
audiències.

1) Adoptar enfocaments menys centrats en els mitjans (conven-
cionals) i menys centrats en les notícies per assolir el màxim 
potencial.

2) Ampliar qui compta com a audiència i incloure en aquest marc 
audiències considerades comercialment com a poc atractives

3) Canviar l’enfocament del que compta com a notícies i pivotar 
cap a la noció del que realment s’experimenta com a informatiu

4) Postular les audiències com a agents actius

Tot i això, apunten els autors del treball, «un gir tan radical cap 
a l’audiència també crea dilemes fonamentals per als estudis 

de periodisme, plantejant preguntes sobre l’objecte d’estudi del 
camp, els espais i contextos d’ús de les notícies i els objectius 
de els estudis de periodisme com a camp».

Els investigadors fan una crida a reflexionar més «sobre com 
les notícies i les necessitats informatives es poden conceptua-
litzar des de la perspectiva de l’audiència i com teoritzar el que 
això significa per al paper del periodisme a la societat i la vida 
quotidiana». (Infografia: Caracteristicas.co)

NOTA: El Butlletí amplia aquesta informació amb el document 
Advancing a Radical Audience Turn in Journalism. Fundamen-
tal Dilemmas for Journalism Studies. CLICAR AQUÍ  
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Paper o digital? Dubtes sobre perquè 
la impressió és més “verda” del que 
creus
Per El Publicista

Sembla que el format digital sempre serà menys contaminant 
que l’imprès, oi? És a dir, que la impressió en paper d’un ca-
tàleg, cartell o fullet comportaria més tala d’arbres, més emis-
sions de CO2, més residus... Seria menys “eco” o “verd” que si 
optem simplement per la comunicació en línia. 

Doncs bé, acabem de topar amb un dels grans mites sobre la 
indústria del paper. És en realitat més sostenible, més “verd”, 
potenciar els missatges al mitjà digital i reduir la impressió en 
paper?

La realitat és que la “contaminació digital”, encara que molt 
poc visible per als consumidors, és més gran. Per exemple: 
es requereixen grans centres de dades per emmagatzemar tot 
allò que fem “online” i aquests consumeixen una gran quantitat 
d’energia.

Substituir llibres de text en paper per tauletes i ordinadors a 
l’ensenyament beneficia el planeta? La realitat és que lle-
gir les notícies en línia durant 30 minuts suposa un 20% més 
d’emissions de CO2 que llegir un diari en paper. Passa el ma-
teix amb els documents electrònics. Ho diu un estudi del Royal 
Institute of Technology KTH.

Això ens porta un altre fals mite, el que gairebé ja no es llegeix 
en format paper. La profecia recurrent de la “fi del paper” conti-
nua sense complir-se. Els espanyols conserven una forta gana 
i aferrament al mitjà paper. Si parlem de publicitat, la que ens 
arriba impresa (directa) és considerada com la menys molesta, 
amb tot just un 3%, davant de la televisió (25%) o el contingut 
digital en vídeo (12%).

Sense oblidar l’efecte “drive-to-web”: gairebé 7 de cada 10 con-
sumidors reconeixen consultar internet després de rebre un fu-
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llet o un catàleg, 8 punts més que el 2020. Segons el Baròmetre 
de la publicitat impresa, pràcticament la meitat dels enquestats 
assenyala que la publicitat impresa els ajuda a descobrir nous 
punts de venda.

Més mites: boscos, contaminació i ús de recursos.- Sumem 
al debat que les emissions totals de CO2 del sector de la im-
pressió s’han reduït en un 25% en els darrers 15 anys. El con-
sum d’aigua també ha baixat: un 30% des de l’any 2000. I és 
que la indústria del paper torna més del 90% de l’aigua al medi 
ambient després del tractament. Només “consumeix” realment 
un 7%.

L’economia circular és una cosa inherent al sector de la im-
pressió: més del 79% dels residus generats a la indústria del 
paper es reutilitza. El sector digital pot presumir de la mateixa 
sostenibilitat?

Que la impremta contribueix a la destrucció dels boscos és un 
altre fals mite. Vegem: gràcies als boscos plantats i gestionats 
de manera sostenible (290 milions d’hectàrees a Europa), la su-
perfície de boscos no ha disminuït sinó que ha crescut. D’altra 
banda, només el 13% de la fusta collida es fa servir per a la pro-

ducció de la pasta de paper. La indústria (construcció, disseny 
de mobles) consumeix un 30%, mentre que un 50% de la fusta 
s’utilitza com a combustible.

