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

ACTUALITAT
LA PRIMERA: La 25a assemblea de l’AMIC resumeix les seves activitats i enumera reptes davant de més de 200 assistents
D’AQUÍ I D’ALLÀ: El nombre de lectors de premsa en paper cau un 61% en els darrers deu anys, però ara desaccelera

COMUNICACIÓ DIGITAL
Finalment, Google fa un pas endavant per donar suport als diaris locals en el seu algorisme (però necessita millorar)

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Com canvia el context i la ubicació la qualitat en què es perceben els anuncis en línia

NOVES EINES
Twitter és una xarxa social més per a periodistes que per al públic en general

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Les notícies locals, les preferides de sis de cada deu espanyols, i set de cada deu més grans de 45 anys

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA: Els mitjans impresos espanyols busquen una nova relació amb les plataformes tecnològiques
TRIBUNA: Kantar presenta el futur del sector Entreteniment i Mitjans. D’espectadors a “experienciadors”
ENTREVISTA: Genís Roca: “La tecnologia digital ha modificat la nostra relació amb la informació”
ANÀLISI: Negar, enganyar, retardar: documentar i respondre a la desinformació climàtica
DOSSIER: El diari Ara combat el “churn” recolzant-se en quadres de comandament de dades i redissenyant el seu web
OPINIÓ: Tot i la crisi i la política, els editors de proximitat reïxen
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La 25a assemblea de l’AMIC resumeix 
les seves activitats i enumera reptes 
davant de més de 200 assistents
Per Redacció AMIC

El Teatre Auditori de Sant Cugat va ser l’escenari encarregat 
d’acollir el passat divendres, 8 de juliol, la 25a Assemblea general 
ordinària de l’associació AMIC. Dos-cents associats han assistit a 

la trobada anual que realitza l’Associació, per fer balanç del darrer 
any, explicar els nous objectius i debatre els reptes de futur.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, va inaugurar l’Assemblea 
i destacà que “l’AMIC és un referent en tot l’espai comunicatiu 
català. Som una entitat que facilita la vida als mitjans associats 
en aquests moments tan complicats, donem resposta a les se-
ves necessitats i fem valdre la premsa de proximitat davant de 
la societat”.

A l’assemblea es va presentar la memòria d’activitats de l’entitat, 
els serveis que ofereix l’AMIC i els resultats de l’any 2021, que 
ha superat els 2.500.000 €. Així com el nombre total d’associats, 
que ha arribat als 508 -186 mitjans en paper i 322 mitjans digi-
tals-, xifres que no deixen de créixer des del 2014. Amb l’afegit 
que, del total de mitjans de l’AMIC, 301 estan auditats per OJD, 
PGD o OJDinteractiva, un fet únic a l’estat espanyol.

També es van presentar les novetats més destacades 
d’enguany. D’una banda, el llançament de la campanya “Mitjans 
de proximitat, periodisme d’alta fidelitat”, amb motiu del 25è ani-
versari de l’AMIC. La campanya es pot veure i escoltar a TV3, 
Catalunya Ràdio i RAC 1, així com a les més de 500 capçaleres 
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impreses i digitals que conformen l’associació. D’altra banda, 
la revista “25 anys d’alta fidelitat. Estem preparats pel futur”; la 
nova web www.amic.media  i el nou club de fidelització tutoritzat 
per Pepe Cerezo.

A més a més, es van mostrar els objectius de treball del pròxim 
any. Grau va explicar que “l’aposta de l’AMIC per als pròxims 
anys és per més innovació i recerca, destacant el projecte ‘La 
Masia del nou talent’ on se seleccionaran joves emprenedors 
en l’àmbit de la comunicació digital en les diverses plataformes, 
per formar-los en el que és la premsa de proximitat i becar-los 
perquè treballin  en un dels nostres mitjans”.

El 2021 i 2022 també han sigut dos anys rellevants amb di-
verses campanyes a destacar. Per un costat, des de l’AMIC 
s’ha impulsat la campanya “Comerç de proximitat, un veí de 
confiança”, amb l’objectiu de donar un cop de mà als comerços 
i empreses de servei de proximitat. Per l’altre, també es va do-
nar suport a la campanya del “Gran recapte d’aliments”; a “La 
Marató 2021” i “Crit per les dones afganeses”.

Així mateix, el gener de 2022, l’AMIC va publicar un manifest 
en el qual mostra la preocupació de tot el sector per l’increment 

desorbitat dels preus de les matèries primeres, especialment 
del paper.

Dinar posterior

 En el dinar posterior a l’assemblea, l’associació va commemo-
rar els seus primers 25 anys, fent palès que es tracta de l’entitat 
amb el col·lectiu més gran i divers de mitjans de proximitat als 
territoris de parla catalana. Els socis fundadors de l’AMIC van 
rebre un reconeixement. També es va oir i visualitzar la falca i 
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l’espot publicitari de la campanya “Mitjans de proximitat, perio-
disme d’alta fidelitat”.

El president de l’AMIC, Ramon Grau, va voler adreçar unes pa-
raules als assistents al dinar posterior a l’assemblea de l’entitat. 
“Ningú té certeses del futur, però estic segur que amb innovació, 
creativitat, qualitat, rigor, vocació de servei públic i periodisme 
proper a les ciutadanes i ciutadans d’aquest país, garantirem 
amb solidesa el nostre futur”, va destacar.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Sant Cu-
gat del Vallès, Mireia Ingla, la qual, en el seu parlament, va 
recalcar que l’AMIC és un projecte viu que ajuda a cohesionar i 
preservar la nostra llengua, així com construir una societat amb 
un ecosistema mediàtic fort que genera una ciutadania més in-
formada i culta. A continuació, Laura Vilagrà, consellera de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, va felicitar la tasca 
de l’AMIC per continuar sent un sector dinàmic i ric, garantint 
el dret a la participació i lluitant contra les adversitats tot fent 
equip.

A més a més, a la jornada també hi van assistir Oriol Duran i To-
rres, secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya; Jofre Llombart, secretari de Difusió de la Generalitat 
de Catalunya; Xavier Fornells, secretari d’Estratègia, Informa-
ció i Coordinació Territorial de la Generalitat de Catalunya; Rosa 
Romà, presidenta del Consell de Govern de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals; Esther Madrona, tinenta d’alcaldia 
de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Elena Vila, 
tinenta d’alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa 
i Comerç de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès; Sílvia Gon-
zález, cap de comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès; Genís Roca, president de la Fundació .cat; Joan Maria 
Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Iu Forn, 
director de l’ACN, entre d’altres.

Per finalitzat l’acte, l’Associació de Mitjans d’Informació i Comu-
nicació va fer lliurament de diplomes commemoratius a aquells 
mitjans que enguany han complert anys rellevants. (Fotogra-
fies: Redacció AMIC)
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El nombre de lectors de premsa en 
paper cau un 61% en els darrers deu 
anys, però ara desaccelera
Per Dircomfidencial i Comunicació21

La premsa continua immersa en un procés de transformació 
llarg i complex des de principis d’aquest segle. Internet ha estat 
el factor que ha originat la revolució més gran del periodisme 
de la seva història, un fenomen que ha provocat una caiguda 
en picat del paper a mesura que els mitjans de comunicació han 
anat ampliant i millorant la seva oferta digital. 

En els darrers deu anys, el nombre de lectors de premsa impre-
sa ha baixat un 61%, segons l’últim Estudi General de Mitjans 

(EGM). A mitjan 2012, se’n van registrar 14.347.000 i avui se’n 
comptabilitzen 5.621.000.

La mateixa evolució se certifica a l’abast de la premsa en paper 
a la societat. Fa una dècada, el 35,7% de la població accedia 
a un diari imprès i avui aquest percentatge baixa fins al 13,4%. 

La venda de diaris als quioscos ha disminuït en les seves tres 
modalitats -generalista, econòmica i esportiva-, sent aquesta 
última la més copejada. Els lectors de premsa esportiva han 
estat els més volàtils, fet que ha provocat que el seu nombre de 
lectors es redueixi en aquest període a pràcticament una quarta 
part, fins a assolir els 1.325.000. 

El segon més perjudicat ha estat la premsa generalista, que té 
una mica més de la meitat de lectors respecte al 2012, fins als 
4.902.000, i, finalment, la premsa econòmica que, encara que 
és la més fidel al paper, no n’està exempta de canvis profunds, 
en reduir el seu públic a la meitat, fins a 158.000.

El consum del paper en els joves, rellevants actors en aquest 
procés de transformació, ha caigut exponencialment els darrers 
anys. A l’interval de 14 a 34 anys, els lectors tradicionals han 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

passat de suposar el 29,80% –3 de cada 10– al 16,13% .

Actualment, els lectors més actius de premsa impresa tenen 
una edat compresa entre els 45 i els 64, mentre que fa una 
dècada, la franja predominant era la d’entre 35 a 54; és a dir, 
formen part de la mateixa generació de lectors.

La caiguda de les audiències dels diaris impresos es des-
accelera
De fet, després de dos anys en què pràcticament tots els diaris 
han anat perdent audiència, en aquesta onada hi ha algunes 
capçaleres que comencen a recuperar-la: La Voz de Galicia, 
El Correo, El Diario Vasco, Faro de Vigo, Última Hora, Informa-
ción, El Norte de Castilla, La Verdad i Diario de Mallorca.

Els deu primers llocs del rànquing els ocupen El País, amb 
761.000 lectors diaris de mitjana (–34.000), seguit d’El Mun-
do, amb 438.000 (–73.000); La Vanguardia, amb 375.000 
(–51.000); ABC, 359.000 (–25.000); La Voz de Galicia, 338.000 
(+23.000); El Correo, 271.000 (+30.000); El Periódico de Cata-
lunya, 187.000 (–31.000); El Diario Vasco, 149.000 (+21.000); 
La Nueva España, 147.000 (–19.000), i Heraldo de Aragón, 
145.000 (–10.000).

Els únics canvis en les deu primeres posicions de la segona 
onada de l’EGM respecte de fa un any són l’entrada d’El Diario 
Vasco, que puja de l’onzè lloc al vuitè a costa de La Razón, que 
en surt.

A continuació del Top 10 hi ha La Razón, amb 141.000 usua-
ris únics (–8.000); Faro de Vigo, amb 137.000 (+31.000); Úl-
tima Hora, 126.000 (+17.000); Diario de Navarra, 102.000 
(–1.000); Levante-EMV, 97.000 (–13.000); Información, 88.000 
(+4.000); Ideal, amb 86.000 (–28.000); El Norte de Castilla, 
83.000 (+16.000); La Verdad, 79.000 (+7.000); Diario de Ma-
llorca, 75.000 (+15.000); El Diario Montañés, 74.000 (–24.000); 
El Comercio, 71.000 (–35.000); El Punt Avui, 69.000 (–3.000); 
Ara, 66.000 (–5.000); Sur, 65.000 (–7.000); El Progreso, 63.000 
(–5.000), i Las Provincias, amb 58.000 usuaris (–22.000).

El treball de camp de la segona onada de 2022 de l’EGM es va 
realitzar entre el 30 de març i el 14 de juny. (Fotografia: Diario 
de Navarra)
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Segueix a la baixa també la circulació 
diària de diaris als Estats Units
Segueix la davallada de la circulació diària (de dilluns a diven-
dres) dels principals diaris impresos dels Estats Units. Press 
Gazette ha recopilat les dades dels 25 principals diaris. La cai-
guda mitjana a l’últim any ha estat del 12%.

Top 25 US newspaper circulations: Print sals fall another 12% 
in 2022; els cinc primers: 1. The Wall Street Journal: 697.493 
(-11%); 2. The New York Times: 329.781 (-9%); 3. USA Today: 
159.233 (-13%); 4. The Washington Post: 159.040 (-12%); 5. 
New York Post: 146.649 (-2%). (Font: Press Gazette)

Col·legis i sindicats rebutgen les 
males pràctiques d’alguns periodistes 
i mitjans
La Xarxa de Col·legis Professionals de Periodistes (amb el 
Consell de la Informació de Catalunya)  i la Federació de Sindi-
cats de Periodistes han explicitat el seu rebuig a les males pràc-
tiques evidenciades en els àudios de l’excomissari José Manuel 

Villarejo amb Antonio Garcia Ferreras, de laSexta. “La difusió 
d’informacions de les quals es coneix la seva falsedat i la con-
nivència amb els poders ocults –organitzats en el allò que s’ha 
anomenat ‘clavegueres de l’Estat’– és totalment contrària a la 
deontologia de la professió”, manifesta la Xarxa de Col·legis 
Professionals de Periodistes.

“La utilització dels mitjans en benefici d’interessos espuris va molt 
més enllà del dret a una línia editorial, totalment legítima, per en-
dinsar-se en pràctiques incompatibles amb l’exercici d’una cosa 
que es pugui anomenar periodisme”, etziba en un comunicat.

Malgrat entendre que es tracta de pràctiques minoritàries, els 
col·legis alerten que “no ajuden a millorar la credibilitat d’una pro-
fessió que no passa pel seu moment de major prestigi”. Per aquest 
motiu, considera “imperatiu” que el conjunt del sector “expressi 
amb rotunditat la seva repulsa cap aquests comportaments”.

La Federació de Sindicats de Periodistes recorda l’augment de 
la “desconfiança” de la ciutadania vers la fiabilitat dels mitjans, i 
subratlla que les gravacions de Villarejo “són un fet més dels molts 
en què se sustenta” aquesta tendència. Finalment, la FeSP també 
fa una crida al periodisme perquè s’organitzi “en defensa de la 
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deontologia professional i del dret a la informació de la ciutadania”, 
i es rebutgin “aquests lamentables comportaments”. (Font: MAE)

Eurobaròmetre: els europeus confien 
més en els mitjans informatius 
tradicionals

L’enquesta monogràfica de l’Eurobaròmetre que es va publicar 
aquest dimarts, dia 12, analitza en profunditat els hàbits relacio-
nats amb els mitjans de comunicació, la confiança en els dife-
rents formats informatius i les actituds davant del risc de desin-
formació. Des les dades de l’informe es conclou que els mitjans 
de comunicació són claus per informar la ciutadania europea 
sobre les activitats de la Unió Europea i les seves institucions.

