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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: El preu, clau il·lògica per triar la publicitat a l’administració
D’AQUÍ I D’ALLÀ: Per què els joves s’allunyen de les notícies

COMUNICACIÓ DIGITAL
Enllaços vagabunds: el DSA finalment en vigor

PUBLICITAT I MÀRQUETING
Quatre canvis fonamentals en la publicitat i els mitjans

NOVES EINES
Els editors tenen requisits únics en una plataforma de subscripció

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Pla de Cultura Digital i Hub Audiovisual i Digital 

EN PROFUNDITAT
LA CRÒNICA:  Desenvolupen un codi sobre l’ús d’Influencers a la Publicitat
TRIBUNA: La premsa escrita agonitza, però salva paradoxalment vides
PETIT REPORTATGE: La sanció de 400 milions de dòlars de Google i l’impacte de les cinc multes més fortes de priva-
desa de dades als plans publicitaris del 2023
ANÀLISI: És hora de treure la cotilla de la impressió
DOSSIER: Un manual de privadesa de dades amb Google: tot el que necessiteu saber
OPINIÓ: Què ens aprofita més, la lectura física o la digital?
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El preu, clau il·lògica per triar la 
publicitat a l’administració
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

La meitat (el 49,5%) dels concursos de publicitat de 
l’administració pública convocats el tercer trimestre del 2022 van 
valorar el preu per sobre de la creativitat, les idees i les propos-
tes tècniques de les agències. I gairebé la meitat, el 47,6%, van 
establir un termini menor de tres setmanes per desenvolupar i 
presentar les propostes, temps clarament insuficient per fer una 
campanya. La setena onada de l’Observatori dels Concursos 
Públics de Publicitat i Comunicació de La Fede, que es realitza 
trimestralment des del gener del 2021, confirma la necessitat 
de millorar els processos d’adjudicació de l’Administració Públi-
ca, que en conjunt és el anunciant més gran d’Espanya.

Dels 107 concursos analitzats el tercer trimestre del 2022, el 
98% imposa la via electrònica com a única possibilitat de pre-
sentació. Un 49,5% valora el preu per sobre de les propostes 
tècniques, cosa il·lògica a l’hora d’avaluar accions de publicitat i 
comunicació. El 57% exigeix a les empreses una elevada factu-
ració sense causa que ho justifiqui, cosa que en força ocasions 
impedeix la participació d’agències i empreses de mida mitjana 
i petita, que suposen un gran percentatge del total del sector. 
I el 47,6% dels concursos dóna menys de tres setmanes per 
presentar les propostes, termini mínim i insuficient en la majoria 
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dels casos per poder pensar, idear, desenvolupar i planificar la 
campanya o les accions de publicitat requerides.

L’evolució de l’incompliment dels criteris establerts a les con-
vocatòries de concursos de l’any 2022 és força estable: l’índex 
d’incompliment de l’Observatori de Concursos Públics va ser 
del 62% el primer trimestre, va baixar al 61,5% el segon, i va 
pujar al 63,1% al tercer. El més preocupant és el termini de pre-
sentació de propostes, que el primer trimestre incomplia el 43% 
dels concursos, i el tercer va augmentar fins al 47%. La resta 
de criteris no mostren grans variacions ni una tendència clara.

Cal al esmentar també que a pràcticament la meitat dels con-
cursos, el 47,6% dels analitzats, s’estableixen menys de tres 
setmanes de termini per preparar, idear i presentar les propos-
tes de campanyes.

Totes les administracions incompleixen els criteris de 
l’Observatori a les seves convocatòries de concursos. Atès els 
quatre criteris que més s’incompleixen, el 63% dels concursos 
analitzats el tercer trimestre del 2022 contravenen més d’un cri-
teri. Com passava en edicions anteriors de l’Observatori, la que 
més els incompleixen és l’Administració local, amb un índex 

d’incompliment del 70%; seguida aquest trimestre per les em-
preses públiques, amb el 66,3%; l’Administració estatal, amb el 
52,1%; i l’Administració Autonòmica, amb un 50%.

Comparat amb les dades de l’any 2021, en aquest cas és 
positiva l’evolució de dues administracions, especialment a 
l’autonòmica, que baixa del 71,6% al 50%; i l’Estat, amb un 
descens en els incompliments dels criteris del 61,1% el 20221 
al 52,1% el tercer trimestre del 2022. En el cas de la Local es 
manté gairebé invariable, el 70%; i a les Empreses Públiques 
augmenta l’incompliment des del 62,3% a l’esmentat 66,3%.

L’Observatori dels Concursos Públics de Publicitat i Comuni-
cació és un projecte impulsat i creat per La FEDE, que conjun-
tament amb l’ACT i el Col·legi del Màrqueting i la Comunicació 
de Catalunya, tres de les principals associacions del sector 
publicitari que representen les agències de publicitat, empre-
ses i professionals del sector publicitari analitza els concursos 
públics i emet aquest informe de forma trimestral. Està dirigit 
per Fernando Montañés, doctor i professor de Publicitat de la 
Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i la Universitat Nebrija, 
col·laborador de la FEDE i compta amb la col·laboració de CI-
PESA i Infoadex.
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L’Observatori ha analitzat tots els concursos de l´Administració 
Pública que van tenir un pressupost superior a 100.000 euros 
per prestar serveis de publicitat o mitjans. Tots van incomplir al-
gun dels criteris establerts com a millors pràctiques per aques-
tes associacions, cosa que no només perjudica les empreses 
del sector en veure dificultat la seva feina i la seva lliure parti-
cipació, sinó la pròpia administració pública, ja que en limitar la 
competència hi ha menys opcions de poder triar i seleccionar 
les millors propostes per fer una comunicació tan eficaç com 
sigui possible.