Per últim, per exemple, l’empresa espanyola Exaprint desenvo-
lupa des de fa anys una gamma de suports eco-responsables , 
especialment els pensats per utilitzar en exterior: lones de po-
lièster sense PVC, panell de cartró per exterior (amb el 100% 
de paper, reciclable), o el vinil sense PVC, per a senyalització a 
mida o en revestiments de finestres i retolació. No hi ha dubte 
que el món de la impressió té molt de camí encara per recórrer. 
Un camí “més verd”, sens dubte, però llarg. (Infografia: Exa-
print.es)
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Roberto Monge (Telecoming): 
“La premsa espanyola senta les 
bases d’una bona estratègia de 
monetització”
Per Dircomfidencial

 
El sistema de pagament és una de les claus en el procés de 
subscripció a un diari digital. L’usuari demana que sigui àgil, 
segur i senzill. La companyia espanyola Telecoming ha desen-
volupat una solució -Dpay-, que facilita molt el procediment de 
pagament als dispositius mòbils.

Bàsicament, aquesta eina el que fa és detectar l’operador de 
telecomunicacions de l’usuari i amb un sol clic se subscriu al 
mitjà. El pagament s’executa a la factura de l’operador amb què 
l’usuari tingui contracte.

Conversem sobre aquesta solució i sobre el mercat de les subs-
cripcions digitals amb Roberto Monge, COO de Telecoming, 
empresa nascuda el 2008 i enfocada a la tecnologia de mone-
tització de serveis mòbils. A més, és una de les companyies que 
estarà present al II Fòrum Evoca, que tractarà l’actualitat dels 
models de pagament a la premsa.

Fa gairebé dos anys que el primer gran mitjà espanyol -El 
País- va incloure un mur de pagament a la seva web. Des-
prés li han seguit la resta dels legacy media. Com valora 
aquest període a la premsa espanyola?
La premsa espanyola posa les bases d’una bona estratègia de 
monetització. Els mitjans viuran moments més dolços si són ca-
paços de conjuminar la tecnologia amb les tendències de con-
sum que els afavoreixen. Els usuaris comencen a acostumar-se 
a pagar per contingut de qualitat, un camí que han obert plata-
formes de vídeo i música a streaming i que ja no és tan aliè com 
fa uns anys. Els grans grups s’estan adonant de l’oportunitat 
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que suposa la subscripció digital per independitzar-se del fi-
nançament publicitari en exclusiva.

El pagament per informació és una tendència necessària i im-
parable. Els casos d’èxit de la implantació de murs de paga-
ment i subscripció són una realitat avui dia. El País ha publicat 
bones xifres i confio que sigui una tendència general dels altres 
mitjans que segueixen el camí.

Les propostes de monetització de continguts han de ser senzilles 
i intuïtives. I és que moltes vegades no és una reticència a pagar 
per un contingut o a compartir les dades bancàries, aquestes 
són barreres ja superades; es tracta que, si el procés de subs-
cripció és llarg i feixuc, els usuaris abandonen. Tecnologies com 
Dpay, desenvolupada amb l’objectiu de millorar els ingressos 
dels mitjans digitals de comunicació, posen el focus a la senzi-
llesa del procés de pagament, que s’executa a la factura mòbil 
de l’operador de cada usuari. El procés és intel·ligent, perquè 
detecta l’operador automàticament si navega en xarxa mòbil, i 
ràpid, perquè l’usuari només ha d’emplenar camps per fer-ho.

Actualment, El País és el líder en aquest segment, amb 
130.000 subscriptors i s’estima que la premsa espanyola 

en general en té uns 750.000. Com valora aquesta xifra? 
Quin sostre d’abonats digitals creu que hi ha a Espanya?
És una xifra modesta que anirà augmentant en la mesura que 
l’economia de la subscripció es vagi assentant. Els usuaris 
cada cop consumeixen més continguts digitals i ja tenen l’hàbit 
de pagar-los. És, en part, un fenomen generacional. Els experts 
ja apunten que els mil·lennistes estan disposats a pagar per es-
talviar temps quan busquen continguts de qualitat, sempre que 
puguin seleccionar-los i consumir-los de la manera que vulguin.