Els ciutadans confien més en els mitjans de comunicació tradi-
cionals (televisió, ràdio i premsa), incloses les seves versions 
electròniques, que a les plataformes de notícies a internet i als 
canals de les xarxes socials. Independentment de si es tracta 
del format tradicional o la versió electrònica, el 49% dels en-
questats confia que les televisions i les ràdios públiques oferei-
xin informació veraç. La premsa escrita ocupa el segon lloc de 
la classificació amb un 39%. Les emissores de ràdio i els canals 
de televisió privats arriben a un índex de confiança del 27%.

El 88% dels enquestats afirmen rebre almenys algunes notícies 
en línia a través del mòbil, l’ordinador o el portàtil. El 43% dels 
enquestats utilitzen el lloc web del mitjà informatiu (per exem-
ple, l’edició digital d’un diari) per consultar les notícies, i el 31% 
llegeix articles o publicacions que els arriben via xarxes socials. 
Els joves són el grup de població que més s’informa a les xar-
xes socials (un 43 % de les persones entre 15 i 24 anys davant 
del 24 % dels enquestats de més de 55 anys).
Els lectors d’El Butlletí poden accedir a l’Eurobarómetro Flash 
Encuesta sobre medios de comunicación y noticias 2022 
(Spain) CLICANT AQUÍ. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: desdepuebla.com)
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“Els quatre pecats del periodisme”, 
segons el papa Francesc

El Papa va posar èmfasi en les pràctiques dels mitjans de co-
municació en una entrevista amb la presidenta de l’agència 
Télam, Bernarda Llorente. “Dóna la impressió que els mitjans 
de comunicció tenen una metralla en mà per destruir gent”, va 
lamentar, tot enumerant tot seguit els que considera quatre pe-
cats capitals de la professió:

- El primer és la desinformació. “Dir el que em convé i callar-me 
allò altre, no pots desinformar; ho has d’informar tot”, va explicar.

- El segon pecat és la calúmnia. “S’inventen coses, de vegades 
destrueixen una persona amb una comunicació”, va apuntar.

- El tercer és la difamació, que no és calúmnia, segons va acla-
rir. És quan es divulga una postura del passat d’una persona 
“que potser ara ha canviat”. “És com si a vós adult et portessin 
els bolquers bruts de quan eres petitó”, va exemplificar.

- El quart pecat és la coprofília. “És l’amor a la caca, a la 

porqueria, és a dir, buscar embrutar, buscar l’escàndol per 
l’escàndol”, va manifestar.

“Això crea una cultura de la indiferència, del conformisme, del 
relativisme que ens fa malbé a tots”, va avaluar i va conclou-
re: “Comunicar és involucrar-nos i hem de ser molt conscients 
d’involucrar-nos bé”. (Font: Radio Perfil, Argentina)

Els directors de la premsa basca 
remarquen la funció social del 
periodisme
Els directors dels diaris bascos subratllen la importància de “con-
tinuar fent més i millor periodisme” i la rellevància de la funció 
social de la seva professió. Ho van fer en una jornada de treball 
organitzada per l’Associació i el Col·legi Basc de Periodistes. 
José Miguel Santamaría, director d’El Correo; David Taberna, 
del Diario Basco; Martxelo Otamendi, de Berria; i Iñaki Soto, de 
Gara, van participar a la trobada celebrada a Laguardia.

Els responsables dels diaris bascos van coincidir en una tancada 
defensa de les edicions en paper que, segons la seva opinió, con-
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tinuen sent necessàries per a la subsistència de la premsa, si bé 
entenen que cal començar a mentalitzar la ciutadania en la idea 
que la informació de qualitat val diners, segons el resum de la tro-
bada realitzada pel Col·legi basc de periodistes. (Font: El Correo)

Tezanos admet que hi ha preocupació 
al carrer però culpa els mitjans i la 
seva falta de veracitat
El president del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), José 
Félix Tezanos, admet que hi ha preocupació, incertesa i el pols 
del carrer es troba esvalotat. Tot i això, responsabilitza d’aquesta 
situació els mitjans de comunicació. Tezanos creu que són “inca-
paços” de transmetre informacions “mínimament veraços”.

Així, Tezanos indica que les actuals circumstàncies i problemes 
“d’alta intensitat” susciten preocupacions i incerteses i porten a 
“una contínua ebullició dels estats d’ànim”, amb “canvis vertigi-
nosos a l’opinió pública”, segons escriu en un article a la revista 
‘Temas’ que ell mateix dirigeix. A parer seu, aquesta opinió està 
influïda per una estructura de mitjans de comunicació que s’ha 
quedat “obsoleta” quant als suports tècnics i sobretot “en la seva 

capacitat per transmetre informacions clares i mínimament orde-
nades i veraces”, tal com assenyala al text. (Font: MAE)

Injecció econòmica a El Periódico 
d’Espanya per reflotar-lo

Javier Moll ha protagonitzat aquests últims mesos una injecció 
econòmica dins d’El Periódico d’Espanya amb l’objectiu de mi-
rar de reflotar-lo tant econòmicament com en visites, segons 
explica Óscar Gutiérrez Martínez, a El Confidencial Digital. Moll 
ha realitzat aquest moviment per intentar suplir la manca de 
publicitat que acusava el mitjà, entre altres motius.

Aquesta injecció econòmica s’ha traslladat per donar suport a 
noves idees com la creació del suplement cultural Abril, on el 
mitjà de comunicació entrevista i realitza reportatges sobre te-
mes culturals d’actualitat.

Al mes de maig, segons l’informe de GfK DAM, l’edició digi-
tal d’El Periódico d’Espanya va rebre un total de 64.500 visites 
diàries, més d’1,1 milió d’usuaris únics al mes i vuit milions de 
pàgines vistes a tot aquest diari. Aquestes xifres disten força de 
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les dades de The Objective i El Debate, les quals per exemple 
tenen 138.000 visites diàries i gairebé 120.000 aproximada-
ment. També queden enrere d’altres diaris amb més experièn-
cia com Infolibre o El Independiente i de regionals com el diari 
Ara i El Diario Montañés. (Font: ECD)

L’Ara rep a Viena el premi a Millor 
Diari Europeu de l’Any

El diari Ara ha recollit, per segon cop des del seu naixement, el 
guardó de Diari Europeu de l’Any, en la seva categoria de re-
gional, segons els paràmetres dels organitzadors de l’European 

Newspaper Award. A banda de ser distingit amb el guardó més 
rellevant, que li permet lluir aquest títol durant un any a la ca-
pçalera, el diari ha obtingut enguany vuit premis més de dis-
seny, en uns premis en què competien 161 diaris de 24 països 
diferents, amb més de 4.000 propostes. L’Ara ja va ser designat 
Millor Diari Europeu de l’Any el 2015.

Les distincions es van atorgar en el marc del Congrés Euro-
peu d’Editors que es va fer a a finals de juny. “Estem concen-
trats en el coneixement de la nostra comunitat. Estudiar a fons 
l’audiència ens ha permès tenir dades d’aquelles que permeten 
prendre decisions: dades útils per posar el lector al centre, per 
convertir-lo en subscripció, per retenir-lo amb nosaltres, per in-
novar els processos dins de la redacció”, va explicar durant la 
seva intervenció Esther Vera, directora de l’Ara. “Ara bé, si no-
més haguéssim d’escollir un únic objectiu, aquest seria poder 
seguir fent periodisme constructiu i útil per a la nostra societat, 
amb les eines més innovadores”. (Font: Diari Ara – fotografia: 
Ludwig Schedl/Ara)
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El Tot Cerdanyola ha inaugurat 
l’exposició dels 35 anys amb una 
taula rodona sobre la ciutat

La revista Tot Cerdanyola commemora enguany el seu 35è ani-
versari amb una sèrie d’activitats per a compartir amb la ciuta-
dania. L’acte d’inici va ser dimecres 6 de juliol amb una taula ro-
dona “Cerdanyola: d’on ve i cap a on va”, en què es va repassar 
el passat, el present i el futur de la ciutat amb cinc personalitats 
que formen part d’aquesta història.

35 anys d’història
Els 35 anys de la revista han quedat recopilats en el número 
especial de la revista d’aquesta setmana, i de forma més visual 
i esquemàtica en una exposició que ja es pot visitar a la Sala 
Elisa Arimany de la Biblioteca.

Al respecte, només començar la taula rodona a la Sala Enric Grana-
dos, la moderadora i periodista del Tot Cerdanyola, Mónica García, va 
deixar clar que “aquesta història que expliquem no és només del TOT, 
és també de Cerdanyola i dels cerdanyolencs”. L’evolució de la revis-
ta reflexa també el camí que ha pres Cerdanyola des de finals dels 

anys XX, i al final, és també el mirall de les persones que hi viuen.

Per això, des del TOT conviden els cerdanyolencs i cerdanyolenques 
a continuar celebrant el seu aniversari el pròxim 14 de juliol a les 18 
h amb una festa popular a Ca n’Ortadó i a la plaça Sant Ramon, on 
les entitats locals faran actuacions de cultura popular, màgia, dansa i 
música, i a més s’oferirà de franc un berenar. (Font: Redacció AMIC)

Naturgy fitxa com a cap de premsa 
Víctor Martínez, periodista d’El Mundo

Víctor Martínez ha estat nomenat nou cap de premsa de la com-
panyia energètica Naturgy, on estarà a les ordres de Jordi Garcia 
Tabernero, director general de Comunicació, Sostenibilitat, Repu-
tació i Relacions Institucionals del grup. D’aquesta manera, Martí-
nez s’incorpora de facto a la Direcció de Comunicació i Relacions 
Institucionals de Naturgy, i més concretament a l’àrea de Comuni-
cació Externa, on desenvoluparà les funcions de cap de premsa.
Martínez acumula una acreditada experiència de més de tretze 
anys com a periodista al diari El Mundo, on fins ara exercia com 
a responsable de continguts d’energia, finances i sostenibilitat. 
(Font: Espacio Dircom)
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Finalment, Google fa un pas endavant 
per donar suport als diaris locals 
en el seu algorisme (però necessita 
millorar)
Per Laboratorio de Periodismo

Google no s’ha caracteritzat per donar suport a la premsa local 
en el seu algorisme. Sí en finançament de projectes i altres 
ajuts, però no a l’hora de mostrar els resultats al cercador o 
Google News. Les queixes que prima en els resultats els diaris 
grans han estat constants, ja que l’algorisme concedeix més 
pes als més importants, amb més autoritat i més enllaços en-
trants, entre altres raons, que als petits, amb menys abast, però 
que moltes vegades són la font original que descobreix la infor-
mació en temes locals i, malgrat la seva feina, Google destaca 

el medi nacional que ha repetit la informació. L’anunci que ha-
vien captat el missatge i tractarien de donar més pes a la font 
original ha quedat desdibuixat.

Però amb el retorn de Google News a Espanya, l’empresa de 
Mountain View ha fet un petit pas endavant per donar suport als 
diaris locals quant a presència en línia, encara que ara s’ha de 
veure si aquest espai realment és per donar cabuda a mitjans 
locals, o si al final ho emplenaran també amb notícies locals 
procedents de mitjans generalistes.

El 24 de juny, quan es va reobrir Google News, va aparèixer 
en un lloc destacat una pestanya que també s’ha activat dies 
enrere a altres països, com el Regne Unit, i que abans estava 
més amagada. Una pestanya a la dreta del cos principal on, 
sota l’etiqueta de Notícies Locals, s’ofereixen informacions de 
la ciutat on hi ha una persona si té activada la geolocalització, 
així com aquelles ciutats que prèviament s’hagin seleccionat. 
Fins ara, les notícies locals apareixien en un espai al final de la 
pàgina, molt poc visible.

Si seleccionem la ciutat o ciutats sobre les quals volem rebre 
específicament informació, en aquesta columna ens apareixe-

COMUNICACIÓ DIGITAL
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ran notícies relacionades amb aquesta i, a més, seleccionant 
alguna de les etiquetes de ciutat prèviament seleccionades que 
ens apareixen en aquesta columna, veurem només les notícies 
relatives a aquesta ciutat.

Tot i això, a aquesta funcionalitat li queda molt per millorar. Hi ha 
mancances importants quant a presència de diaris destacats a 
ciutats. Molts diaris importants en algunes ciutats no són presents 
com a font. Per exemple, el mateix dia, a la pestanya de notícies 
sobre València, malgrat que la ciutat compta amb nombrosos mi-
tjans de comunicació, alguns molt potents, pràcticament només es 
recopilaven notícies de dos mitjans: València Extra i Horta Notti-
cias, juntament amb mitjans no valencians com a Expansión.

A banda d’aquesta manca de més fonts, quan es baixa a pobla-
cions inferiors, no necessàriament petites, sinó fins i tot de més 
de 30.000 habitants, amb diversos mitjans de comunicació en 
línia presents en aquesta ciutat, els resultats són pitjors.

Manquen els mitjans presents en aquesta ciutat, i es prenen 
notícies d’altres diaris de fora i, o bé les notícies només par-
len de la ciutat de passada, per alguna referència indirecta, o 
estan obsoletes. En aquest aspecte, ha de millorar i incloure 

més fonts informatives locals. (Infografia: Laboratorio de Pe-
riodismo)

Associacions europees de premsa 
alerten que la nova Directiva de 
Serveis Digitals podria promoure 
l’eliminació de notícies a plataformes

El Parlament Europeu ha aprovat les dues normatives  que 
busquen  resoldre els comportaments anticompetitius de ge-
gants d’internet (Directiva de Mercats Digitals, DMA) i obligar-
los a una moderació més eficaç dels continguts que acullen 
(Directiva de Serveis Digitals, DSA). La redacció de la segona 
causa suspicàcies entre part del sector dels mitjans de la zona 
comunitària en la mesura que podria redundar en el bloqueig 
de publicacions informatives. Així ho han expressat l’associació 
europea de revistes (EMMA) i l’associació europea d’editors de 
notícies (ENPA) en un comunicat conjunt.