L’objectiu de l’Observatori és millorar els processos de selecció 
d’agències i empreses de publicitat de l’administració pública 
perquè siguin tan justos, transparents, imparcials i eficaços 
com sigui possible. Es fa per la importància enorme de la inver-
sió publicitària de les administracions públiques i la necessitat 
que el procés d’adjudicació sigui el més transparent i objectiu 
possible.

Des que es va començar a fer l’Observatori, el criteri que més 
s’incompleix és donar la possibilitat de presentació de propos-
tes per altres vies a més de l’electrònica. De vegades s’han 
produït casos d’agències i empreses que no han pogut partici-

par per “problemes tècnics” en el funcionament de la plataforma 
electrònica. 

Un total de 56 concursos, el 57,1% dels analitzats, exigeixen 
que les empreses participants tinguin percentatges de factu-
ració excessivament alts sobre la licitació sense causa que ho 
justifiqui. Aquest requisit no està en molts casos d’acord amb el 
pressupost del contracte i pot limitar significativament la partici-
pació d’empreses i agències mitjanes i petites.

El tercer criteri més incomplert, per un 49,5% del total de con-
cursos, és el referit al preu: 53 concursos estableixen l’oferta 
econòmica com a principal o únic criteri d’adjudicació, per da-
vant de les propostes tècniques.

La que més els incompleix és l’Administració local, amb 25 
concursos, 17 dels quals exigeixen una alta facturació per par-
ticipar-hi, i 16 donen un termini inferior a 3 setmanes. S’han 
analitzat també 13 concursos d’administracions provincials, co-
marcals o supramunicipals, que incompleixen principalment el 
criteri del termini inferior a tres setmanes, en 9. (Infografies: La 
Fede)
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Per què els joves s’allunyen de les 
notícies
Per Cyrille Frank / Mediarama

Ipsos va realitzar un estudi retransmès per Le Parisien sobre la 
relació amb les notícies d’un miler de persones d’entre 16 i 30 
anys. Primera lliçó: la majoria d’aquest públic jove mostra poc o 
gens d’interès per l’actualitat.

• El 46% només es preocupa per tema o context

• El 4% ni tan sols té cap atractiu per aquestes assignatures

Sens dubte, són un 38% per interessar-s’hi , la qual cosa tam-
bé tendeix a demostrar una forta polarització d’usos en aquest 
àmbit.

A l’origen de l’antipatia de cert públic jove davant les notícies, 
tres motius principals (evacuo la qüestió del temps que és una 
mica “raó falsa”, perquè trobem el temps per fer el que ens 
agrada):

• Massa informació negativa

• Falta de confiança en els mitjans

• L’elecció de les assignatures

Trobem la tendència a evitar la informació que provoca ansietat 
retransmesa per diversos informes, inclòs el de l’Institut Reuters.

En aquest temps de crisi, i de por a la fi del món (climàtic, me-
diambiental, 3a Guerra Mundial...), podem entendre aquells 
que pretenen no infligir-se patiments innecessaris. D’aquí 
s’evita aquesta notícia que pesa sobre la moral i sobre la qual 
no tenim cap control.
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https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2022-06/Digital_News-Report_2022.pdf
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ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

D’aquí la crida a considerar un periodisme més constructiu, es-
pecialment sobre el clima o el medi ambient. Informar -sense 
desesperar i sense diluir la informació- és cada cop més crucial.

Aquesta enquesta també evoca la desconfiança dels francesos 
en els mitjans de comunicació. I aquí sorgeix la qüestió de la 
postura encara molt de dalt a baix de periodistes i “estudiosos”.

Finalment, el 3r punt posa de relleu la bretxa generacional en 
l’elecció i tractament dels temes dels mitjans tradicionals (pen-
sem especialment en les notícies).

Per seduir la nova generació, cal modificar les línies editorials. 
Això requereix la contractació i sobretot la promoció de directius 
més joves. O creeu verticals dedicats, com va fer France TV 
amb  Slash. (Gràfic: Ipsos)

Les grans ofertes de la premsa a 
Black Friday

Amb el Black Friday els departaments comercials treuen la mi-
llor artilleria d’ofertes per convèncer consumidors. L’últim diven-

dres de novembre és un dia assenyalat, també, al calendari de 
les empreses editores, que busquen sumar nous subscriptors 
a través de sorprenents campanyes. Les principals capçaleres 
ja han llançat les campanyes de promocions de les seves ver-
sions digitals o tenen previst fer-ho abans de divendres.

Els diaris amb subscripcions més barates aquesta setmana són 
El Mundo, amb una promoció de 9,95 euros a 6 mesos; és a dir, 
1,65 euros al mes, cosa que equival a un descompte del 78% 
respecte a la subscripció habitual; i El Español, amb una oferta 
de 12 euros el primer any (1 euro al mes). Això sí, segons ha 
pogut saber aquest mitjà, els anys posteriors a aquesta oferta, 
aquest preu es triplicaria.