És difícil fer una previsió d’abonats digitals. Si les noves gene-
racions van liderant el consum de notícies, buscant contingut 
de qualitat que escapi a les fake news i la premsa s’adapta a les 
exigències d’aquest públic utilitzant la tecnologia i les formes de 
pagament senzilles, la subscripció per continguts de premsa es 
normalitzarà entre els usuaris. No imagino un sostre.

De moment, el pes de les subscripcions digitals al negoci 
de la premsa és petit. Superarà la publicitat digital en algun 
moment?
A finals de 2020, la proporció d’ingressos per subscripció digi-
tal en relació amb els ingressos per publicitat va ser de 50/50, 
mentre que el 2012 va ser de 10/90 a favor de la publicitat. 
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Aquestes dades ja donen pistes sobre l’evolució del model. Tot 
i que Espanya segueix molt a la cua respecte a altres països, 
com els nòrdics, molt avançats en pagament per consum de no-
tícies, cap responsable de cap mitjà no renunciarà a una nova 
via d’ingressos.

A més, hi ha opcions molt atractives. L’ideal és que cada mitjà 
busqui la manera que s’adapti millor als seus interessos. Hi ha 
diferents tipus de murs de pagament: les fórmules que perme-
ten consumir un nombre determinat de continguts al mes, set-
mana o dia, o d’altres que tanquen l’accés a tots els continguts. 
Aquesta és una fórmula que podria funcionar bé als mitjans 
regionals i locals, que no tenen competència. També hi ha la 
possibilitat d’establir un model híbrid i intel·ligent que ofereixi 
un mètode de pagament en funció del tipus i l’origen de l’usuari.

Un Spotify de la premsa seria beneficiós per al sector?
Hi ha iniciatives molt interessants fora del nostre país a les 
quals hauríem de parar atenció. És el cas de NONIO, una pla-
taforma tecnològica que han creat els grups de comunicació 
més grans de Portugal, que representen el 85% del sector, i 
ofereix continguts personalitzats amb l’accent en la seguretat i 
la qualitat. S’ha convertit en una referència internacional perquè 

els usuaris creen un registre únic per accedir als continguts de 
tots els mitjans associats.

A França, alguns dels mitjans més importants del país van llançar 
fa uns quants anys PassMedia, un projecte d’inici de sessió comú 
amb l’objectiu d’augmentar la proporció d’usuaris registrats.

Apostar per una fórmula innovadora similar, que inclogui a més 
a més la implementació de murs de pagament, seria molt bene-
ficiós per al sector econòmic de la premsa, per a l’usuari final i 
per al periodisme.

Vivim a l’era del Big Data, però els mitjans coneixen real-
ment les seves audiències?
Per conèixer les audiències és essencial implementar tecnolo-
gies de segmentació que permetin conèixer el customer journey 
de l’usuari. Les estratègies centrades en l’usuari han de ser el 
focus de qualsevol model de negoci digital. Saber el que bus-
quen i els agrada a les teves audiències és cabdal per establir 
una bona definició i planificació del servei.

I més en un context on l’usuari accedeix a molta informació de 
diferents fonts. Això és, el més normal és que els lectors acce-
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deixin a molts continguts de diferents mitjans; l’usuari ha deixat 
de ser exclusiu d’un mitjà. Això planteja un gran repte a nivell 
de grans volums de dades que cal analitzar i interrelacionar per 
oferir una resposta adequada, que es pot resoldre gràcies a 
eines de seguiment, anàlisi i segmentació.

I és que conèixer a l’usuari, el lector en aquest cas, permet 
oferir continguts de valor afegit personalitzats, és un win win. 
Apostar per tecnologies que identifiquin els usuaris, garantint la 
seva seguretat, privadesa i l’oferta de continguts de qualitat és 
una aposta segura. És el moment de fer-ho, ara que la inversió 
a Europa augmentarà en moltes companyies.

Com afectarà el cookieless als mitjans espanyols?
Les cookies van arribar fa més de dues dècades per ajudar a 
distingir i identificar els usuaris que navegaven per la xarxa. 
L’arribada del bloqueig de la publicitat en alguns dels navega-
dors més utilitzats pels usuaris (Google va anunciar que ho fa-
ria a principis d’aquest exercici) obre la porta a un nou escenari 
per a la publicitat digital. El sector de la publicitat digital buscarà 
noves maneres per poder continuar donant la millor qualitat als 
seus serveis. Innovarem, i això mai no és dolent.