En concret, tots dos col·lectius consideren que la DSA ha tirat 
endavant sense una “protecció sòlida dels drets fonamentals”, 

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://dircomfidencial.com/marketing-digital/la-union-europea-se-arma-legalmente-para-atajar-abusos-de-gigantes-tecnologicos-de-eeuu-20201216-0403/


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

cosa que provocarà “un impacte preocupant en la llibertat de 
premsa en un món cada vegada més digital”. EMMA i ENPA 
lamenten que no s’hagin tingut en compte les seves peticions 
que  el contingut dels mitjans sigui protegit davant d’eventuals 
ingerències arbitràries de les plataformes, cosa que han incidit 
al llarg de tota la gestació de la normativa. El text inclou una 
referència a la llibertat de premsa que en tot cas creuen insufi-
cient. (Font: Dircomfidencial)

El panorama de la premsa digital 
canvia amb GFK

Des que Comscore ha deixat de ser el mesurador oficial de 
la premsa digital, el lideratge dels diaris digitals ha canviat a 
l’estat espanyol. En els darrers mesos, hi ha un clar referent 
a la premsa digital espanyola: 20 Minutos. El diari que dirigeix 
Encarna Samitier es ratifica com el més llegit -també al mes de 
maig- amb més de 14,7 milions d’usuaris únics.

Supera El País i El Mundo, que es col·loquen com el segon 
i tercer digital més llegit, respectivament. La Vanguardia, que 

liderava la premsa digital a l’era Comscore, és el quart digital 
més llegit i darrer que supera els 10 milions d’usuaris únics.

A més, ABC, El Confidencial i El Español superen els nou mi-
lions de lectors diaris, per davant d’ El Periódico, OKdiario i 
eldiario.es, que superen els sis milions . El mateix estudi, aporta 
a 20 Minutos una audiència diària que frega els 2,5 milions de 
lectors, superant també El País, amb 1,6 milions, i El Mundo, 
amb 1,5 milions de lectors diaris.

Si a la premsa estatal hi ha un clar guanyador entre els digi-
tals, el mateix passa amb els diaris regionals. GFK també ha 
fet públiques les dades del maig per a aquestes publicacions 
en què El Diari de Catalunya és el més llegit, amb 6,7 milions 
d’usuaris únics.

Li segueixen Las Províncias, amb 4,5 milions, i El Heraldo 
de Aragón, amb 4,3 milions. Dins el marge dels tres milions 
d’usuaris únic trobem La Voz de Galicia amb 3,8 i El Correo, 
amb 3,5 milions. (Font: Prnoticias)
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Un centenar de mitjans de 
comunicació espanyols negocien 
acords amb Google

Google News va tornar a Espanya després de vuit anys fora del 
nostre país. Una volta que s’ha produït enmig de les negocia-
cions del gegant digital amb la majoria dels editors locals. Les 
dades del sector a què ha tingut accés The Objective indiquen 
que un centenar de capçaleres ultimen pactes per incorporar-
se com a partners de la companyia en el futur Google News 
Showcase.

Dins d’elles no només hi ha les capçaleres dels grans editors, 
sinó que a més diaris de mida petita i mitjana, tant regionals 

com de cobertura nacional, a més d’esportius i econòmics. En 
aquest darrer punt ha estat fonamental la intermediació de la 
patronal Clabe, que ha aconseguit obrir el ventall de negocia-
cions cap a diaris que no són generalistes. Els partners firmen 
acords integrals amb el gegant digital per compartir continguts 
a Google News Showcase i rebre a canvi una remuneració que 
es negocia de manera individual.

News Showcase és un programa de productes sota llicència 
que paga als editors perquè generin continguts “especialment 
cuidats”, destinats als panells d’històries de News i Discover. 
Una font alternativa d’ingressos pels diaris i els mitjans de co-
municació mitjançant la qual cedeixen continguts a canvi d’un 
acord marc que se signa de manera anual amb els editors.

Els lectors de premsa ja poden accedir a Google News a través 
de news.google.es al seu ordinador personal o al mòbil i també 
és a punt d’estar disponible l’aplicació a les plataformes corres-
ponents per a Android i iOS. Una de les novetats que presenta 
l’eina és que els mitjans de comunicació tenen capacitat de de-
cisió per seleccionar les notícies que surten al cercador. Cada 
diari, televisió, portal i ràdio pot decidir quines notícies del seu 
repositori i d’elaboració pròpia, a més de quantes, es publicaran 
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diàriament a la pàgina web de Google News.  (Font: The Objec-
tive i MAE – infografia: El Economista)

Puigneró exigeix a Google fer servir el 
català en tots els seus serveis

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha exi-
git a Google que tots els seus serveis i productes facin servir 
el català. Ho ha demanat a través d’una carta, on els ha instat 
també a utilitzar el projecte AINA, que té com a objectiu que les 
màquines entenguin i parlin català. El projecte AINA generarà 
els recursos digitals i lingüístics per facilitar el desenvolupa-
ment d’assistents de veu, traductors automàtics o agents d’una 
conversa en llengua catalana.

Puigneró vol que els 10 milions de catalanoparlants puguin uti-
litzar tots els productes i serveis de Google en català i, alhora, 
també ha engegat la campanya #HolaCatalà a les xarxes so-
cials amb l’objectiu de pressionar a la multinacional de la tecno-
logia. (Font: El Món)

Reuters: Informe de notícies digitals 
2022

L’informe de Noticies Digitals 2022 de l’Institut Reuters 
d’enguany revela nous coneixements sobre el consum de 
notícies digitals basats en una enquesta de YouGov a més de 
93.000 consumidors de notícies en línia en 46 mercats que 
cobreixen la meitat de la població mundial.

L’informe documenta maneres en què la connexió entre el pe-
riodisme i el públic pot estar esquinçada, inclosa una caiguda 
de la confiança després del cop positiu de l’any passat, una 
disminució de l’interès per les notícies i un augment de l’evitació 
de notícies. També analitza la polarització de l’audiència i ex-
plora com els joves accedeixen a les notícies.
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

L’informe afirma que el públic més jove té una connexió més 
feble amb les marques de notícies i cada cop accedeixen més 
a les notícies a través de plataformes com TikTok, escriu l’autor 
principal Nic Newman. (Infografia: Reuters)

El Butlletí de l’AMIC us convida a descarregar l’informe en pdf 
CLICANT AQUÍ
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Com canvia el context i la ubicació 
la qualitat en què es perceben els 
anuncis en línia
Per Puro Marketing

L’apagada imminent de les cookies ha tornat a posar de moda 
la publicitat contextual. I, encara que la publicitat contextual del 
2022 no és exactament la mateixa del 1999, sí que està portant 
que els marketers es tornin a preguntar per com el context im-
pacta en la percepció dels anuncis i com arriba a canviar la ma-
nera com es reben les coses. És el lloc on es veuen els anuncis 
en línia determinant per assenyalar com els consumidors se’ls 
creuen i fins i tot com els recorden?

Els estudis ja han anat assenyalant que sí, especialment en ter-
mes de credibilitat. Per exemple, una anàlisi va descobrir que 
anunciar-se en mitjans premium millora el record de marca . 
Segons les conclusions, el record espontani de la marca de la 
campanya es multiplica per 2 i l’impuls que rep la pròpia marca 
en general ho fa per 1,6. L’efecte halo del mitjà en què se ser-
veixen aquestes campanyes –mitjans de qualitat i, per tant, ben 
considerats pels lectors– impacta també en com es perceben 
aquests anuncis.

Un altre estudi recent es pregunta també per aquestes qüestions. 
Canvia el context la qualitat en què es perceben els anuncis? “La 
qualitat de l’atenció que rep un anunci és un conductor per als 
resultats dels anuncis tant com el volum”, recorda Caroline Hu-
gonenc, vicepresidenta sènior de recerca i insights a Teads, la 
companyia que ha fet l’estudi juntament amb Havas Media.

L’on també impacta en la qualitat de l’atenció.- Segons les 
seves conclusions, que parteixen de dades de trackejat de visió 
i anàlisi de behavioural data, els usuaris presten més atenció 
als anuncis si estan en un contingut amb què estiguin alineats. 
És a dir, presten més atenció a l’anunci i a la seva marca si 
estàs llegint un article o reportatge que si estàs navegant per 
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la xarxa una mica sense rumb fix. Així, els anuncis que se ser-
veixen en articles aconsegueixen un 600% més d’atenció que 
els que apareixen en pàgines de categories (per exemple, les 
seccions d’un diari en línia) i un 160% que els que se serveixen 
a la home del mitjà online.

A més, l’estudi també confirma novament el pes dels mitjans 
de comunicació davant dels altres players de la indústria publi-
citària en línia. On es passa més temps veient els anuncis és 
a les notícies, cosa que assenyala que als anunciants recolzar 
els mitjans de qualitat li surt a compte.

A les seves posicions.- Igualment, els investigadors també es 
van preguntar si canvien els resultats segons la ubicació, per 
dir-ho, geogràfica de l’anunci dins de la pàgina. És a dir, no és 
el mateix una ubicació que una altra ni tampoc segons la càrre-
ga publicitària general del site.

Així, els anuncis que se situen al centre de la pantalla quan 
s’accedeix des de dispositius mòbils tenen un 25% més 
d’atenció que aquells que se’n van a una cantonada de la pan-
talla. 

D’altra banda, omplir la pàgina d’anuncis, aquesta estratègia 
tan 2010 del món de la publicitat en línia i a la qual alguns 
encara s’aferren, és perillosa. El “ad clutter” - el desordre pu-
blicitari, es podria traduir – fa que els internautes prestin mol-
ta menys atenció als anuncis. Com més anuncis se serveixen, 
menys se’ls veu. L’estudi posa un exemple: els webs d’esports 
tendeixen a mostrar, de mitjana, el doble d’anuncis a la pantalla 
que la resta de llocs. Tot i això la seva atenció és la meitat de la 
que aconsegueixen els webs de noticies. 

Per aconseguir els millors resultats, els investigadors han de-
terminat que cal assolir un equilibri en pantalla de 20 % publici-
tat i continguts. (Infografia: Actualidad eCommerce)
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Es desbloqueja la suspensió de la 
gestió de la publicitat de la Generalitat

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha aixecat la 
suspensió cautelar de l’adjudicació d’un dels lots per a la gestió 
i inserció de la publicitat institucional de la Generalitat en els mi-
tjans de comunicació. El Departament d’Economia i Hisenda, a 
través de la Secretaria de Difusió, va posar en marxa el concurs 
per a l’acord marc a finals de desembre.

La paralització de la concessió es va produir pel recurs presen-
tat per Iki Media Communications, que havia estat exclosa de la 
licitació del lot 1 per incloure en un sobre informació correspo-

nent a un altre. El Tribunal ha desestimat el recurs i ha aixecat 
la suspensió automàtica de l’adjudicació.
El lot aturat era el multimèdia, amb un valor estimat de 60 mi-
lions d’euros, corresponent als serveis de gestió i inserció de 
publicitat institucional en televisió, mitjans impresos, ràdio, 
exterior, mitjans digitals i xarxes socials i internet, noves tec-
nologies i nous dispositius digitals i/o interactius (a excepció 
d’aquelles actuacions vehiculades exclusivament a través de 
mitjans digitals i/o xarxes socials).

L’acord marc del lot 1 s’ha concedit a Havas Media Group 
Spain, Carat España, Wavemaker Publicidad España i la UTE 
Itam Media-Gesmedia Consulting. 

Per la seva part, el lot 2 s’ha atorgat a Proximia Havas, Publi-
cis Media Spain, Adsmurai, Medalog Communications, Rebold 
Marketing i Nothingad Comunicació.

Amb un valor estimat de 27 milions, aquest segon lot correspon 
als serveis de gestió integral i inserció de publicitat institucional 
en les actuacions de comunicació vehiculades únicament en 
mitjans digitals i/o xarxes socials. (Font: Comunicació21 – info-
grafia: govern.cat)
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La inversió publicitària gestionada el 
2021 per les agències de mitjans

L’Estudi InfoAdex d’agències de mitjans 2022 és la vint-i-
dosena edició d’una anàlisi global que cada any observa els 
principals actors del sector publicitari amb els anunciants i les 
marques per a les quals treballen. L’estudi d’agències analitza 
la “inversió publicitària gestionada” per les agències, entenent 
com a tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions 
publicitàries fetes per les agències als diferents mitjans, en ter-
mes de la inversió controlada per InfoAdex en valors estimats 
com a reals.

Es considera a l’estudi la inversió en mitjans (televisió, incloent 
tant les cadenes nacionals i autonòmiques que emeten en obert 

com les televisions de pagament, digital que contempla websi-
tes i xarxes socials, diaris, revistes, ràdio, dominicals, cinema 
i publicitat exterior) controlada per InfoAdex i no s’hi inclouen 
ni la inversió en mitjans estimats ni la corresponent a investi-
gació, producció, honoraris d’agències, ni tampoc altres con-
ceptes d’inversió relacionats amb la publicitat o la comunicació 
comercial. Lògicament, la inversió ve sempre referida a l’àmbit 
nacional, i no es computa la que es duu a terme en mitjans 
internacionals.