La Vanguardia també te la seva oferta Black Friday. El diari de 
Grupo Godó vol fidelitzar potencials subscriptors amb una ofer-
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http://mediaculture.fr/journalisme-de-solutions-reconcilier-les-lecteurs-actualite/
https://mediaculture.fr/crise-de-confiance-medias-se-creuse/
https://mediaculture.fr/crise-de-confiance-medias-se-creuse/
https://www.france.tv/slash/
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ta de 2 euros mensuals durant un any, encara que es desconeix 
la quantia que es cobrarà a partir de llavors.

Grup Henneo ha apostat per una fórmula inaudita i exclusiva 
pels seus mitjans de subscripció. És l’únic grup que proposa 
una quantia personalitzada als usuaris, en funció dels seus hà-
bits de lectura i altres dades que ha pogut recopilar gràcies a la 
tecnologia comercial. 

El Confidencial i l’ABC s’han decantat per una proposta similar 
i trencadora. Totes dues ofereixen una subscripció amb un preu 
més elevat que el dels seus competidors, encara que amb el 
compromís que no la augmenten en un futur. Als seus anuncis 
opten per potents missatges com “4,95 euros al mes de per 
vida”, en el cas del Confidencial, i “5 euros al mes per a tota la 
vida”, al del diari de Vocento.

La incògnita més gran la presenta El País, líder en subscrip-
cions, que prefereix no anunciar amb antelació la seva promo-
ció, ni anticipar-ne els detalls. En tot cas, no es descarta que 
opti per aplicar ofertes atractives al voltant de l’euro mensual; 
xifra que ha figurat recentment en promocions puntuals (per 
exemple la de ‘3 mesos a 3 euros’).

La carrera per les subscripcions és una de les que més inquie-
ten els directius dels grups de comunicació. Els experts coin-
cideixen que, després de la Covid-19, la corba de subscripció 
s’ha anat alentint en termes absoluts amb la irrupció de la in-
flació o una desacceleració de l’interès informatiu. En aquest 
context, els equips comercials dels mitjans busquen rearmar 
les promocions, tal com es posa de manifest aquesta setmana. 
(Font: Dircomfidencial – fotografia: Anagrama)

Associacions de premsa de tot l’Estat 
debaten a Barcelona els reptes i 
oportunitats del sector
Divendres passat es va fer la primera Trobada d’Associacions 
Interterritorials de Premsa de l’Estat, una iniciativa de l’ACPC 
que aplegava representants de l’Associació de Mitjans Digitals 
de la Comunitat Valenciana, l’Associació de la Premsa Local 
de Menorca, l’Associació de Premsa Comarcal Valenciana, 
l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca, bona part de les 
quals vinculades a l’AMIC, i de la major xarxa de mitjans locals 
del País Basc, Tokikom, una de les col·laboradores en el I Con-
grés Interpirinenc de Premsa de Proximitat. 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Gorka Zabaleta, coordinador d’UKT, va explicar les eines di-
gitals amb les quals doten als socis de Tokikom, creant “una 
plataforma especifica perquè els socis poguessin tenir eines 
per fer front als reptes digitals, ja sigui editorials o publicitaris, o 
fins i tot, creant el que hem anomenat La Comunitat, una xarxa 
social pròpia dins el nostre ecosistema”.

 
Joan Camp, director de Tira-
bol, va explicar la trajectòria 
de la seva empresa des dels 
inics a Girona fent primer 
webs per a diaris locals fins 
quan van “entrar en contac-
te el 2012 amb l’ACPC per 
encarregar-se de generar la 

plantilla web que avui en dia utilitzen una vintena d’associats”.

Un tema important fora els ingressos publicitaris. Alaitz Arto-
lazabal, directora general de Tokikom, va explicar les fonts 
d’ingressos de l’entitat, i com des del 2020 han aconseguit aug-
mentar els ingressos publicitaris a Internet, que és un dels gran 
reptes del sector, mentre mantenen la captació de les grans 

campanyes públiques o els petits anunciants privats, i que “el 
secret està en treballar com si fossin un únic mitjà”.

Xavier Jiménez, CEO d’Only Media Web, va explicar que el va-
lor dels mitjans locals “rau en la capil·laritat que tenim al territo-
ri, la qual ens permet tenir molt més impacte que el que pot tenir 
la premsa generalista, prova d’això és que a dia d’avui tenim 
una ocupació del 90% al nostre canal digital”.

I va cloure la primera jornada Sita Vilaró, cap de Publicitat de 
l’ACPC, qui va explicar com la premsa local aposta més per la 
qualitat que la quantitat, i per l’audiència que per la difusió.

Dissabte, l’investigador Santiago Tejedor de la UAB per presen-
tar el treball guanyador del Premi de Recerca de l’ACPC 2022 
del que n’és autor junt amb Cristina Pulido i que duu per títol 
La Intel·ligència Artificial. Futur de la premsa del territori?, en 
el qual queda palès que aquesta seria “del tot insuficient sense 
la feina d’un periodista que fos capaç de dotar d’emocions o 
discriminar els continguts”.

Joxe Rojas, director de comunicació de Tokikom, va parlar de 
l’Experiència Tokikom a Intel·ligència Artificial, dient els passos 
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seguits per l’entitat per “educar les màquines i poder generar 
algoritmes i processos de biaix tenint en compte que fem servir 
l’idioma eusquera, que presenta més dificultats que altres llen-
gües que són més majoritàries, però havent aconseguint crear, 
entre altres, reproductors de veu a text o viceversa, incrustar 
subtítols o fer transcripcions”.