La manera com les marques en general i els mitjans en parti-
cular podran treure’n valor serà a través del control de l’usuari 
amb eines pròpies. Emprar programes de fidelització, subs-
cripcions o altres maneres d’identificar els usuaris ajudarà en 
aquesta empresa. Per tenir èxit en aquest objectiu inicial caldrà, 
com ja hem dit, apostar per un contingut que afegeixi valor i que 
tingui cura de la qualitat. (Fotografia: Salesforce - Social Studio)
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Pols entre els nous mitjans digitals
Per Óscar Gutiérrez Martínez/ Confidencial Digital

 
2021 va ser un any molt productiu  al sector dels mitjans de co-
municació. Després de l’estiu, tres nous diaris digitals estatals 
van sortir al mercat. Primer, al setembre es va revelar que Ál-
varo Nieto, després de la sortida de Voz Pópuli, fitxava per The 
Objective. L’1 d’octubre es va rellançar, més de 75 anys des-
prés, el diari El Debate de la mà de Bieito Rubido. Finalment, El 
Periódico d’Espanya amb el llavors director Fernando Garea va 
veure la llum el 12 d’octubre.

Gairebé mig any després, toca fer balanç. El report de dades 
de GfK DAM corresponent al període comprès entre l’1 i el 29 
de febrer revela que, a la batalla entre aquests tres mitjans, 

dos han pres la davantera. De les vuit mètriques que ofereix 
l’empresa auditora, en tres el digital dirigit per Álvaro Nieto pren 
clarament el primer lloc davant de cinc en què té millors dades 
el mitjà que lidera Bieito Rubido.

Dins l’audiència mitjana diària, el nombre d’espectadors que té 
el mitjà cada dia, The Objective és el primer dels nous mitjans. 
Segons les dades a què ha tingut accés Confidencial Digital, la 
capçalera té un total de 114.176 entrades respecte a 106.937 
d’El Debate i 55.589 d’El Periódico d’España. En aquest cas, 
quan una persona entra en una pàgina diverses vegades, no-
més es comptabilitza com a visita.

D’altra banda, hi ha la mètrica sobre les  sessions. Aquesta 
descriu el nombre d’interaccions que es desenvolupen en una 
web durant el temps que l’usuari està en aquesta pàgina. En 
aquest mesurament, el primer lloc l’ocupa el digital de Bieito 
Rubido tant en sessions totals per usuari únic del mes de febrer 
(4.154.880) com per minut (4,74).

La segona posició en aquest apartat  és per al mitjà d’Álvaro 
Nieto. La companyia va aconseguir al febrer durant tot el mes 
3.769.395 i 2,24 de mitjana cada minut. El tercer lloc és per 

EN PROFUNDITAT/ ANÀLISI



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

al diari de Prensa Ibèrica a Madrid, que a cada minut té 2,09 i 
1.729.914 en total.

Usuaris únics i pàgines vistes
D’altra banda, les diferències entre usuaris únics i pàgines vis-
tes  són cridaneres. La conclusió que es treu en observar les 
dades és que al llarg del mes de febrer The Objective és el 
digital que més persones van llegir (1.681.323) dels tres recent 
estrenats. No obstant, El Debate és el diari digital en què més 
pàgines es consumeixen (18.594.232).

Al primer mesurament, el nombre d’usuaris únics d’El Debate 
és de 874.725 i el diari que dirigeix ara Gemma Robles és de 
826.044. Sobre les pàgines vistes, The Objective en va acumu-
lar 8.960.255 i El Periódico d’España 5.017.226.

Tres mètriques més
Les altres tres mesures que ofereix GfK Dam són la ràtio de 
stickiness, la taxa de rebot i la durada mensual. El primer valor 
compara els usuaris actius diaris amb els mensuals, el segon 
és el percentatge de visitants que accedeixen a un lloc i surten 
sense accedir a noves pàgines o interactuar amb el contingut, 
fent només una visualització de pàgina (a més taxa de rebot, 

pitjor interacció amb el mitjà). Finalment, el tercer és el temps 
que l’usuari roman a cada mitjà de comunicació.

El Debate supera els seus competidors en la ràtio de ‘sticki-
ness’ i la durada mensual per usuari únic amb 12,22 i 50,82 
minuts, respectivament (The Objective obté 6,79 i 8,38; i El Pe-
riódico d’España, 6,72 i 6,97).