L’estudi complet conté dades detallades de la inversió estimada 
gestionada per agències, mitjans, sectors, marques, etc. El lec-
tor d’El Butlletí pot accedir al resum de l’estudi CLICANT AQUÍ  
(Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: Reason Why)

Les empreses públiques recuperen 
els nivells de prepandèmia d’inversió 
publicitària
Les empreses públiques d’àmbit estatal han recuperat els ni-
vells d’inversió publicitària que tenien abans de la pandèmia. 
Entre totes elles van dedicar l’any passat 106 milions d’euros, 

PUBLICITAT I MÀRQUETING

https://www.amic.media/media/files/file_352_3398.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

fet que implica un creixement del 24%. El 2020, els pressupos-
tos publicitaris d’aquest tipus de companyies es van enfonsar 
per la pandèmia, situació que s’ha revertit el 2021. I és que el 
passat exercici la inversió va ser pràcticament la mateixa que 
el 2019.

D’entre les grans empreses públiques, la més beneficiada 
d’aquesta recuperació ha estat Turespaña, que ha triplicat la 
despesa publicitària, fins als 10,3 milions d’euros. De la mateixa 
manera, AENA ha més que duplicat el seu import executat, que 
l’any passat va assolir els 6,7 milions d’euros. Aquesta empresa 
va fer l’any passat una gran campanya de marca, a la qual va 
dedicar 5,3 milions d’euros.

També s’ha anotat un gran creixement Renfe, que va dedicar a 
la publicitat 17,5 milions d’euros l’any passat, un 66% més que 
el 2020. Un percentatge similar d’augment va registrar RTVE, 
amb 1,6 milions d’euros dedicats (+ 56%). També va créixer a 
doble dígit Paradores de Turismo (+21%), que va realitzar una 
despesa de 2,8 milions d’euros. Per la seva banda, Loterias 
-l’anunciant més potent de l’Administració General de l’Estat- 
només va registrar un creixement del 4,8%, en assolir els 45,8 
milions d’euros.

Sumant la inversió publicitària de les empreses publiques amb 
la dels ministeris del Govern central, la publicitat institucional 
de l’Administració General de l’Estat va pujar als 149 milions 
d’euros, un 12% més que el 2020. Es consolida, per tant, l’Estat 
central com el principal anunciant d’Espanya, per sobre de 
qualsevol empresa privada. (Font: Dircomfidencial)

Les empreses que més van invertir en 
publicitat digital 

El primer semestre del 2022 tanca amb un 9% més d’inversió 
en publicitat digital en comparació del mateix període del 2021. 
Aquesta xifra suposa un augment del 58% sobre el primer se-
mestre del 2020 , passant d’un 49% a un 55%.

Renfe va aconseguir el primer lloc amb un 5,30%, es posicio-
na per davant de Securitas Direct (2,32%) i Peugeot (2,14%), 
en segon i tercer lloc, respectivament. El top cinc d’anunciants 
que més han invertit a internet el primer trimestre el completen 
CaixaBank (2,11%) i El Corte Inglés (1,71%). Després trobem 
Vodafone (1,65%), Maestralia (1,64%), SEAT (1,52%), Etoro 
(1,46%) i Samsung (1,27%). Al gener, va liderar Amazon la 
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classificació, juntament amb Vodafone i SEAT , que el seguien 
al podi.

Pel que fa als llocs web que més s’han decantat per la inversió 
publicitària digital, YouTube continua encapçalant el llistat, amb 
un 17,13%. La plataforma segueix coronant aquest rànquing, 
una posició de la qual no ha pogut ser abatuda els últims mesos.

Marca (6,83%) i El País (5,44%) són els següents i els que 
tanquen aquest top tres. Per darrere trobem: El Mundo (4,89%), 
As (4,51%), La Vanguardia (3,47%), ABC (3,05%), Antena 3 
(2,89%), Telecinco (2,14%) i 20 Minutos (1,81%). (Font: Mar-
keting Directo)

Els consumidors es divideixen entre 
mantenir i retallar el consum

Segons la segona edició del 2022 de l’Informe Perspectives 
del Consumidor, de Kantar, que de manera trimestral analitza 
la confiança del consumidor espanyol al voltant de l’economia 
pròpia i de l’estat, aquest període s’ha registrat un increment de 
la idea que és millor reduir els nivells de consum. Així, els con-
sumidors es mostren dividits entre mantenir els seus nivells de 
consum (46%) i reduir-los (51%) sent la primera vegada des del 
2012 en què els consumidors més favorables a reduir superen 
els que prefereixen mantenir el consum.

L’informe Perspectives del Consumidor de Kantar, que mesura: 
Confiança; Perspectives davant de la desocupació i les possi-
bilitats de perdre la feina; Percepció de la seguretat als ingres-
sos; Preferència a la tipologia de marques adquirides; Actituds 
intel·ligents davant del consum; Valoració del moment per com-
prar (anàlisi de 25 categories)

Els informes de Kantar presenten des d’ara una nova manera de veu-
re les dades i es converteixen en una experiència interactiva on po-
dem aprofundir en aquelles dades que més ens interessin de manera 
molt més intuïtiva i directa. Els lectors d’El Butlletí poden consultar 
l’Informe Perspectives del Consumidor, de Kantar, des d’aquest en-
llaç. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estrategia – infografia: Kantar)
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La penetració de l’eCommerce 
espanyol puja 2 punts en un any

Un any més  IAB Spain ha presentat el seu  nou estudi 
d’Ecommerce a Espanya 2022. Aquest estudi ha estat realitzat 
per l’agència Elogia, a fi de mesurar l’evolució i les tendències 
principals de l’eCommerce a Espanya. Un mercat la penetració 
del qual continua augmentant, situant-se actualment en un 78% 
de la població internauta de 16 a 70 anys, 2 punts més que el 
2021.

La penetració de l’ecommerce creix des del 2019, després 
d’haver patit un lleuger descens el 2017. En aquesta evolució 
podem apreciar com la pandèmia va contribuir a fer que aquest 
tipus de consum accelerés el seu enlairament, i com després de 
la gradual evaporació d’aquest escenari aquest hàbit de com-
pra no ha desaparegut, sinó que continua guanyant força.

un 26% dels enquestats afirma fer compres en línia amb una 
freqüència d’una vegada a la setmana o més. Mentre que la 
resta de persones que van respondre a l’enquesta, van pre-
sentar una freqüència de compra per internet baixa, des d’una 
vegada cada 15 dies fins a períodes de més d’un mes.

En definitiva, els resultats de l’estudi situen la mitjana en una 
freqüència de compra de 2,8 vegades al mes , fet que suposa 
una disminució destacable respecte a anys anteriors. El 2021 
es comprava 3,8 vegades al mes, el 2020 es comprava 3,5 ve-
gades i el 2019 se’n comprava 3. El Butlletí acosta als seus 
lectors estudi d’Ecommerce a Espanya 2022, realitzat per IAB 
Spain. CLICAR AQUÍ (Font: Marketing4 – infografia: Adevinta)
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Twitter és una xarxa social més per 
a periodistes que per al públic en 
general
Per @cdperiodismo

Més de nou de cada deu periodistes als Estats Units (94 %) 
usen les xarxes socials per al seu treball, segons una enquesta 
recent del Pew Research Center a reporters, editors i altres per-
sones que treballen a la indústria de les notícies. Però els llocs 
que els periodistes usen amb més freqüència difereixen no són 
els que prefereixen les majories, especialment Twitter .

Un gràfic de barres mostra que Twitter és el lloc de xarxes so-
cials més comú que usen els periodistes dels EUA per als seus 
treballs, però el públic recorre amb més freqüència a Facebook 
per obtenir notícies.

Entre els periodistes, Twitter ocupa clarament el primer lloc a la 
llista de tasques relacionades amb la feina. Al voltant de set de 
cada deu periodistes nord-americans (69%) diuen que és el lloc 
de xarxes socials que més usen o el segon més utilitzat per a la 
seva feina. A Twitter el segueix Facebook amb un 52% i, molt més 
avall a la llista, Instagram (19%), LinkedIn (17%) i YouTube (14%). 

Cap dels altres llocs sobre els quals es va preguntar a l’enquesta 
(Reddit, WhatsApp, TikTok, Discord, Twitch i Snapchat) van ser 
nomenats per més del 4% dels periodistes enquestats.
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Una programació diferent sorgeix per al públic. Entre els nord-
americans en general, Facebook és el lloc de xarxes socials 
més utilitzat per a les notícies, amb el 31% dels adults nord-
americans que diuen que hi van regularment per obtenir no-
tícies. YouTube és el segon lloc més utilitzat, amb el 22% del 
públic rebent notícies regularment allà. Menys adults (13%) 
diuen que regularment reben notícies a Twitter, malgrat l’ús ge-
neralitzat de la plataforma entre els periodistes. I en general, 
una mica menys de la meitat dels adults dels Estats Units (48 
%) diu que sovint o algunes vegades rep notícies dels llocs de 
xarxes socials.

Entre els periodistes, l’ús de les xarxes socials amb finalitats 
laborals és comú a tots els grups d’edat, però hi ha diferències 
en els llocs on es recorre amb més freqüència.

Twitter és un favorit particular entre els periodistes més joves, 
amb el 83% dels que tenen entre 18 i 29 anys identificant-lo 
com un dels llocs de xarxes socials més utilitzats. En marcat 
contrast, el 45% dels periodistes de 65 anys o més identifiquen 
Twitter com un dels seus dos principals llocs de xarxes socials 
per a tasques laborals. Instagram també és més popular entre 
els periodistes més joves (els menors de 50 anys), mentre que 

LinkedIn i YouTube són una mica més populars entre els perio-
distes més grans (els més grans de 50 anys).

Els llocs de xarxes socials que usen els periodistes també acos-
tumen a variar segons les característiques de les organitza-
cions de notícies per a les quals treballen, inclosa la plataforma 
original de l’organització, la composició política de l’audiència i 
l’enfocament geogràfic del treball de l’organització.

A diferència de Facebook, és més probable que LinkedIn si-
gui utilitzat per periodistes en organitzacions de notícies amb 
enfocament nacional o internacional. Al voltant d’una quarta 
part dels periodistes de les organitzacions de notícies nacio-
nals (25%) i les organitzacions de notícies internacionals (27%) 
compten amb LinkedIn entre els seus llocs de xarxes socials 
més utilitzats, en comparació amb només el 9% dels periodis-
tes als mitjans de comunicació centrats en la seva comunitat. 
(Gràfic: Pew Research Center)
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Twitter demanda a Elon Musk. Volen 
forçar-lo a comprar la companyia als 
tribunals
La compra de Twitter s’ha acabat convertint en un autèntic caos 
en els darrers mesos. Tot i que Elon Musk va apostar molt fort 
amb una inversió milionària en aquesta nova compra, va acabar 
fent-se enrere i cancel·lant la compra amb amenaces per part 
de Twitter que intentaran que es compleixi el contracte signat 
. Ara, fan un nou pas als tribunals demanant al CEO de Tesla, 
explica José Alberto Lizana a Genbeta.

Twitter ha volgut complir totes les seves amenaces, i acudir als 
tribunals de Delaware per poder obligar el multimilionari de Tes-
la a complir l’acord que va signar en un primer moment. Amb 
això intenten solucionar l’autèntic espectacle en què Twitter ha 
estat just al centre, provocant que les accions s’hagin enfonsat 
els últims mesos. (Font: Genbeta)

Meta anuncia un traductor potent amb 
la capacitat de traduir 200 idiomes en 
temps real, i ho fa sense passar per 
l’anglès

Fa temps que els investigadors de Meta treballen en models 
d’intel·ligència artificial enfocats a la traducció de diverses llen-
gües. En aquest cas han anunciat NLLB-200 (No No Language 
Left Behind), un model capaç de traduir 200 idiomes en temps 
real, sent el doble de millor que el sistema que tenia Meta fins 
ara.

Segons ha comentat Zuckerberg en un post de Facebook, molts 
dels idiomes que s’inclouen en aquest model no són compati-
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bles amb els sistemes de traducció actuals. Aquest model, el 
qual és open-source i del qual podem esbrinar més detalls a 
través del seu paper, ha estat entrenat utilitzant el superordina-
dor Research SuperCluster, sent un dels superordinadors per a 
IA més ràpids del món.

Segons apunta Zuckerberg, el sistema està preparat per fer fins 
a 25.000 traduccions diàries a través de totes les apps de Meta. 
L’eina és capaç de traduir idiomes tant en oral com en escrit, 
i entre 200 llengües se n’han afegit 55 d’africanes, moltes de 
les quals no estan disponibles als sistemes de traducció au-
tomàtics actuals.

NLLB-200 està basat en el model M2M-100 presentat el 2020, 
un sistema que, en comptes de passar les traduccions de 
l’anglès, es fan des de l’idioma original i suposa una traducció 
més precisa. Tot i això, el coll d’ampolla d’aquest sistema és 
degut a la sobre representació de l’anglès a Internet. (Font: An-
tonio Vallejo/Genbeta – imatge: Hive.blog)

Adobe estrena eines contra la 
desinformació visual

Adobe va llançar a través de la Content Authencity Initiative 
(CAI) tres eines de codi obert per ajudar a combatre la desinfor-
mació visual present en algunes imatges dins de l’ecosistema 
digital. Adobe defineix CAI al seu lloc web com una comunitat 
de creadors, tecnòlegs, periodistes, activistes i formadors que 
aborden la desinformació digital des d’un enfocament obert.

Una daquestes eines és JavaScript SDK, que permet crear in-
terfícies d’usuari i experiències per a navegadors que mostrin 
les credencials d’un contingut. Una altra és l’eina C2PA, que 
permet als desenvolupadors crear, verificar i explorar aquestes 
credencials des de la línia d’ordres o integrar-les en un servei 
per interactuar amb la procedència del contingut.
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L’última solució introduïda per Adobe és Rust SDK, amb la qual 
els desenvolupadors poden realitzar apps d’escriptori i disposi-
tius mòbils per crear, verificar i mostrar les credencials d’un con-
tingut directament i amb el suport de la biblioteca Rust d’Adobe.