Finalment, i sobre Estratègies Digitals per a la premsa local,Àlex 
Gutiérrez, cap de la secció de Mèdia al diari Ara, va explicar que 
un dels factors més importants avui en dia “són els subscrip-
tors, un tema on la premsa de proximitat és líder, amb el repte 
de com aconseguir-los en el entorn digital més enllà del paper”. 
Gutiérrez va apuntar que la solució “és la proximitat i la trans-
parència”. (font: MAE – gràfic  )

Joan Francesc Fondevila, president de 
la Societat Catalana de Comunicació 
de l’Institut d’Estudis Catalans
El doctor Joan Francesc Fondevila Gascón, catedràtic 
d’Universitat, professor de Blanquerna-Universitat Ramon Llull i 
altres centres universitaris i director del Centre d’Estudis sobre 

el Cable (CECABLE), és el nou president de la Societat Cata-
lana de Comunicació de l’Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) 
després de guanyar les eleccions celebrades el 22 de novem-
bre.

Fondevila, presidirà, doncs, la màxima autoritat científica en la 
matèria a Catalunya, equivalent a la Reial Acadèmia Espanyo-
la. L’entitat representa totes les universitats de parla catalana, 
conrea els estudis que impulsen la comunicació social i n’estén 
el coneixement. 

La SCC pertany a la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
(una de les cinc seccions existents), on també s’encabeixen 
l’Associació Catalana de Sociologia, la Societat Catalana 
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d’Economia, la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, la Societat 
Catalana d’Ordenació del Territori, la Societat Catalana de Filo-
sofia, la Societat Catalana de dels Països de Llengua Catalana. 
Les seccions (que són cinc des de 1990) són grans unitats te-
màtiques, que organitzen la recerca. Les altres quatre seccions 
són la Històrico-Arqueològica, la de Ciències Biològiques, la de 
Ciències i Tecnologia i la Filològica.

El programa de Fondevila se centra a potenciar la internaciona-
lització de la SCC-IEC (esdeveniments i articles científics a la 
revista indexada “Comunicació: revista de recerca i d’anàlisi”), 
les relacions amb altres organismes i la descentralització (món 
professional de la comunicació, universitats i re cerca) i la difu-
sió (mitjans de comunicació i xarxes socials, estudiants de grau 
i postgrau de Comunicació), tot incloent l’impuls de projectes 
diversos. (Font: MAE – fotografia: Cine y Tele
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LA LOGÍSTICA D’AVUI
I DEL FUTUR

31 Maig - 2 Juny

FIRA LÍDER DE LOGÍSTICA, TRANSPORT, 
INTRALOGÍTSICA I 

SUPPLY CHAIN DEL SUD D’EUROPA

Organitzat per:

2022
www.silbcn.com
REGISTRA’T GRATIS
FINS AL 15 DE MAIG
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Enllaços vagabunds: el DSA finalment 
en vigor
Per Meta-Media

La Llei de serveis digitals entra en vigor aquesta setmana, per 
regular les principals plataformes tecnològiques i xarxes socials 
dins de la Unió Europea. Meta, Twitter o fins i tot Google i Tiktok 
hauran d’adoptar ara polítiques estrictes per combatre la desin-
formació, el contingut il·legal i la protecció dels usuaris. També 
es regula la publicitat en l’ús de les dades dels usuaris i en la 
seva orientació. Per respondre a aquesta nova regulació, les 
plataformes digitals poden haver de revisar els seus algorismes 
, la disposició i disseny dels seus llocs, però també els seus 
serveis. Les plataformes més grans, les que tenen més de 45 

milions, hauran d’ informar a la Unió Europea sobre el seu ús 
de la intel·ligència artificial per lluitar contra el contingut il·legal 
i la desinformació.

Les plataformes tindran fins l’estiu vinent per adaptar-se a 
aquesta nova legislació , en cas contrari se’ls multarà el 6% de 
la seva facturació, o hauran de suspendre les seves activitats 
dins de la Unió Europea. 

Amazon es prepara per acomiadar milers d’empleats: això 
inclou   departaments de dispositius Made In Amazon com 
Alexa, comerç minorista i recursos humans. Aquesta onada 
d’acomiadaments, que es preveu que afecti a un total d’unes 
10.000 persones, suposaria la major retallada de llocs de tre-
ball de la història de l’empresa. Tot i que l’empresa havia anun-
ciat acomiadaments graduals i per sectors, els missatges dels 
afectats per aquestes retallades han florit a LinkedIn els darrers 
dies. Molts antics “Aazonians”, com els agrada anomenar-se, 
han afegit el famós bàner verd d’Open to Work al seu perfil. 

Aquesta mesura de reducció de costos de l’empresa de Jeff Be-
sos arriba en un context econòmic global difícil per a les empre-
ses tecnològiques. Tot i que el nombre d’empleats acomiadats 
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és aproximadament el mateix a Meta, per a Amazon només re-
presenta el 3% dels seus empleats i menys de l’1% de la seva 
plantilla global en comparació amb el 13% de Meta.

Google accepta un acord de secret de 391 milions de dòlars 
amb 40 estats dels EUA per enganyar els usuaris sobre el se-
guiment de la seva ubicació. L’empresa nord-americana hauria 
continuat recopilant informació sense el consentiment dels seus 
usuaris i malgrat la desactivació de la seva ubicació. Segons 
els fiscals generals encarregats del cas, es tracta de l’ acord de 
confidencialitat d’Internet més gran que han signat els estats 
americans i, per tant, una victòria històrica per als consumidors. 