Per part seva, El Debate guanya en la taxa de rebot (té només 
un 58,53%) mentre que El Periódico d’España aconsegueix un 
73,26% i The Objective obté  un percentatge del 78,82% al fe-
brer. (Infografia: Tje Objective)
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La seguretat dels periodistes està en 
perill... i no només en temps de guerra
Per Evarestos Pimplis i Louise Faudeux, MediaLab de 
l’Information / Méta-Media
 

En el context de la guerra d’Ucraïna, on diversos periodistes 
van ser atacats i assassinats sobre el terreny, el tema de la 
seguretat dels periodistes és al centre dels debats. Tanmateix, 
tal com mostra l’edició de 2022 de l’informe de la UNESCO 
“Tendències mundials en la llibertat d’expressió i desenvolupa-

ment dels mitjans de comunicació” , la seguretat dels periodis-
tes no només està en perill a les zones de guerra. Segrests, 
assetjaments, amenaces, escorcolls, detencions arbitràries... 
els atacs són nombrosos. Sobretot perquè ells ara s’estenen a 
l’esfera digital. Les dones periodistes s’apunten especialment. 
Davant d’aquestes amenaces a la seguretat dels periodistes, 
què poden fer els Estats per garantir la seva protecció i llibertat, 
necessàries per al funcionament democràtic?

Des de l’inici de la guerra a Ucraïna, el tema de la seguretat dels 
periodistes ha estat al centre dels debats. L’assassinat de diver-
sos periodistes ucraïnesos i estrangers que treballen en el camp 
ha cridat l’atenció sobre el seu paper fonamental en el conflicte. 
La Convenció de Ginebra de 1949, tanmateix, garanteix la seva 
protecció per part de les forces armades, l’assassinat d’un pe-
riodista és un crim de guerra. Reporters sense Fronteres comp-
ta avui 2.000 periodistes estrangers a Ucraïna. El nombre de 
periodistes autònoms, sovint sense experiència, equipament o 
carnet de premsa, és especialment preocupant. Però no no-
més són periodistes. També hi ha “fixadors”, ucraïnesos que els 
guien en el camp. La seva seguretat també està en perill. Un 
fixador ucraïnès, després d’haver assistit com a guia i intèrpret 
per als equips de Radio France, va ser per exemple segrestat 
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i torturat durant nou dies per l’exèrcit rus. A l’altre costat de la 
frontera, a Rússia, la seguretat dels periodistes també està en 
qüestió. Les imatges de Marina Ovsiannikova brandant un rètol 
que mostrava un missatge contra la guerra d’Ucraïna i contra la 
propaganda del Kremlin enmig dels informatius televisius, van 
donar la volta al món. Pel seu gest, s’enfronta a 15 anys de pre-
só. La UNESCO, que treballa per garantir la llibertat de premsa 
i la protecció dels periodistes, ha anunciat que subministrarà un 
primer lot de 125 cascos i armilles antibales amb el logotip de 
“premsa”. En la seva edició de 2022 de l’informe “Tendències 
mundials en la llibertat d’expressió i desenvolupament dels mi-
tjans”, UNESCO aborda el tema de la seguretat dels periodistes 
mitjançant l’estudi quantitatiu dels assassinats de periodistes, 
segrestos i tota forma d’atac a la seva integritat i llibertat, fins i 
tot mitjançant nous mitjans digitals. Aquestes són les principals 
conclusions.

Una reducció dels assassinats que no ha d’amagar 
l’heterogeneïtat de realitats per territoris i regions
Entre 2016 i 2020, 400 periodistes van ser assassinats per la 
seva professió, un descens del 20% respecte al període ante-
rior. Tanmateix, aquest descens és heterogeni segons la regió. 
Àsia, la regió del Pacífic i el Carib, així com Amèrica del Sud, 