Amb aquestes eines la companyia espera ajudar els creadors 
a resoldre el problema de la desinformació visual, que engloba 
des de la reaparició d’imatges antigues per tergiversar fets de 
l’actualitat fins a les creacions amb tecnologies com les mani-
pulacions profundes. (Font: Confidencial Colombia – infografia: 
State of Digital Publishing)

Servei on line per cercar un vídeo a 
Youtube en funció d’una paraula o 
frase dita al contingut

Ja és disponible VideoMentions, un servei extern a YouTube 
dissenyat per brindar a l’usuari l’oportunitat de fer cerques de 
vídeos dins de la plataforma en funció de paraules o frases pro-
nunciades en el contingut , encara que, presenta la limitant que 
això sol tindrà efecte amb els vídeos que tinguin transcripcions 
en anglès.

VideoMentions pot ser usat de manera gratuïta. Per això hauràs 
d’ingressar a la pàgina web d’aquest servei on podràs observar 
uns requadres on se’t sol·licités introduir les dades següents:

a) URL del canal on es troba el vídeo que volem trobar.
b) Una o més paraules clau que siguin dites en el contingut del 
vídeo que vols cercar.
c) El període de temps en el qual va ser publicat el vídeo que 
desitges trobar, podent aquest oscil·lar entre un a 12 mesos. 
També podeu seleccionar All time perquè la cerca inclogui tots 
els vídeos del canal.

A continuació, prem el botó Search per començar la cerca i espe-
rar que aquesta finalitzi per rebre els resultats en els quals haurà 
d’aparèixer el o els vídeos en el contingut dels quals s’esmenten les 
paraules clau que has inserit. (Font i infografia: wwwhatsnew.com)
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Google Maps porta els mapes a un 
altre nivell
Google Maps llançarà una funció anomenada Vista Immersiva 
que suposa tot un avenç per a l’aplicació. Google Maps és una 
eina gairebé imprescindible en el dia a dia a gairebé qualsevol 
ciutat i, si bé ja té algunes funcionalitats realment útils, com la 
de Street View, ara presenta un nou servei que permet recórrer 
els carrers de manera molt més real. Per exemple, els usuaris 
podran veure com és l’aspecte d’una façana o d’una plaça a 
qualsevol hora del dia, i així podrà apreciar la seva bellesa amb 
diferents il·luminacions.

Segons ha explicat la companyia, per fer possible aquesta visió 
s’han hagut de recopilar milions de fotografies que, agrupades, 
reflecteixen models tridimensionals de ciutats . La intel·ligència 
(IA) artificial ha tingut un paper fonamental en el desenvolupa-
ment daquesta funcionalitat.  

D’altra banda, Google també treballa en noves funcions rela-
cionades amb la cartografia. Una de les novetats que inclourà 
properament és la de l’encaminament ecològic, un servei que 
ofereix als usuaris les rutes més eficients per arribar a la desti-

nació en el menor temps possible i emprar la menor despesa i 
menor temps possible. (Font: Marketing Directo)
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Les notícies locals, les preferides de 
sis de cada deu espanyols, i set de 
cada deu més grans de 45 anys
Per Laboratorio de Periodismo / Fundación Luca de Tena

El Digital News Report d’Espanya, elaborat per la Facultat de Co-
municació de la Universitat de Navarra, en coordinació amb el Re-
uters Institute de la Universitat d’Oxford, ha corroborat a l’edició de 
2022, recentment presentada, que la informació de proximitat con-
tinua tenint una bona valoració entre els internautes espanyols.

Sis de cada deu enquestats estan interessats en les notícies locals 
(p. ex., sobre la meva comunitat autònoma o localitat) (63%), que és 
la temàtica preferida. Altres matèries importants que atrauen quatre 
de cada deu internautes són notícies sobre coronavirus (47%), no-
tícies internacionals (46%), cultura (p. ex., música, llibres, cinema, 
art, etc.) (44%), ciència i tecnologia (42%), i política (41%).

Una acceptació menor té medi ambient i canvi climàtic (39%), 
delinqüència i seguretat ciutadana (37%), estil de vida (p. ex., 
gastronomia, moda, viatges, etc.) (36%), benestar/salut mental 
( 35%), esports (33%), educació (33%), justícia social (p. ex. 
desigualtat de raça/gènere, drets LGBTQ+, etc.) (33%) i notí-
cies divertides (p. ex., sàtires, notícies que fan riure) (33%). La 
informació sobre negocis, finances i economia (25%), i les notí-
cies d’entreteniment i famosos interessen només dues de cada 
deu (24%), segons l’estudi esmentat.

És el públic a partir dels 45 anys el que s’interessa més per la 
informació local (p. ex., sobre la meva comunitat autònoma o 
localitat): set de cada deu (73%). En particular, aquesta temàti-
ca atrau els adults de 55 a 64 anys (77%). El públic a partir dels 
45 anys anteposa a més notícies internacionals (56%), notícies 
sobre coronavirus (56%) i política (52%).
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En concret, la informació internacional (71%), la política (67%) i 
la informació sobre el coronavirus (62%) són acceptades entre 
els adults de més de 65 anys, a qui també importen els esports 
(44%), i els negocis, finances i economia (32%). Per la seva 
banda, els adults de 55 a 64 anys es preocupen per ciència i 
tecnologia (51%), medi ambient i canvi climàtic (50%), cultura 
(p. ex., música, llibres, cinema, art, etc.) ( 49%), delinqüència 
i seguretat ciutadana (45%), benestar/salut mental (44%), estil 
de vida (p. ex., gastronomia, moda, viatges, etc.) (44%), educa-
ció (39%) i notícies divertides (p. ex., sàtires, notícies que fan 
riure) (36%).

Finalment, els joves de 18 a 24 anys s’inclinen per cultura (p. 
ex., música, llibres, cinema, art, etc.) (52%), justícia social (p. 
ex. desigualtat de raça/gènere, drets LGBTQ+ , etc.) (46%), i 
notícies d’entreteniment i famosos (32%).

Pel que fa al gènere, els homes prefereixen notícies internacio-
nals (51%, que són 10 punts percentuals més respecte d’elles), 
ciència i tecnologia (50%, que són 15 punts més), esports (49%, 
que són 31 punts més) , política (47%, que són 11 punts més) 
i informació sobre negocis, finances i economia (34%, que són 
16 punts més).

Per la seva banda, les dones afavoreixen notícies sobre coro-
navirus (50%, que són 7 punts percentuals més davant seu), 
cultura (p. ex., música, llibres, cinema, art, etc.) (48%, que són 
8 punts més), estil de vida (p. ex., gastronomia, moda, viatges, 
etc.) (44%, que són 15 punts més), benestar/salut mental (41%, 
que són 13 punts més), educació ( 38%, que són 10 punts més), 
i notícies d’entreteniment i famosos (32%, que són 16 punts 
més).

Combinant la franja d’edat i el gènere, als homes adults de 55 
a 64 anys els importen les notícies sobre ciència i tecnologia 
(59%), i sobre negocis, finances i economia (46%).

Els homes a partir dels 65 anys s’inclinen per la informació in-
ternacional (82%), la política (74%), els esports (59%) i la jus-
tícia social (p. ex. desigualtat de raça/gènere, drets LGBTQ+, 
etc.) (41%).

Tot i això, les dones joves adultes de 25 a 34 anys afavorei-
xen les notícies divertides (p. ex., sàtires, notícies que fan 
riure) (40%), i les notícies d’entreteniment i famosos (38%). 
L’educació atrau les dones adultes de 45 a 54 anys (45%). El 
repertori temàtic és més divers entre les dones de 55 a 64 anys: 
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notícies locals (p. ex., comunitat autònoma o localitat) (79%), 
coronavirus (65%), benestar/salut mental (51%), cultura ( p. ex., 
música, llibres, cinema, art, etc.) (53%), medi ambient i canvi 
climàtic (52%), estil de vida (p. ex., gastronomia, moda, viatges, 
etc.) (50 %), justícia social (p. ex. desigualtat de raça/gènere, 
drets LGBTQ+, etc.) (41%), i delinqüència i seguretat ciutadana 
(46%). (Gràfic: Digital News Report España 2022/Laboratorio 
de Periodismo)

El nou codi de conducta contra 
la desinformació forçarà més 
transparència en anuncis polítics

Fins a 34 companyies tecnològiques han signat la nova versió 
del codi de conducta per lluitar contra la desinformació en terri-

tori comunitari, que actualitza el que estableix el 2018. La llista 
inclou Meta, Twitter o TikTok, encara que no hi figuren ni Apple 
ni Telegram malgrat el seu rol en la difusió d’informació falsa so-
bre la guerra dUcraïna. El nou text inclou 44 compromisos con-
crets i ja està supeditat a la  directiva de Serveis Digitals, apro-
vada l’abril d’aquest any, de manera que les companyies que 
no compleixin el pactat poden exposar-se a grans sancions. Un 
dels aspectes clau que toca és el de la transparència esperable 
al voltant de campanyes de publicitat política.

En concret els signants s’han compromès a  crear repositoris 
específics en què es puguin buscar campanyes  i també que 
cadascuna inclogui  més informació  sobre quant ha costat i 
durant quant de temps ha estat en funcionament. La publicitat 
comercial també és protagonista al nou codi perquè  les com-
panyies queden obligades a evitar l’emplaçament de publicitat 
al costat de contingut desinformatiu  o fonts que violen aquesta 
normativa de manera repetida. Aquesta mesura augmenta la 
seguretat de marca per als anunciants i restringeix la capacitat 
de les webs enfocades a la difusió de notícies falses de mone-
titzar aquesta tasca. (Font i imatge: Advocacia Española) 
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La hiperpersonalització, una nova era 
per als continguts
Craft, l’agència especialitzada en producció de continguts de 
McCann WorldGroup, llança el seu informe CraftNext en què 
recull algunes de les tendències que estan tenint un impacte 
significatiu en la forma com creen continguts per a les marques 
que necessiten un nou model per generar experiències perso-
nalitzades en un món accelerat:

 • Aplicar un enfocament atòmic a l’hora de dissenyar contin-
guts. Aquest mètode permet que els actius creatius es desglos-
sin en els elements principals més petits de forma estructurada, 
perquè puguin ser després reutilitzats per a múltiples usos.
• Reimaginar i reutilitzar  suposa per a algunes de les marques 
més reconegudes la fórmula d’èxit dels seus continguts: creant 

una gran peça de contingut profunda i rica, que després puguin 
dividir en milers d’actius modulars com ara imatges, vídeos, tex-
tos i altres actius creatius per personalitzar-los en funció dels 
gustos i les preferències de diferents audiències i consumidors 
presentant-los d’una forma, angle o contextos rellevants.

• Veus sintètiques basades creades usant Intel·ligència Artifi-
cial. Veus tan populars com Siri i Alexa es van crear utilitzant 
la tecnologia en ajuntar milions de paraules gravades per per-
sones reals. Però avui dia aquest procés és molt diferent quan 
apliquem la Intel·ligència Artificial, ja que només requereix llegir 
un text amb què l’algorisme pugui generar paraules i oracions 
completes, sense sessions d’enregistrament. Les veus sintèti-
ques ja permeten automatitzar i amplificar la capacitat de les 
marques per crear continguts per a múltiples formats i en qual-
sevol idioma a la velocitat de la llum.

• El poder del contingut episòdic. La narració episòdica permet 
augmentar el coneixement i record de les marques perquè la 
consistència és més efectiva que la intensitat quan es tracta dels 
continguts, especialment als entorns digitals, i les xarxes socials 
els algorismes dels quals afavoreixen la consistència i els contin-
guts de qualitat, millorant la visibilitat i l’abast de cada impacte.
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• L’auge de les marques co-creades a velocitat i escala.Amb 
l’apogeu de l’economia dels creadors, veurem més màrqueting 
peer-to-peer (on els clients es relacionen amb altres clients a 
través de recomanacions) i marques que creixen i tenen èxit 
amb el suport de la «multitud». El contingut generat per l’usuari 
i les estratègies de màrqueting d’influencers tenen un potencial 
enorme de construcció de marca i jugarà un paper essencial en 
aquesta nova economia de creadors impactant en els ecosiste-
mes socials, el comerç social i el proper metavers.

D’aquí poc es podran desenvolupar milers de milions 
d’experiències individualitzades a una velocitat i escala que mai 
no havíem vist, convertint en realitat la promesa de crear expe-
riències individuals per a cada consumidor. El Butlletí convida 
els seus lectors a llegirCraft Net: Contingut personalitzat. CLI-
CAR AQUÍ (Font: La Publicidad - infografia: Bloc Interius). 

18.000 euros de sou però contracte 
indefinit: així treballen els periodistes joves

Els joves periodistes espanyols cobren poc, però tenen una 
mica d’estabilitat laboral. Segons una enquesta realitzada per 

Julio de Manuel a aproximadament 200 joves periodistes relle-
va una sèrie de dades que mostren que el sector guanya pocs 
diners i està precaritzat. S’hi revela que el salari brut anual més 
freqüent són 18.000 euros bruts poc més del salari mínim. 

En total, la mitja i la mitjana, les xifres que assenyala parla de 
xifres de 1.356 euros mentre que la mitjana és 1.387.

Entre les preguntes d’aquesta enquesta també es parla del 
tipus de contracte. La majoria tenen un contracte indefinit, el 
55%. Posteriorment hi ha els falsos autònoms, un 17%, amb 
contracte temporal, 12%, i en pràctiques, un 10%. Els primers 
són els que més cobren, en una mitjana de 25.480 euros bruts 
anuals. Els temporals són els següents amb 21.014. Acaben la 
llista els falsos autònoms amb 20.250 euros i els que en tenen 
contracte de formació 17.110.