La mesura arriba enmig de la tensió entre els principals regula-
dors de l’energia occidental i Gafa per la privadesa i la vigilància 
per part de les empreses tecnològiques. Mentre que Europa va 
regular la recollida de dades dels seus ciutadans fa uns anys, 
els Estats Units lluiten per legislar sobre el tema davant el lobby 
dels gegants tecnològics. (Infografia: Pintos & Salgado Aboga-
dos)

Les empreses han de pagar les 
despeses al teletreball sense excepció

El teletreballat ha 
arribat per quedar-
se, en major o me-
nor mesura. Això 
es va materialitzar 
el 2021 amb una 
nova llei que regu-

lava aquest tipus de treballadors en remot per evitar que les 
empreses poguessin abusar d’aquest buit legal. Però com bé 
diu la dita, ‘feta la llei, feta la trampa’, i això és una cosa que 
ha quedat demostrada en les últimes actuacions d’Endesa amb 
els seus teletreballadors, escriu José Alberto Lizana a Genbeta.

Si bé, encara que les empreses busquen sempre la via de poder 
saltar la llei de teletreball, i més concretament el punt d’haver 
d’abonar al teletreballador les despeses que se’n puguin deri-
var, els tribunals intenten posar ordre. I això és el que ha passat 
amb la darrera sentència de l’Audiència Nacional després d’una 
demanda de diferents organitzacions.
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Una de les primeres clàusules que s’han derogat amb aquesta 
sentència ha estat precisament la relacionada amb les despe-
ses derivades del teletreball. En aquest cas, Endesa especifica-
va que per al teletreballador no s’origina cap despesa extra per 
ser a casa, i si ho fes, aquesta queda compensada amb l’estalvi 
que té el treballador per no desplaçar-se. En definitiva, per a 
Endesa el consum extra d’electricitat o de gas que comporta el 
teletreballador no existeix o si existeix queda compensat amb 
l’estalvi de benzina.

Però segons l’Audiència Nacional, això no s’ajusta a la legis-
lació de teletreball. En aquest cas, atenent l’article 7b) de la 
Llei de Treball a Distància, els empresaris han d’estar obligats 
a compensar les despeses que estiguin derivades de desen-
volupar l’activitat laboral a casa. En aquest apartat entren els 
recursos energètics que es consumeixen de manera extra, així 
com disposar de l’equip necessari per desenvolupar l’activitat 
laboral. Una cosa destacable és que també s’hi inclouen les 
despeses de reparació o de reposició.

Concretament els magistrats estipulen: “I diem això perquè 
aquest apartat conté una obligació expressa imposada a 
l’empresa de compensar de manera imperativa les despeses 

en què pogués incórrer el treballador pel fet de prestar serveis 
a distància’. A més, es detalla que els empleats també han 
d’anotar totes aquestes despeses per poder després reclamar-
les en cas que l’empresa no les vulgui abonar. (Font: Genbeta)

Rànquing d’audiències digitals: 
20Minutos segueix líder 
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20Minutos ja acumula set mesos com el digital generalista més 
llegit d’Espanya, segons les dades de GfK DAM, el mesurador 
homologat per la indústria publicitària. L’ absència d’un mur de 
pagament i la seva estratègia acurada en cercadors i xarxes 
socials expliquen part d’ aquest lideratge.

A l’octubre va tenir 13,7 milions d’usuaris únics. Aquesta xifra 
li val per continuar sent el primer del rànquing, però és un mi-
lió menys que al setembre. Aquesta caiguda intermensual ha 
permès a El País acostar- se. El digital de Prisa va registrar 12 
milions d’usuaris únics, mig milió menys que fa un mes.

A la tercera posició puja El Mundo, amb 11,8 milions de visitants 
únics. Arravata aquesta posició a La Vanguardia, que ara baixa a 
la cinquena posició, després de registrar 10,8 milions d’usuaris. 
A la quarta plaça es manté el primer nadiu digital –El Espanyol–, 
amb 11,1 milions. La taula segueix, per aquest ordre, amb El 
Confidencial, ABC, ElDiario.es, OKDiario i El Periódico.

La classificació és pràcticament la mateixa si atén l’indicador 
d’audiència mitjana diària, que explica millor la fidelitat del públic a una 
capçalera. 20Minutos segueix sent líder, amb 1,8 milions de lectors al 
dia ; seguit d’ El País, amb 1,4 milions; i El Mundo, amb 1,3 milions.
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Comparativa amb Comscore
Sí que hi ha una gran disparitat si es comparen les dades apor-
tades per GfK DAM amb les de Comscore, que va deixar de 
ser el mesurador oficial de la indústria publicitària a Espanya el 
mes de gener passat.

D’acord amb aquesta companyia nord-americana, que continua 
prestant els serveis a Espanya, El Mundo és el digital amb més 
usuaris únics: va tenir 22 milions el mes passat. El segon va ser 
El Español, amb 20 milions; i tercer va ser El País, amb 17,7 
milions. El líder per a GFK DAM -20Minutos- és en el cas de 
Comscore el quart digital generalista, en registrar 17,5 milions 
d’usuaris únics a l’octubre. (Font i gràfic: Dircomfidencial)

ElDiario.es se suma al model freemium 
i demanarà als subscriptors gratuïts 
certificar dificultats econòmiques
elDiario.es mou fitxa al seu model de subscripció. El digital di-
rigit per Ignacio Escolar ha decidit, d’una banda, tancar l’accés 
a determinades notícies únicament als subscriptors, de la ma-
teixa manera que ho fan les principals capçaleres amb models 

de subscripció . Fins ara, totes les seves notícies estaven ober-
tes a tots els usuaris, pagaran o no una quota de subscripció. 
La CEO del digital, Rosalía Lloret, explica a Dircomfidencial que 
“estem pensant i debatent quins seran els continguts més opor-
tuns [per aplicar el mur de pagament]” i que preveu que “no 
s’apliqui gaire tard. Encara no hi hem posat una data”.