són les regions amb un nombre més alt d’assassinats, seguides 
per la península aràbiga. Tot i que les xifres segueixen sent bai-
xes, hi ha un augment dels assassinats de periodistes a Europa 
i Amèrica del Nord. Els països més afectats pels assassinats 
de periodistes són Mèxic (61), Afganistan (51) i Síria (34). Una 
novetat notable és que hi ha menys periodistes que moren a les 
zones de guerra que abans i més als països considerats no en 
conflicte armat. Així, molt pocs periodistes són assassinats a 
l’estranger. Són assassinats més sovint al seu propi país.
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Delictes encara en gran part impunes
Tot i que els assassinats de periodistes han disminuït, la taxa 
d’impunitat global s’ha mantingut molt alta i gairebé nou de cada 
deu casos (87%) d’assassinats de periodistes segueixen sense 
resoldre. Hi ha una correlació entre el nombre d’assassinats i la 
impunitat. Com més assassinats hi hagi, més impunes queden. A 
mesura que els assassinats de periodistes no es resolen i queden 
impunes, l’amenaça de violència continua creixent. Tanmateix, no 
hi ha cap correlació entre el nivell d’impunitat global dels assassi-
nats en un país i la impunitat dels assassinats de periodistes. Al 
contrari, l’assassinat de periodistes -i la impunitat d’aquest crim- 
és un problema únic al món, que reforça la intenció manifesta de 
dirigir-se als professionals dels mitjans. Des del 2006, quan la 
UNESCO va començar a estudiar els assassinats de periodistes, 
només el 13% es considera totalment resolt. Orient Mitjà és la re-
gió amb el nivell d’impunitat més alt (98% dels casos no resolts).

Segrests, assetjaments, amenaces, escorcolls, detencions ar-
bitràries... més enllà dels assassinats, hi ha molts atacs a la 
seguretat dels periodistes.

Els periodistes continuen sent víctimes d’agressions físiques, 
segrests, assetjaments, amenaces... que influeixen en la ma-

nera de desenvolupar la seva feina. Segons Reporters sense 
Fronteres (RSF), deu periodistes van desaparèixer entre el 
2016 i finals del 2020. Els periodistes també continuen sent 
presos com a ostatges per actors no estatals: RSF va informar 
que 54 periodistes van ser presos com a ostatges el 2020. Tots 
els incidents es van produir en països que van viure conflicte 
armat, amb una gran majoria a la regió de l’Orient Mitjà.

La detenció arbitrària és una amenaça constant per als periodistes 
de tot el món. Es considera arbitrari quan no compleix les lleis 
vigents al país en qüestió. En general, les autoritats nacionals jus-
tifiquen la detenció i la detenció de periodistes per càrrecs anties-
tatals, inclosos els de terrorisme, espionatge i conspiració. L’any 
2020 es van registrar almenys 280 casos de periodistes empreso-
nats, el nombre més alt des de 1992. D’aquests, 184 periodistes 
(67%) van ser detinguts per càrrecs “antiestatals” i 34 periodistes 
(12%) havien estat empresonats per càrrecs de “notícies falses”.

Els periodistes s’enfronten a altres problemes que afecten la 
seva seguretat física i psicològica, incloses les amenaces de 
violència fora de línia i en línia. Un estudi recent de RSF va 
demostrar que aproximadament 4 de cada 6 periodistes assas-
sinats reben amenaces abans del seu assassinat.

EN PROFUNDITAT/ DOSSIER



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

La UNESCO també ha observat que les protestes tendeixen 
a convertir-se en espais perillosos per als periodistes que les 
cobreixen, tant des dels manifestants com dels cossos policials. 
Des del 2015, almenys 13 periodistes han estat assassinats 
mentre cobrien protestes. Els periodistes també han estat ame-
naçats amb escorcolls a les oficines dels mitjans de comuni-
cació i amb la destrucció física de material periodístic com a 
represàlia per cobrir les protestes.

Per contrarestar aquests atacs a la seguretat dels periodistes, 
la UNESCO demana als Estats membres que prenguin mesu-

res com la creació d’unitats especials d’investigació, el nome-
nament de fiscals especialitzats, l’establiment de mecanismes 
de seguiment i resposta ràpida i la formació dels membres del 
poder judicial en la seguretat dels periodistes.

Atacs prolongats a la seguretat dels periodistes en l’àmbit 
digital
L’assetjament en línia, la vigilància massiva i dirigida, les vio-
lacions de l’emmagatzematge de dades i els atacs digitals (in-
closa la pirateria informàtica) es troben entre les moltes mane-
res en què les eines digitals s’han utilitzat per comprometre la 
seguretat i la integritat dels periodistes i les seves fonts. Hi ha 
algunes evidències que suggereixen que les amenaces digitals 
a les quals s’enfronten els periodistes estan creixent: en el seu 
informe de 2021, Access Now va registrar un augment de les 
peticions de suport urgent dels periodistes.