També s’arriba a la conclusió que es cobra gairebé 5.000 euros 
bruts més de mitjana a l’any a Madrid i Barcelona respecte de la 
resta d’Espanya, de 22.000 a 17.000 concretament. No obstant 
això, a l’estranger el sou és força més gran, aproximadament 
33.000. (Font: Óscar Gutiérrez Martínez/El Confidencial Digital)
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Diari de Barcelona incorpora la 
llengua de signes
Diari de Barcelona ara també es pot llegir en llengua de signes 
catalana, una innovadora iniciativa impulsada en col·laboració 
amb la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la 
Universitat Pompeu Fabra. Les interpretacions en LSC de les 
notícies les realitzen els alumnes guiats i assessorats per pro-
fessors sords.

Per facilitar-ne l’accés, el mitjà digital recuperat per la UPF ha 
posat en marxa una secció específica que agrupa totes aque-
lles notícies que els usuaris poden trobar en llengua de signes 
tant en format escrit com de vídeo. (Font: Comunicació 21)

Formació al Col·legi de Periodistes
Escola d’estiu

Fotografia amb el mòbil: millora i retoca les teves crea-
cions!.- Curs on line sense restricció horària. Fins al 25 de juliol 
(10 hores) - L’objectiu d’aquest curs, impartit per Jordi Flama-
rich, és aprendre a fer millors fotografies amb el nostre telèfon, 

descobrir què volen dir i per a què serveixen les seves opcions 
de configuració, gestionar millor l’espai disponible al nostre te-
lèfon i aprendre a fer servir algunes de les millors aplicacions 
de retoc fotogràfic per anar un pas més enllà amb les nostres 
creacions. 

Xarxes socials per a docents i centres educatius.- Curs on 
line sense restricció horària. Del dilluns 27 de juny al divendres 
22 de juliol (10 hores) - El sector educatiu té una presència 
consolidada en les diferents xarxes socials i les utilitza de dues 
formes diferenciades. Com a eina de reputació i comunicació 
al servei de l’escola i també com a punt de trobada amb la co-
munitat escolar. Per això, és fonamental professionalitzar l’ús 
de les plataformes socials. En aquest curs, a càrrec de Pilar 
Yépez, entendrem com pot el sector educatiu aprofundir en l’ús 
de les xarxes socials i integrar-les dins de llurs eines de repu-
tació i comunicació, centrant-nos en les xarxes Instagram, Twit-
ter i LinkedIn. Encara hi ha places disponibles. Si vols fer-lo, 
envia’ns un correu a cfd@periodistes.cat

Instagram, reforça el disseny del teu perfil i coneix les no-
ves funcionalitats.- Curs enregistrat (6 hores) - Si no vas po-
der assistir a aquest curs en directe, encara pots seguir-lo a 
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través dels vídeos enregistrats. Aquesta formació, conduïda per 
Marta Aguiló, explica com definir el disseny dels continguts, què 
tenir en compte i quins recursos fer servir per millorar la gràfica 
de les nostres comunicacions a Instagram i totes les últimes 
novetats aparegudes recentment. Contacta a través de cfd@
periodistes.cat per accedir a les gravacions.

Com generar ingressos per al teu mitjà digital.- Curs en-
registrat (3 hores) - Si et vas perdre la sessió en directe, tens 
l’opció de veure el vídeo enregistrat. En aquest curs, Adrià Ca-
ballero dona una visió àmplia de totes les possibilitats de mo-
netització que existeixen per a projectes periodístics digitals re-
lacionats amb la creació de contingut; explica les diferents vies 
d’ingressos disponibles i quina és la millor manera de treballar 
per a cadascuna d’elles. Escriu a cdf@periodistes.cat per veure 
la gravació.

Aprèn a editar infografies i mapes interactius.- Curs enregis-
trat (6 hores) - En cas de no haver pogut fer el curs en direc-
te, pots seguir-lo ara a través dels vídeos enregistrats. Bárbara 
Díez explica amb exemples pràctics com funcionen les eines 
d’Infogram i Datawrapper per fer infografies i mapes interactius. 
Posa’t en contacte amb nosaltres escrivint a cfd@periodistes.cat

Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs on line 
sense restricció horària. Del dimecres 20 de juliol al divendres 
26 d’agost (6 hores) - Tens un compte de Mailchimp però mai 
has posat ordre als contactes i subscriptors? La gestió de les 
audiències és bàsica per tenir una estratègia d’email màrque-
ting potent. En aquest taller, impartit per Marta Aguiló, veurem 
totes les eines que Mailchimp ens ofereix per endreçar i frag-
mentar els nostres contactes i així poder fer enviaments més 
segmentats i efectius.

Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de 
Periodistes són bonificables, és a dir que l’empresa pot recu-
perar l’import dedicat a la formació, i gestionem els tràmits per 
poder-ho fer sense càrrec. Per a més informació i inscripcions 
CLIQUEU AQUÍ (Font: CP)
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Els mitjans impresos espanyols 
busquen una nova relació amb les 
plataformes tecnològiques
Per Alfonso Vara, Samuel Negredo, Avelino Amoedo, Elsa 
Moreno i Jürg Kaufmann / 2022 Digital News Report Reuters

Espanya compta amb un mercat de notícies dinàmic, on la prem-
sa impresa i les emissores tradicionals, tant nacionals com regio-

nals, rivalitzen per l’atenció amb mitjans nadius digitals altament 
competitius. La corporació pública RTVE lluita per conservar la 
seva rellevància davant de la poderosa competència que repre-
senten els principals grups privats, Atresmedia i Mediaset.

Els mitjans públics nacionals de RTVE van registrar un 2021 
ambivalent, amb una impressionant innovació i audiències min-
vants. El grup va llançar amb èxit un millorat servei de strea-
ming, RTVE Play; el canal de YouTube de RTVE Notícies va 
arribar al milió de subscriptors en dos anys, i Playz, la pla-
taforma per al públic més jove, va obtenir un Premi Ondas a 
l’entreteniment de qualitat. Tot i això, les nostres dades mostren 
que l’abast setmanal dels informatius de RTVE va caure tres 
punts percentuals, tant offline com en línia. Les audiències dels 
seus Telenotícies es mantenen força baixes, malgrat la seva 
respectada cobertura internacional. La reacció de RTVE inclou 
La Gran Consulta, una sèrie d’enquestes en línia juntament 
amb una gira nacional per recollir les opinions de 120.000 per-
sones respecte a les seves expectatives sobre la corporació 
pública al nou ecosistema.

Mitjans impresos espanyols busquen una nova relació amb les 
plataformes tecnològiques després del canvi a la legislació na-
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cional sobre drets d’autor, que ara està alineada amb les nor-
mes de la Unió Europea. El 2014, la insistència en la idea que 
s’havia de pagar una taxa a tota la indústria mediàtica com a 
“impost a l’enllaç” va portar Google a tancar el servei de notí-
cies, però la flamant llei permet negociacions individuals, com 
ha passat en altres països. S’espera que aquests acords possi-
bilitin una millor promoció a les populars aplicacions i als llocs 
web de Google, com News Showcase, incloent pagaments als 
mitjans.

Després de l’adopció generalitzada dels models de subscripció 
digital el 2019 i el 2020, s’ha registrat un bon desenvolupament 
en els ingressos en línia. Segons dades divulgades pel pro-
pi sector, els mitjans espanyols reuneixen actualment més de 
750.000 subscriptors digitals, 1 la qual cosa implica un 90% 
més en comparació amb 2020. Entre les principals capçaleres 
hi ha El País (180.000 subscriptors, dels quals 143.000 són no-
més digitals ), El Mundo (90.000), La Vanguardia (67.000), Ara 
(41.200), Expansión (40.000), ABC (27.000, i tot el Grup Vo-
cento 103.000), La Voz de Galícia (20.000) i El Correo(18.000). 
Entre els nadius digitals destaquen elDiario.es (62.000), El 
Confidencial (35.000), El Español (25.000), Vilaweb (14.000) i 
Infolibre (13.000). Tot i aquest creixement, en diaris tradicionals 

els ingressos per productes impresos encara són 20 vegades 
superiors als que generen les subscripcions digitals, segons la 
consultora PWC. 

El mesurament en línia d’audiències ha patit un canvi el gener 
del 2022 amb l’entrada d’un nou proveïdor (GfK), que comp-
ta amb un panell de 15.000 persones i dades quinzenals cen-
trades en el consum per usuari (en comptes del consum per 
dispositiu). Això dóna més importància al temps de lectura i a 
la lleialtat, en un intent de penalitzar el clickbait. Els primers 
números confirmen que el líder és El País, tal com marquen 
les enquestes del Digital News Report (18%), que també evi-
dencien l’abast significatiu de nadius digitals: al capdavant, 
amb 13%, el lloc de dretes OK Diario (que té una plantilla de 
90 persones i va facturar gairebé 10 milions d’euros el 2021), 
seguit de prop pel Confidencial i elDiario.es, tots dos amb un 
12%. Les audiències es poden veure atretes per les cobertures 
crítiques que aquests mitjans fan de la política i les empreses 
nacionals, incloent-hi temes poc abordats com les irregularitats 
de les grans corporacions o fins i tot el Rei emèrit d’Espanya.

Per la seva banda, el grup Atresmedia (Antena 3 i laSexta) 
manté la seva posició a l’avantguarda de les marques offline, 
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mentre que la fórmula tradicionalment reeixida de Mediaset 
(Telecinco i Cuatro), basada en la xafarderia i la telerealitat, 
comença a lluir esgotada i ha perdut audiència. 

El 2021 es van produir alguns llançaments o rellançaments di-
rigits al públic nacional. Prensa Ibérica, un dels principals edi-
tors regionals i locals, va publicar el seu primer diari d’abast 
nacional, El Periódico de España , editat de dilluns a divendres 
i orientat a mostrar la cobertura del grup. L’exdirector del diari 
conservador ABC dirigeix ara El Debate, un nou lloc informatiu 
catòlic amb 70 empleats, i el nadiu digital The Objective s’ha 
desenvolupat fins a convertir-se en un lloc de notícies diàries 
amb 50 periodistes.

El consum de podcast és un dels més alts del nostre informe 
(41%). Tant YouTube (30%) com Spotify (26%) creixen entre els 
usuaris, mentre segueixen estables els proveïdors espanyols 
iVoox (19%) i Podium Podcast (4%). El grup Prisa Media inver-
teix en àudio i vídeo amb un nou departament que aglutina les 
seves emissores a Espanya i Llatinoamèrica (inclosa la Cade-
na SER), la seva plataforma i productora Podium Podcast i els 
podcasts dels seus diaris El País i As . A més, ha contractat un 
ex executiu de RTVE per dirigir la seva nova divisió de vídeo i 

ha nomenat Pepa Bueno (també ex RTVE i Cadena SER) com 
a directora d’ El País.

Mitjans canviants.- El consum de notícies televisives continua 
caient, sobretot entre les audiències més joves, i l’abast de la 
premsa escrita s’ha reduït a la meitat des del 2013. El nostre 
informe sosté que Espanya compta amb un dels nivells més alts 
de consum de notícies a telèfons intel·ligents: és 75%, el doble 
del percentatge que accedeix per ordinador.

Els lectors d’El Butlletí poden explorar més dades i més anàlisi 
sobre Espanya en aquest enllaç de la pàgina web de la Univer-
sitat de Navarra. (Gràfic: Reuters Institute)
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Kantar presenta el futur del 
sector Entreteniment i Mitjans. 
D’espectadors a “experienciadors”
Per Jesús Díaz / Programa Publicidad

S’accelera la transformació digital de la llar amb l’SmartTV com 
a epicentre d’un ecosistema amb múltiples pantalles connec-
tades: mòbils, ordinadors i tauletes. El contingut seguirà sent 
el rei… així és dedueix de l’informe “The Future Viewing Ex-
perience”, que acaba de presentar Kantar. L’estudi revela un 
usuari que està passant de ser espectador -menys passiu- a 
“experienciador”, més actiu i demandant.

I en efecte, el contingut seguirà sent el rei, encara que es co-
mença a veure en els espectadors certa fatiga d’haver de triar 

què veure, cosa que provoca el naixement d’una nova classe 
de “zapping”, més complex i encara menys suportable atesa 
l’amplitud de l’oferta disponible. Per aquesta raó, torna a res-
sorgir la pregunta d’antany: “què estan fent?”.

I és que les noves plataformes de continguts exploren formats 
on estan incorporant tendències d’abans. Per exemple, per a 
continguts guionitzats, que hi hagi una estrena lineal –es vi-
siona quan estigui programada, no quan l’usuari vulgui–, per 
posteriorment deixar-la disponible sota demanda.

O bé un altre exemple, amb l’streaming va sorgir la tendèn-
cia de veure continguts de cop, és a dir, maratons de sèries 
per veure una temporada. Tot i això, algunes plataformes estan 
tornant al model lineal -els llançaments setmanals-, capítol per 
capítol. Tot això per retenir el subscriptor i allargar-ne la vincu-
lació. Per això, les estratègies que aconsegueixin la combinació 
adequada de lineal i VOD seran les guanyadores.
Una altra tendència que afecta el contingut de ple i el que volen 
veure els usuaris, apunta cap a la “glocalització”, és a dir, con-
tinguts locals en plataformes globals, molt en la línia de grans 
èxits recents com la coreana “El Joc del Calamar”, l’espanyola 
“La Casa de Paper” o la francesa “Lupin”.
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Alhora, continguts de provat èxit, com l’esport, ja estan cami-
nant cap a un canvi de model, substituint la venda de drets per 
abordar la subscripció i arribar directament a l’usuari final.

La lleialtat, el gran desafiament
En aquesta batalla per captar l’atenció de l’usuari final al voltant 
del contingut, el mercat avança cap a l’anomenada integració ver-
tical, és a dir, grans players que busquen controlar tota la cadena, 
des de la producció fins a l’emissió. Fins i tot algun fins a la fa-
bricació del dispositiu (Amazon). Tot això avivat per la demanda 
mundial de continguts de franquícies i marques (Disney o Marvel, 
entre d’altres), pel qual el consum mostra grans expectatives.