Lloret indica que “ara que pràcticament tots els mitjans estan 
entrant en un model freemium, en què els subscriptors tenen 
clarament uns beneficis molt marcats, volem donar una mica 
més de valor”.

D’altra banda, elDiario.es va decidir en les primeres setmanes 
de la Covid-19 aplicar una nova modalitat de subscripció gra-
tuïta dirigida a lectors amb dificultats econòmiques  per evitar 
que persones a l’atur, ERTE, amb una remuneració inferior al 
salari mínim interprofessional o estudiants amb pocs recursos, 
no poguessin accedir als mateixos avantatges que ofereixen als 
socis de pagament. (Font: Dircomfidencial)
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Com aconseguir fàcilment la teva 
llista de seguidors i seguits a Twitter 

Hi ha un problema quan demanes una còpia de seguretat de 
totes les teves dades de Twitter . I és que pel que fa a la llista de 
seguidors i seguits, només conté l’ID d’usuari. Això vol dir que 
no aconseguim ni els seus noms, ni la seva informació, com la 
biografia o els enllaços. D’aquesta manera, si algun dia Twitter 
s’enfonsa (cosa que ja no és tan estrany vist el que s’ha vist ), 
la informació de seguidors i seguits que extraiem de Twitter a 
través de l’eina oficial és inútil, segons explica Antonio Vallejo 
a Genbeta.

En aquest article de Vallejo se’ns mostra com podem aconse-
guir una llista completa de seguidors i seguits, per així poder 
manipular-la al nostre gust i tenir-la guardada en format JSON 
o CSV. Per fer-ho, l’eina que utilitzarem és la que ens propor-
cionen des de la web de ListFollowers.com. (Font: Genbeta)

Ruiz de Querol: “No és inevitable”
Ricard Ruiz de Querol, addicte al coneixement i interessat per 
les interaccions entre tecnologia i societat, ha tret el nou llibre 
“No és Inevitable” i en donar-ho a conèixer aprofita per comen-
tar la segona de les afirmacions d’un titular recent a The Atlantic 
(“L’edat dels «social media” s’està acabant. No hauria d’haver 
començat mai”).

Planteja com a qüestió central la mutació de les «xarxes so-
cials» en «mitjans socials». Les xarxes se centraven en les con-
nexions. Els mitjans, en la difusió de continguts. La proposta de 
connectar digitalment els uns amb els altres de tant en tant, per 
raons justificades i amb moderació no era per força una mala 
idea. La tesi de l’articulista és que “el problema va aparèixer 
quan això va passar a fer-se tot el temps, com un estil de vida, 
com una aspiració, una obsessió. L’oferta va ser sempre massa 
bona per ser certa, però ha portat dues dècades adonar-se’n la 
“naturalesa fàustica” del tracte”.

Hi ha dues parts en qualsevol pacte faustic. El dimoni, és clar. 
En aquest cas, la cobdícia i la manca d’escrúpols d’empreses 
com Facebook, els inversors i els anunciants. Però també una 
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debilitat humana: la de caure en la temptació de creure en ex-
cés que allò que un ha de dir o escull dir «mereix» ser escoltat, 
likejat, retransmès. Hi ha massa gent que, prenent prestat un 
vers de Jorge Drexler, no sap no “malbaratar una bona oportu-
nitat de quedar-se callat”. I també massa gent a qui li resulta 
difícil resistir, quedar-se en silenci tot sol amb un mateix.

Sóc pessimista, diu Ruiz de Querol, que cap regulació impedeixi 
l’aparició d’altres dimonis i de nous pactes fàustics. Resistir im-
plicarà, doncs, treballar més i millor sobre les vulnerabilitats de 
l’ànima. No estic dient que la resistència sigui suficient, però 
sí que és un primer pas necessari. Trobarem més en aquests 
enllaços: https://lnkd.in/dZBqekXr - https://lnkd.in/dcQ_RXjU 
(Font: MAE)
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Quatre canvis fonamentals en la 
publicitat i els mitjans
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

Arran de la pandèmia, les marques han de navegar per qües-
tions complexes i sensibles, des de la intensificació de la pola-
rització política fins a les crides de justícia social i una recessió 
econòmica que s’aproxima. Mentrestant, ja sigui la desaparició 
de la galeta o el llançament de noves plataformes, el canvi tec-
nològic s’accelera.

L’informe Quatre canvis fonamentals en la publicitat i els mi-
tjans de comunicació 2022 de DoubleVerify ofereix una anàlisi 
detallada dels consumidors de 18 països, en nou regions, per 
ajudar els professionals de la publicitat i el màrqueting a na-
vegar pel seu món canviant i perfeccionar el seu enfocament 
mediàtic. En aquest informe trobareu quatre punts clau:

• La gana dels consumidors pel contingut continua augmentant, 
liderat per CTV, streaming i xarxes socials

• L’atenció s’està convertint en la nova moneda dels mitjans

• L’evolució de les compres en línia presenta noves oportunitats 
per a les marques

• Els valors de la marca són essencials, ja que els consumidors 
exigeixen responsabilitat sobre la desinformació i la desinformació

La seguretat és essencial. Tot i que els enquestats no veuen 
necessàriament les marques com a responsables de la desin-
formació i la desinformació, el 61% tindria menys probabilitats 
de comprar/utilitzar la marca de nou si la veiessin anunciada al 
costat de contingut que van determinar que era desinformació i 
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desinformació. A l’informe del 2020, el 55% va afirmar que veu-
re una marca anunciada al costat de contingut fals o enganyós 
afectaria negativament les seves decisions de compra, cosa que 
suggereix que l’impacte sobre les marques podria estar creixent.