Juntament amb l’augment dels atacs digitals, les amenaces a la 
seguretat dels periodistes s’han agreujat per l’aprovació de lleis 
que atorguen a les forces de seguretat majors poders de vigi-
lància, sovint en nom de la seguretat nacional o la salut pública. 
La vigilància i la pirateria informàtica soscaven la protecció de 
les fonts dels periodistes, tal com han il·lustrat recentment les 
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revelacions del “Projecte Pegasus”, després de les quals els 
experts en drets humans de les Nacions Unides van demanar 
a tots els estats que imposessin una moratòria global sobre la 
venda i transferència de tecnologies de vigilància, fins que les 
regulacions garanteixin que aquestes tecnologies compleixin 
els estàndards internacionals de drets humans.

Focus: la seguretat de les dones periodistes, una perspec-
tiva interseccional
Moltes dones periodistes denuncien haver patit violència física 
i en línia perpetrada per col·legues, fonts, personatges públics, 
autors anònims i desconeguts. Aquesta violència, en les seves 
múltiples formes, amenaça la diversitat dels mitjans de comu-
nicació, així com la participació en igualtat de condicions en les 
deliberacions democràtiques i el dret de la ciutadania a accedir 
a la informació. Entre 2016 i 2020, 37 dones periodistes han es-
tat assassinades, que representen al voltant del 9% del total de 
400 assassinats registrats en aquests cinc anys. En alguns ca-
sos, les periodistes poden estar menys implicades en històries 
tradicionalment perilloses: segons el Global Media Monitoring 
Project (GMMP), les dones periodistes tenien menys probabili-
tats de cobrir històries de “Crim i violència”

L’any 2021, les conclusions d’un projecte d’investigació global 
realitzat per la UNESCO van trobar que el 73% de les dones pe-
riodistes enquestades van dir haver patit algun tipus de violèn-
cia en línia. El 20% d’ells també havien estat atacats o maltrac-
tats fora de línia en relació amb la violència en línia que havien 
experimentat. L’enquesta també va mostrar que l’assetjament 
s’agreujava amb múltiples estereotips i biaixos relacionats amb 
l’ètnia, la religió i l’orientació sexual/identitat de gènere. De fet, 
investigacions recents han demostrat que el gènere és només 
un dels molts factors que influeixen en la probabilitat d’una per-
sona de ser objectiu d’abús, assetjament i violència en l’esfera 
pública.
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Com treballar per reforçar la seguretat dels periodistes?
Els estats membres han compartit amb la UNESCO les me-
sures positives que han pres pel que fa a la seguretat dels 
periodistes. El primer és reconèixer la importància de les ini-
ciatives de seguiment i investigació per entendre millor els rep-
tes que poden enfrontar els periodistes. Alguns estats també 
proposen plans d’acció, legislació i reformes dels procediments 
d’aplicació de la llei per crear nous delictes en el codi penal 
com a l’Equador o per crear departaments judicials especialit-
zats com a Mèxic. D’altra banda, alguns estats han previst la 
creació de capacitats i la creació d’una formació multipartidista, 
dirigida especialment als mitjans de comunicació i als sectors 
de l’aplicació de la llei. Per fi,

Per la seva banda, la UNESCO advoca en el “Pla d’acció de les 
Nacions Unides sobre la seguretat dels periodistes i la qüestió 
de la impunitat” a favor de sis àmbits d’actuació dels estats, que 
són l’establiment d’estàndards i polítiques conscienciació, se-
guiment a través d’informacions, capacitat construir, fomentar 
la investigació acadèmica i construir coalicions internacionals.

Si bé s’han pres diversos passos importants per crear un en-
torn més segur per als periodistes durant els últims cinc anys, 

els reptes han continuat sent importants i s’han diversificat. Tot 
i que els assassinats de periodistes han disminuït gairebé un 
20% durant els últims cinc anys en comparació amb el quin-
quenni anterior, altres tipus d’atacs contra periodistes són nom-
brosos. Aquesta tendència pot suggerir que, tot i que menys 
periodistes pateixen atacs mortals quan cobreixen els conflictes 
armats, arrisquen la seva vida quan informen sobre temes com 
la corrupció, la delinqüència i la política. La guerra d’Ucraïna 
posa en relleu la importància dels periodistes per informar de la 
realitat davant la desinformació institucionalitzada. (Infografies: 
Méta-Media – fotografia: levante-emv.com)
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L’allargada ombra de l’edatisme a la 
publicitat 
Per Esther Lastra / Marketing Directo

Les persones més grans de 55 anys no es prodiguen excessi-
vament en la publicitat que, completament alienada pel culte a 
la joventut, condemna a l’ostracisme a un grup demogràfic tan 
populós com potencialment atractiu. L’edatisme és lamentable-
ment moneda comuna de canvi a la indústria publicitària, que 
sembla aliena a la circumstància que consumidors més torrats 
són un target molt interessant en termes de negoci.