De manera paral·lela, però, sorgeix aquí un dels grans desafia-
ments: la lleialtat. Molt enfocats a aconseguir subscriptors, la 
virtut de les plataformes és alhora la seva debilitat: l’agilitat per 
donar-se d’alta és tanta com cancel·lar.

Donada la saturació de continguts i de plataformes, el mercat 
comença a autorregular-se. Per això ens apropem a un punt 
d’inflexió en aquest sector, on ja no es tracta d’aconseguir subs-
criptors (a Espanya la mitjana és estar subscrit a 2,5 platafor-
mes per llar), sinó augmentar-ne la fidelització.

A més, cal tenir en compte l’actual moment d’inflació desbocada, que 
pot provocar que les llars retallin en despeses del pressupost domès-
tic, i aquestes plataformes són vulnerables a entrar a les retallades.

Aquestes vulnerabilitats provoquen que caminen cap a models 
híbrids -una combinació de continguts finançats per la publicitat 
i de pagament- que busqui desbloquejar noves fonts d’ingressos 
sense fer malbé la seva proposta principal. Els guanyadors se-
ran aquells que aconsegueixin la combinació adequada entre 
models dingressos -SVOD i AVOD-.

Tot això, contingut més publicitat, requerirà un mesurament pre-
cís i individualitzat per saber el que millor funciona, per la qual 
cosa cal conèixer qui està subscrit i què veu.

Una nova era per al mesurament
L’auge de les SmartTV i de les plataformes de streaming està 
implicant més protagonisme encara si és possible del mesura-
ment, tant de contingut com de la publicitat i el seu retorn, és a 
dir, l’inici d’una nova era.

De fet, la digitalització del visionat permet acostar-se a un me-
surament més granular i detallat, a nivell individu, per conèixer 
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el que passa dins de la llar quant a consum de mitjans i entre-
teniment. Si els mesuradors de la televisió lineal ja mostraven 
el que passava, en complementar-ho amb nous desenvolupa-
ments tecnològics que mesuren tots els dispositius connectats 
al wifi de la casa, aquesta visió es torna holística , cosa que ja 
és possible amb la tecnologia Focal Meter de Kantar.

En termes publicitaris, la possibilitat de mesurar a nivell individu 
té l’avantatge que permet arribar a la personalització tan anhe-
lada i, per tant, segmentar campanyes d’acord amb un target 
particular, molt més eficient, perquè atén trets de sexe o edat i 
en funció de com consumeix en línia.

De fet, aquesta llar plena de pantalles i IPs és camp abonat per 
a l’anomenada publicitat addressable i aconseguir així la verita-
ble segmentació. Això vol dir apropar, en el cas de la SmartTV, 
la publicitat al món d’Internet. Això sí, serà clau en aquesta 
nova era publicitària més segmentada el consentiment, que els 
usuaris estiguin empoderats per entendre quines dades estan 
creant i com es fan servir.

La base d’aquestes i altres tendències identificades a l’informe 
de Kantar és el valor atorgat al mesurament de l’audiència, 

que continuarà evolucionant d’acord amb els canvis que dicti 
el mercat. 

El Butlletí ens ofereix l’informe #KantarFutureVX clicant en 
aquest enllaç. (Infografia: Kantar)
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Genís Roca: “La tecnologia digital 
ha modificat la nostra relació amb la 
informació”
Per Quim Miró / Comunicació21

Genís Roca (Girona, 1966) és expert en el món digital i 
d’internet, un àmbit al qual s’hi dedica professionalment des de 
fa gairebé 30 anys. És arqueòleg, llicenciat en Història per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i MBA per ESADE. El 2013 
i 2014 va ser escollit un dels 25 professionals més influents 
a internet de l’Estat espanyol pel diari El Mundo. Ha publicat 
diversos llibres i exerceix el seu mestratge en centres univer-

sitaris. També és president de la consultora de negocis Roca-
Salvatella i de la Fundació puntCat. També és col·laborador de 
l’associació AMIC. En una entrevista a Espai.Mèdia (del grup 
Comunicacio21), Roca aborda els canvis que viu la societat en 
l’era digital i tecnològica.

Com un arqueòleg acaba convertint-se en un expert i un 
guru del món digital i d’internet?
Perquè el que resulta difícil és treballar com a arqueòleg, i m’he 
hagut de buscar altres camins. Feia broma [somriu]. Un arqueòleg 
estudia l’evolució de l’activitat humana, i aquesta està marcada 
per la tecnologia. Tots els grans canvis d’era al llarg de la història 
estan condicionats per la tecnologia, i jo, a la meva manera, m’ho 
miro amb ulls d’arqueòleg i no d’informàtic o d’economista.

Quina revolució ha estat més rellevant per a la humanitat: 
la industrial o la digital i tecnològica?
La que és més rellevant és la que et toca viure. Som fills de la 
revolució industrial i pares de la societat digital. Formem part 
d’una generació centenària que veiem el final del model marcat 
per la revolució industrial i l’inici del model digital. El problema 
que té la nostra generació és que veu com deixa de funcionar 
l’antic i com encara no funciona allò nou.
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Què comporta?
Patiment, perquè avui encara hi ha gent que abraça el model antic 
marcat per la revolució industrial i hi ha gent que abraça sense em-
buts el model nou de l’era digital. I patim perquè ben bé res funciona.

La tecnologia digital ha modificat la nostra relació amb la 
informació?
Sí, perquè la informació s’ha massificat. Abans hi havia un cert 
volum d’informació i el generaven un cert nombre d’actors. Ac-
tualment, s’ha massificat el nombre d’actors que generen i re-
ben informació. Per tant, reconsiderar la nostra relació amb la 
informació és reconsiderar la nostra relació amb el poder. I això 
és molt bèstia. Per això parlem de canvi social, i no només de 
canvi de model de negoci o productiu. Modificar la nostra rela-
ció amb la informació significa redissenyar el model social que 
ens manté junts. Ja veurem si en serem capaços.

Blockchain, tokens, intel·ligència artificial, big data… Com 
condicionaran tots aquests elements les nostres vides?
Totes aquestes paraules són una moda, i es fa insuportable. Quan 
t’arriba la moda costa mantenir la serenor. Aquests nous concep-
tes no ens condicionaran tant com diuen, serà més del que ens 
imaginem. És aquesta ambivalència. Blockchain, TFT, tokens mo-

dificaran la gestió de la nostra propietat privada, que canviarà els 
models tradicionals, i caldrà revisar-los. I aquesta revisió és pro-
funda, una tasca que tindrà lloc en els propers 30 o 40 anys.

Som esclaus de la tecnologia?
Sí, amb tota normalitat. Com ho som de l’electricitat, de l’agricultura 
i del foc. La nostra generació no som víctimes de la tecnologia, 
l’hem escollida. I ho explicaré amb una metàfora: la del foc.

En què es basa?
Els homínids van descobrir el foc fa 500.000 anys. Estic segur 
que els descobridors del foc es van cremar. Tothom un dia o 
altre ens hem cremat o tenim una cicatriu, ja sigui fent un ou fe-
rrat, planxant roba o amb un petard en la revetlla de Sant Joan. 
Així i tot, la humanitat va decidir conviure amb el foc. Perquè no 
volem renunciar a tenir un plat calent a taula o a l’escalf que ge-
nera una llar de foc a l’hivern. Amb la nova tecnologia passa el 
mateix, hi ha riscos i perills com el foc, però no estem disposats 
a viure sense aquesta tecnologia.

En un món global canviant i accelerat, quin paper juga la 
formació?
Sempre necessitem continuar aprenent, sobretot quan s’estan 
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incorporant novetats. I molt més avui quan les novetats són tèc-
niques, polítiques, socials o legals. Però no només aquells qui 
treballin en l’àmbit digital o tecnològic, tothom. I a més, els pro-
cessos de formació també estan subjectes a la transformació 
digital; és a dir, la formació com la teníem entesa fa 20 anys en-
rere ja no existeix. Per tant, tot i tothom està en procés de canvi.

Presideix la Fundació puntCAT, un domini pioner en la pro-
moció del català a internet.
Va néixer fa 16 anys amb l’encàrrec de ser el gestor davant 
el regulador internacional del domini .cat, que va ser el primer 
domini d’àmbit cultural del món, fins aleshores eren tècnics. 
Després n’hi ha hagut molts més, però el català va ser el pri-
mer. Aleshores, defensar el domini .cat era defensar la identitat 
catalana a internet. Actualment aquesta identitat ja no pot de-
fensar només un domini, perquè hi ha molta gent que ja no té un 
domini, sinó que és usuari de Twitter, Twitch o s’ha fet youtuber.

I aleshores, quina és la funció actual de la Fundació?
La nostra funció fundacional és acompanyar el desenvolupa-
ment digital dels Països Catalans, i considerem que amb la de-
fensa dels dominis ja no n’hi ha prou. Per això, ara hem iniciat 
un procés de diversificació de la nostra activitat, posant en mar-

xa programes específics en suport dels creadors de continguts 
en català. I també aquells que van dirigits en la seguretat digital, 
en la prevenció d’atacs i d’espionatge. (Fotografia: Redacció 
AMIC)
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Negar, enganyar, retardar: documentar 
i respondre a la desinformació 
climàtica
Per Friends of the Earth

Un nou informe publicat el 19 de juny per l’Institut de Diàleg 
Estratègic (ISD) i la coalició de més de 20 membres Climate 
Action Against Desinformation (CAAD) documenta l’abast i la 
naturalesa diversa de la desinformació climàtica al voltant de 
la conferència internacional sobre el clima de l’any passat a 
Glasgow, COP26. L’informe, el més complet d’aquest tipus fins 
ara, ofereix set recomanacions polítiques clau per evitar que 
la desinformació posi en perill l’acció climàtica i l’elaboració de 

polítiques futures, com ara la propera cimera climàtica de l’ONU 
que tindrà lloc a Egipte aquest novembre.

L’informe és el resultat d’un esforç sense precedents per controlar 
i respondre a la desinformació climàtica en un esdeveniment de la 
COP i més enllà. Els analistes de l’ISD i vuit organitzacions asso-
ciades van trobar que les estratègies promulgades per les empre-
ses de Big Tech i les organitzacions de mitjans eren ineficaces per 
combatre la desinformació viral i els sistemes continuen aclapa-
rats per la publicitat de rentat verd i altres negació de gran tracció. 

A les xarxes socials, es verifica que la desinformació d’alta trac-
ció prové principalment d’un nombre selecte d’experts i actors 
polítics, que fusionen narracions sobre el clima i les “guerres 
culturals” per violar diverses polítiques de moderació de con-
tingut alhora. Twitter va portar el contingut més fals per volum, 
mentre que l’algoritme de Facebook va generar una exposició 
més gran a la desinformació climàtica que el seu propi Centre 
de ciències climàtiques, i les seves polítiques de verificació de 
fets segueixen sent molt poc aplicades. 

“La nostra anàlisi ha demostrat que la desinformació climàtica 
s’ha tornat més complexa, evolucionant de la negació directa a 
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‘Discursos de retard’ identificables per explotar la bretxa entre 
la acceptació i l’acció”, va dir Jennie King, cap de desinformació 
climàtica de l’Institut per al diàleg estratègic. “Els governs i les 
plataformes de xarxes socials han d’aprendre les noves estra-
tègies en joc i entendre que la desinformació en l’àmbit climàtic 
s’encreua cada cop més amb altres danys, com ara la integritat 
electoral, la salut pública, el discurs de l’odi i les teories de la 
conspiració. Hem proposat set mesures concretes que poden 
prendre per frustrar el protagonisme i l’impacte d’aquest contin-
gut, per tal de construir mandats públics basats en una ciència 
creïble i un debat de bona fe”.

Basant-se en les narratives i tàctiques identificades pel sistema de 
monitoratge a mida de CAAD, la coalició recomana que els res-
ponsables polítics reconeguin formalment l’amenaça, adoptin una 
definició universal de desinformació climàtica i limiten les llacunes 
dels mitjans de comunicació tradicionals en la regulació tecnològica, 
com ara la Llei de serveis digitals de la UE. que ajudarà a mitigar 
el risc que el contingut fals o enganyós dificulti les negociacions cli-
màtiques i les agendes legislatives en aquesta coyuntura crítica.

La diputada al Parlament Europeu Gwendoline Delbos-Corfield 
va elogiar l’informe com a “una exploració oportuna i important 

de l’estat de la desinformació climàtica”, i va afirmar que el “tau-
ler innovador d’ISD i CASM Technology ens va donar una visió 
nova i preocupant sobre el grau de quins actors maliciosos van 
per distorsionar i desacreditar la ciència climàtica”. 

L’eurodiputat Delbos-Corfield, que també forma part del Comitè 
Especial d’INGE2 encarregat de mitigar les amenaces de des-
informació a la Unió Europea, va afegir: “això demostra que, 
lluny d’abordar el problema, les plataformes [de xarxes socials] 
estan amplificant les veus d’una petita comunitat d’actors. di-
fondre la desinformació climàtica... Hem de fer més per abor-
dar la desinformació climàtica a nivell europeu. Si no es prenen 
mesures urgents per fer front a la desinformació climàtica, el 
nostre treball col·lectiu per assolir els objectius climàtics corre 
el risc de ser soscavat”. 

El Butlletí us ofereix resum executiu d’aquest important informe. 
CLICAR AQUÍ 
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El diari Ara combat el “churn” recolzant-
se en quadres de comandament de 
dades i redissenyant el seu web
Per World Association of News Publishers

Anna Cuyàs, responsable de l’Equip de Creixement i Produc-
tes i Pablo Casals, director de Màrqueting, van presentar el seu 
projecte per combatre la “churn rate” (taxa de cancel·lació de 
subscriptors) durant una sessió del Table Stakes Europe el 2020. 