Aquest sentiment no sempre es tradueix en un lobby actiu con-
tra les marques per part dels consumidors, tot i que una part im-
portant (49%) va respondre que ho farien si veiessin una marca 
anunciada al costat de la desinformació o la desinformació. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors l’informe Quatre 
canvis fonamentals en la publicitat i els mitjans de comunicació 
2022, de DoubleVerify. CLICAR AQUÍ  (Infografia: DoubleVerify)

Caduquen els anuncis? Un estudi 
demostra que la seva vida és més 
llarga del que es creu

Una de les qüestions que els anunciants assumeixen és que 
la publicitat té data de caducitat. Això és, arriba un moment en 
què està “molt vista” i cal eliminar-la per trobar una nova via per 

arribar al públic. Els anuncis s’acaben cremant i per això deixen 
de ser efectius, assumeixen com una veritat inqüestionable.

És per això que les seves vides són efímeres, fins i tot ara que 
els grans mitjans que feien que es veiessin els mateixos anun-
cis de manera repetida - com és el cas de la televisió - han 
perdut força i les audiències s’han tornat més fragmentades. 
Els anunciants assumeixen que tenen una finestra de temps 
limitada perquè aquest anunci funcioni i que, quan passi un cert 
temps, l’han d’eliminar o acabaran saturant l’audiència amb 
aquest missatge.
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Però fins a quin punt tenen raó? I fins i tot si els anuncis arriba 
un moment en què es tornen “massa vells”, ho fan tan aviat 
com els anunciants creuen? Un estudi de System1 acaba de 
demostrar que els anuncis, per dir-ho així, no caduquen o no 
ho fan tan ràpid com es pensa. És a dir, la seva vida útil és 
molt més llarga del que es pensa i els anuncis poden continuar 
funcionant més enllà de les finestres d’ús que s’estilen. “Les 
campanyes antigues són sovint el més gran i més descuidat 
actiu de les marques”, apunta Jon Evans, de Systems.

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar 
com es reacciona els anuncis i com es recorden les campan-
yes. Les dades indiquen que els consumidors no es fatiguen tan 
aviat com els anunciants pensen de veure la mateixa creativitat. 
De fet, al Regne Unit, on la vida útil dels anuncis és més curta 
que als Estats Units, la percepció de la publicitat és pitjor que 
en aquest segon mercat.

El problema, a més, no és només que els anuncis poguessin te-
nir una vida més llarga, sinó que tal com es tallen ara se n’està 
perdent el potencial. “Els bons anuncis són eliminats al seu mo-
ment àlgid quan encara tenen molt a oferir de forma comercial”, 
assegura l’expert. Això sí, no val amb simplement seguir usant 

aquest anunci una vegada i una altra, sinó que cal fer-ho de 
forma estratègica i ben cuidada.(Font: Puro Marketing – info-
grafia: Abasto)

La coordinació entre màrqueting i 
vendes, clau del sector B2B el 2022

L’Associació de Màrqueting d’Espanya-AMKT ha presen-
tat aquest dimecres els resultats de l’informe Màrqueting Hot 
Trends 2022 al Centre de Negoci d’Empreses d’Ibercaja de Ma-
drid i a través del canal en línia.

L’informe anual, elaborat per Garlic B2B , amb el Comitè de 
Màrqueting B2B d’ AMKT i el patrocini d’Adobe, aprofundeix en 
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el futur a curt termini del sector, en les fortaleses i les claus, en 
els àmbits en què es posarà el focus durant el proper any i en 
les eines fonamentals perquè els departaments de màrqueting 
desenvolupin la seva activitat de forma eficient.

Per a  Alberto Pastor, responsable del Comitè de Màrqueting 
B2B i directiu de Garlic B2B, ha començat la jornada posant so-
bre la taula el fil conductor de l’exposició: les diferències entre 
el sector B2B i B2C i els seus nivells de sofisticació respecte a 
mercats més avançats com l’anglosaxó.

En aquest context, ha procedit a la posada en valor de 14 as-
pectes tendència al màrqueting va convidar a la reflexió amb 
una pregunta adreçada a l’audiència que es debatria en les 
conclusions finals : quina és la clau del màrqueting actual?

Entre els resultats del rànquing de tendències, en funció de 
dades agregades del sector B2B, B2C, així com d’agències i 
anunciants en funció de la importància que les seves empreses 
han donat a cada aspecte de l’1 al 10.

Amb un 8,8 de puntuació, el valor on posen el focus els experts 
de màrqueting el 2022 és en la col·laboració entre màrqueting 

i vendes, seguit de prop per l’experiència del client (CX) (8,8), 
el màrqueting de continguts (8,2) i la personalització (7,8). La 
col·laboració és l’aspecte que més ha escalat posicions aquest 
any, mentre que els altres ja es trobaven en posicions similars 
a l’alça en anys anteriors.