Als anuncis, els més grans de 55 anys no només escassegen 
sinó que són esclaus molt sovint d’estereotips que no es co-
rresponen en absolut amb la realitat. «Encara que estem co-
mençant a observar una representació més autèntica dels més 
grans de 55 anys en la publicitat, és clar que encara queda 
molta feina per fer, ja que segueixen prevalent molts clixés», 
explica Jeff Weiss, CEO of Age of Majority, en declaracions a 
Forbes.

D’acord amb un estudi dut a terme per Age of Majority, tres 
quartes parts dels consumidors majors de 55 anys estan ads-
crits a la categoria d’active agers i són, per tant, adults mental-
ment, socialment i digitalment molt actius.

A més, convé fer notar que en mans d’aquest grup recau el 70% 
de la riquesa als Estats Units i que el 40% de la despesa total 
assumida pels consumidors correspon als «active agers».

Tot i això, i malgrat la importància que haurien de tenir aquests 
consumidors per a les marques, dues terceres parts dels «acti-
ve agers» coincideix a assenyalar que les persones més grans 
de 55 anys són representades tan imprecisament com injusta-
ment en la publicitat.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Segons Age of Majority, aquests són els estereotips més persis-
tents sobre els majors de 55 anys a la publicitat:

Estereotip 1: absència d’habilitats tecnològiques.- El 68,9% 
dels active agers sent que la suposada absència d’habilitats 
tecnològiques entre els més grans de 55 anys és un clixé re-
current en la publicitat. Tanmateix, la realitat és ben diferent, ja 
que la major part d’“active agers” té cert nivell de sofisticació 
tecnològica i molts més grans de 55 anys són “heavy users” del 
comerç electrònic.

Estereotip 2: debilitat física.- El 52,6% dels «active agers» es 
lamenta que els seus coetanis siguin retratats sovint com a frà-
gils en el pla físic als anuncis. Estem novament davant d’un es-
tereotip metamorfosejat per la seva manifesta falsedat en mite 
pur i dur. El 95% dels «active agers» fa, no en va, exercici de 
manera regular (el 29% diàriament i el 45% diverses vegades 
a la setmana).

Estereotip 3: inferioritat mental.- Prop de la meitat dels «acti-
ve agers» (el 45,5%) diu observar en la publicitat un retrat dels 
consumidors més grans de 55 anys que posa èmfasi en les 
seves capacitats mentals suposadament minvades.

Com que estem davant d’un estereotip particularment negatiu, 
es podria suposar a bot aviat que les marques intentarien defu-
gir-lo en la seva publicitat, però sembla que la seva existència 
és més que palpable als anuncis.

Regatejant aquest i altres clixés les marques poden realment 
marcar la diferència. «Els ‘active agers’ estan disposats a inte-
ractuar amb les marques ia invertir-hi si aquestes es prenen la 
molèstia de representar-los de manera més autèntica», emfa-
titza Weiss. «Donar suport a l’edatisme és decididament una 
mala pràctica marketera», afegeix Weiss.

Age of Majority conclou que els rams d’activitat que més inco-
rren en els estereotips a l’hora de retratar els més grans de 55 
anys en la publicitat són la salut i el benestar, la tecnologia, la 
bellesa i el turisme.

Al 57,2% dels més grans de 55 anys els agradaria que les mar-
ques actualitzessin els seus productes i serveis per satisfer de 
manera més adequada les necessitats de les persones de la 
seva edat. I el 54,9% aspira així mateix a un retrat més realista 
i autèntic dels seus coetanis a la seva publicitat.
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Els «active agers» adverteixen així mateix els anunciants que 
no volen ser representats en la publicitat per persones d’aspecte 
excessivament jove que no denoten l’edat que tenen i que pre-
fereixen, per tant, els missatges revestits d’honestedat. (Info-
grafia: Ace Fitness)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’estudi Digital By Device, 
elaborat per Age of Majority. CLICAR AQUÍ   
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