El mitjà català ha creat nous quadres de comandament per 
comprendre millor el rendiment dels seus continguts digitals 
i dissenyar sobre la base la planificació editorial de la seva 

redacció. L’empresa també ha redissenyat el seu web i la 
seva aplicació, cosa que no només li ha permès augmentar 
l’engagement dels lectors sinó també reduir el “churn”.

Quan l’Ara va decidir participar en el programa Table Stakes 
Europe (TSE) el 2019–2020, molts dels seus esforços es van 
centrar a promoure l’adopció d’un enfocament basat en dades 
per planificar-ne els continguts. Durant el programa, l’editor va 
implantar un mur de registre per recopilar dades dels usuaris i 
va crear un nou quadre de comandament a nivell intern per fer 
un seguiment del comportament de les audiències. Ara també 
va començar a publicar continguts de forma més regular al llarg 
del dia i va identificar, i posteriorment va reduir, aquells tipus 
d’articles que generaven poc engagement. 

Dos anys més tard, el diari Ara ha integrat les dades més en els 
fluxos de treball de la redacció. Quan va llançar el mur de regis-
tre, només va col·locar darrere del mur els articles d’opinió. Des 
d’aleshores, l’editor col·loca la majoria (per sobre del 80%) del 
seu contingut darrere del mur de registre, la qual cosa permet 
recollir més dades sobre el comportament dels seus lectors.

En l’actualitat, aquestes dades són utilitzades per informar els 
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editors sobre l’exercici de les seves seccions (en termes de pàgi-
nes vistes i temps de lectura) i la redacció s’hi recolza per identi-
ficar els temes que generen noves subscripcions i registres.

Una mètrica que l’equip editorial utilitza avui de forma gene-
ralitzada és l’índex de contingut consumit per almenys el 80% 
de l’audiència. Aquest paràmetre es fa servir posteriorment per 
fixar objectius per a la redacció.

“Ara podem adreçar-nos a una secció i dir-los “el 40% del teu con-
tingut es llegeix X, intentem pujar el percentatge al 50%”, o “si et 
situes en un 12%, intenta arribar al 15%”,” explica Anna Cuyàs, 
responsable de l’Equip de Creixement i Productes del diari Ara.

Els quadres de comandament del diari assignen a cada article 
una qualificació d’A a D. Aquest rànquing es basa en tres mètri-
ques –subscriptors generats, registres generats i pàgines vistes– 
però només es té en compte el paràmetre que puntua millor.

“Amb aquesta qualificació, els responsables de les seccions po-
den comprendre de manera senzilla quins articles i temes estan 
funcionant millor. Els ajuda a generar contingut que realment 
interessa a les nostres audiències,” apunta Cuyàs.

Un web i aplicació redissenyats per reduir el churn
Un altre objectiu important que es va marcar el diari Ara en el 
context de TSE va ser reduir el churn. Per aconseguir-ho, va de-
cidir redissenyar el seu web i la seva aplicació. Les versions ac-
tualitzades del  web i aplicació es van llançar el gener del 2021 
i des de llavors han aconseguit reduir ta taxa de cancel·lació de 
subscripcions i augmentar les pàgines vistes per sessió.

La nova versió del web i l’aplicació es basa en tres seccions, 
cadascuna de les quals publica diferents tipus de contingut. 
La secció principal és semblant a un web/aplicació de notícies 
“estàndard”, si bé posa un èmfasi especial en els diferents te-
mes en què s’estructura el contingut. Les notícies d’última hora 
estan incloses en una secció diferent i aquest fil de notícies 
s’actualitza tot el dia.

La tercera secció inclou articles de fons o de recerca de més 
extensió. L’objectiu és ressaltar aquest contingut en una àrea 
separada perquè no passi desapercebut a les seccions del web 
que s’actualitzen amb més freqüència. Cap al final del 2022 
s’incorporarà una funció de personalització a aquesta secció 
perquè es converteixi en una “especie de Netflix del diari”, as-
senyala Pablo Casals. El director de Màrqueting de l’Ara.
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L’actualització del web també va incloure l’ampliació dels comentaris 
dels usuaris, amb noves funcionalitats per ajudar a crear una comu-
nitat o xarxa social de lectors. Actualment, a més de poder comentar 
els articles, els subscriptors poden seguir altres lectors, esmentar-los 
i seguir els redactors del diari que participen a les converses.

L’objectiu no és altre que propiciar un major engagement, ex-
plica Casals. Per exemple, els usuaris que activen les notifi-
cacions seran notificats quan altres lectors els responguin o 
esmentin. D’aquesta manera, s’espera poder animar els lectors 
a fer servir l’aplicació amb regularitat.

Aconseguir que funcioni un mur de pagament en un mercat 
canviant
Tal com esmentem anteriorment, l’Ara va aconseguir reduir el churn 
després de la seva participació a TSE conforme van anar fent efecte 
les diferents mesures adoptades. Tot i això, el 2021 va resultar ser 
un any molt complicat per captar noves subscripcions. Hi va haver 
creixement –el nombre de subscriptors va augmentar de 40.000 a 
41.000– però no tant com els hauria agradat, apunta Casals.

Això és degut, en part, al fet que alguns problemes tècnics rela-
cionats amb el llançament de la nova web van llastar la captació 

de nous subscriptors. A més, després de la baixada provocada 
pel Covid que van experimentar molts mitjans el 2020, l’altra cara 
de la moneda –la fatiga de la pandèmia– ha estat probablement 
un altre factor contribuent.

En termes generals, es pot dir que l’any 2021 ha estat “l’any 
dels paywalls a Espanya”, sosté Casals: diversos mitjans es-
panyols van llançar models de subscripció, molts amb ofertes 
de llançament molt econòmiques, de l’ordre de sis mesos per 
un euro, per exemple. Això va implicar que Ara, que té un mur 
de pagament implantat des del 2015, es va trobar de sobte 
competint en un mercat caracteritzat per preus molt baixos.

“Quan els nostres competidors van llançar els seus models de 
subscripció, nosaltres només estàvem arrencant amb aquesta 
font d’ingressos. Però per a nosaltres els ingressos per lector 
constitueixen el 65% dels nostres ingressos”, explica Cuyàs. 
Aquest és un dels motius pels quals Ara no ha volgut lliurar una 
guerra agressiva de preus, i també perquè creu que atraure 
lectors amb ofertes inicials molt econòmiques pot conduir amb 
facilitat a un churn elevat en el futur.

En el seu lloc, el diari barceloní té un mur de pagament dinà-
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mic, cosa que significa que diferents lectors poden rebre ofertes 
de llançament a preus diferents. Més recentment, l’empresa ha 
comprès que, en alguns casos, això generava una situació en 
què un subscriptor s’enfrontava de sobte a un increment pro-
nunciat del preu després de l’oferta inicial.

Per evitar que això passés, l’Ara va crear una nova modalitat de 
subscripció, més econòmica, que no ofereix tots els avantatges de 
la subscripció total, com ara la possibilitat de comentar, seguir i des-
carregar la versió electrònica. “Per a aquells que van tenir un preu 
d’adquisició molt baix i tot seguit un preu de renovació significati-
vament més elevat, ara existeix l’opció de fer un ajust a la baixa o 
downgrading a aquesta modalitat més econòmica”, matisa Cuyàs.

Pel que fa als subscriptors del diari en paper versus la versió 
digital, el repartiment de subscriptors de l’Ara s’acosta al 50/50. 
Ara bé, en termes d’adquisició, el 95% dels nous subscriptors 
comencen amb l’oferta digital. Es tracta d’una estratègia delibe-
rada, ja que l’objectiu del diari és captar subscriptors digitals i 
després fer un upselling a la versió impresa entre alguns.

“Tenim moltes estratègies d’actualització. Per exemple, “per 10 
euros més, pots rebre còmodament el diari a casa teva els diu-

menges”. És una estratègia que a nosaltres ens funciona molt 
bé”, conclou Casals. (Fotografies: diari Ara)
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Tot i la crisi i la política, els editors de 
proximitat reïxen
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor / 
Comunicació21

Ara que les dues associacions d’editors de mitjans de comu-
nicació de proximitat, l’Associació Catalana de la Premsa Co-
marcal i l’Associació de Mitjans de Comunicació i Informació, 
estan commemorant els seus 40 i 25 de vida, respectivament, 
em permeto fer una reflexió que vol ser totalment positiva sobre 
aquest sector tan nostrat.

De tots és sabut que la incertesa sobre l’immediat futur de la 
premsa és aprofitada per qui ens voldria veure desaparèixer. 
Però la tendència mundial de la premsa –en paper o la xarxa– 
és la proximitat. Aquest és el seu gran valor. No ens mouran.
La premsa de proximitat, comarcal i local, gratuïta o de pa-
gament, ha de continuar sent activa, forta i valenta, com fins 
ara. Les noves tendències de la indústria periodística porten a 
enfortir-la, malgrat la crisi que tenen al damunt. Estic convençut 
que els editors i editores de premsa de proximitat de Catalunya 
tindran un paper fonamental en la nova comunicació, concre-
tant-se en quatre aspectes: el primer, multimèdia en la premsa 
de proximitat; la consolidació dels periòdics digitals; després, la 
tamisació obligada de la premsa gratuïta –quelcom que s’està 
fent amb tota naturalitat–, i finalment, augment de la inversió 
publicitària en premsa local.

Aquestes tendències en el sector són reptes fonamentals per 
als pròxims anys i els editors els han d’assumir. La confiança 
dels seus lectors, comprovada abastament en l’elevat nombre 
subscripcions, és un valor segur, segons ho constaten els estu-
dis encarregats per les dues associacions-patronal del sector, 
amb dades incontestables.
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Estem immersos en un panorama polític i econòmic històric, 
amb resultats que poden fer donar un tomb radical a la nació 
catalana. La Generalitat de Catalunya (a la qual tenen el deure 
de sumar-s’hi les diputacions) ha d’assumir que el país neces-
sita ben forta la publicació de proximitat més petitona, apro-
pant-se als seus editors, donant una empenta a les seves asso-
ciacions (ja gairebé patronals del sector) –que són un exemple 
fora del nostre territori–, i fins ara pràcticament sense el suport 
econòmic imprescindible per exercir la seva funció innata de 
pal de paller i facilitadores de la professionalització i evolució 
dels editors associats. Sense oblidar mai la tasca educadora i 
decidida que Govern ha d’exercir sobre les centrals i agències 
de publicitat, encara avui menyspreen la premsa de proximitat, 
obviant-la massa sovint. O fins i tot marginant-la suposadament 
per desconeixement.

Des de fa 200 anys, el territori català ofereix publicacions locals 
laborioses, algunes molt modestes, que han merescut el reco-
neixement públic. Premsa de proximitat que, a Catalunya, es 
permet fer el pols a les capçaleres generalistes de Barcelona, 
noquejant-les en la totalitat de les principals ciutats catalanes –
incloses les capitals de demarcació-. És evident que aquest fet 
es deu al suport que la premsa de proximitat rep per part dels 

lectors i anunciants locals. Estem davant d’un sector que fa de 
la seva tasca una necessitat social.

En el context actual, prou complicat, i en el procés de globalit-
zació i regeneració política en què es troba inserida la societat 
catalana, es fa especialment necessària una política de comu-
nicació del Govern de la Generalitat que sigui coherent cap a 
un conjunt de mitjans –en català!– que contribueixen decisiva-
ment a articular un sistema comunicatiu equilibrat del nostre 
país, el qual ajuden a vertebrar sobre el pilar de la catalanitat 
irreductible. No fa gaire vaig escriure una carta en aquest sen-
tit dirigida al secretari de Comunicació, i ara m’adreço a tot el 
Govern, perquè cal que aquest sigui més valent i reconegui 
que els editors de proximitat mereixen un tracte força millor que 
el que reben actualment. Només es farà un pas endavant si 
realment Govern i Parlament prenen consciència del veritable 
valor d’aquestes publicacions. La premsa de proximitat està 
fent país, caminant al costat dels que volen una Catalunya so-
birana.

En aquests moments tan difícils, on cap mitjà de comunicació 
disposa de la pedra filosofal i tots els seus sectors acumulen 
molts mals de cap, uns pocs mitjans privilegiats gaudeixen de 
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desmesurats tractes de favor del Govern, de les diputacions i 
d’alguns ajuntaments. Greu error. D’aquesta manera –i només 
en el sector premsa– s’arraconen i maltracten dos milions i mig 
de lectors de comarques –ben bons en campanya electoral–, 
senzillament per la incompetència i la ceguesa dels planifica-
dors de campanyes i el centralisme inaudit dels responsables 
de propaganda dels partits polítics…

Però passi el que passi en l’immediat futur, facin el que facin, 
quedi clar, els que tenen responsabilitats de govern, la “nostra” 
premsa seguirà aquí, perquè té el suport de qui l’ha de tenir: el 
poble català.

El paper seguirà amb nosaltres força temps, encara. El digital 
creix com l’escuma i s’escampa cap a totes les llars. Les noves 
tecnologies, com les plataformes, estan entrant amb força, amb 
molta vitalitat. La vitalitat dels editors en fer immersió en aquest 
futur obert i sense fi, assegura la vida durant molts anys a les 
capçaleres de proximitat de tot el territori.

Ara bé, per reeixir en aquest món d’evolució i revolució de la 
comunicació que estem forjant entre tots, els editors de proxi-
mitat han de basar el seu treball en quatre eixos irrenunciables: 

planificació estratègica; pla de màrqueting; enfortiment de la 
marca, i un pla de dinamització professional dirigit a les cen-
trals de mitjans i agències de publicitat. Per a fer-ho cal enfortir 
les associacions-patronals i creure-hi. (Infografia: Comarques 
Nord)

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ


	Portada