Per Arturo García Berzosa, soci director d’Economia Digital a 
Garlic B2B, les prioritats del sector han anat evolucionant. Men-
tre que el 2020 l’emotional engagement va ser la peça clau per 
acostar-se a l’audiència apel·lant als sentiments en un context 
de pandèmia, el 2021 va ser la digitalització el que més va pre-
ocupar els experts de màrqueting per l’expansió del negoci en 
línia. Per Berzosa: “es va avançar durant aquest període el que 
s’esperava en 5 anys”.

Conclusions.- La coordinació entre màrqueting i vendes és el 
rei que ha vençut el customer experience, el gran esdeveniment 
dels darrers anys.

• Un cop més, les macrotendències del màrqueting són trans-
versals al sector B2B i B2C. És en focalitzar la feina quan de 
debò s’adverteixen les diferències.
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• LinkedIn és més que una xarxa social: és una eina estandar-
ditzada, unànime per als experts en màrqueting.

• El growth màrqueting, més implantat als EUA, escalarà posi-
cions en els propers anys, però encara li queda camí per recó-
rrer.

El Butlletí de l’AMIC facilita als seus lectors l’accés al vídeo 
de la presentació de l’informe Màrqueting Hot Trends 2022, de 
l’Associació de Màrqueting d’Espanya-AMKT. CLICAR AQUÍ. 
(Font: MAE – infografia: Branding Industrial)

L’estat de la programàtica el 2022

El màrqueting progra-
màtic està en un estat 
d’evolució. Els vene-
dors van recórrer cada 
cop més al mètode 
després d’enfrontar-se 
als reptes de la pandè-

mia per arribar i implicar millor el públic a escala. Ara representa 

una part més gran dels pressupostos i esforços dels equips per 
al 2022 i també per al 2023. 

A mesura que els equips de màrqueting naveguen pels enfo-
caments d’orientació cap a la privadesa i adopten nous canals 
i oportunitats ampliades, la programàtica és el centre de les 
seves estratègies digitals. 

Per destacar com els anunciants planifiquen campanyes pro-
gramàtiques, Digiday i AdTheorent van enquestar més de 60 
marques i agències. Aquest informe aprofundeix en els resul-
tats i, amb coneixements d’experts, ofereix una visió general 
de les tendències i transformacions en curs per als venedors 
en la manera com avaluen els recursos, els pressupostos, els 
enfocaments i molt més per al 2023 i més enllà. L’informe es 
submergeix en:

• Com estan pressupostant els professionals del màrqueting 
per a la programació el 2023
• Per què la programàtica d’autoservei és cada cop més popular 
entre els equips de màrqueting
• Com evolucionen la privadesa i la normativa a l’espai progra-
màtic
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• El protagonisme creixent de la programàtica a CTV
• Com el rendiment i les associacions estan definint el futur de 
la programàtica

El Butlletí us ofereix l’informe The state of programmatic in 
2022, de Digiday. CLICAR AQUÍ (Font: MAE – infografia: Di-
giday)

Dentsu Barcelona guanya els mitjans 
de CaixaBank

D’acord amb les dades del Rànquing InfoAdex-Anuncis 
d’anunciants corresponent al 2021, CaixaBank va gestionar 
l’any passat un pressupost de 19,7 milions d’euros, després 

d’augmentar el pressupost en una mica més del 30% respecte 
a l’any anterior. Aquest creixement va ser degut en gran me-
sura a l’estratègia de comunicació abordada per l’entitat des-
prés de l’absorció de Bankia. L’abril del 2021, CaixaBank va 
fer una forta inversió per donar a conèixer aquesta integració 
sota el claim “Ser els primers és estar amb tu”, amb creativitat 
de Comunica+A. El muntant manejat per CaixaBank el 2021 
va situar la marca en tercera posició per inversió en el sector 
finances, darrere de dues asseguradores: Línia Directa i Mutua 
Madrileña.

Després de l’adjudicació que ha seguit al concurs en què han 
participat els grups Dentsu, Omnicom i Havas Media, la gestió 
d’aquest compte es portarà des de Dentsu Barcelona. 

Al terreny creatiu, fins ara són diverses les agències que tre-
ballen per a CaixaBank. A més de l’anteriorment esmentada 
Comunica+A, col·laboren amb l’entitat Habitant, Apple Tree, 
LLYC, Manifiesto, Momentum, Ogilvy o Picnic, a més de T2ó. 
(Font: MAE – fotografia: IFC)
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Ferran Rodés, Premi Nacional de 
Creativitat José María Ricarte 2022

L’Associació Empre-
sarial de Publicitat dis-
tingirà l’empresari i pu-
blicista Ferran Rodés i 
Vilà amb l’onzena edi-
ció del Premi Nacional 
de Creativitat José 
María Ricarte. Ho farà en un acte que tindrà lloc el proper 29 de 
novembre, a les 19 h, a la Casa Convalescència de Barcelona.

Ferran Rodés i Vilà és el president del hòlding ISP, cofunda-
dor i president del consell editorial del diari Ara, i president del 
patronat de la Fundació Antoni Tàpies. Llicenciat en Ciències 
Econòmiques per la Universitat de Barcelona i amb diversos 
cursos de formació especialitzada al Gresham College, IESE i 
la Universitat de Stanford, ha estat conseller delegat de Media 
Planning Group, Grupo Havas, Acciona i president del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Un premi amb recorregut
El Premi José María Ricarte reconeix aquelles persones, em-
preses i entitats que des de qualsevol àrea de la creativitat 
han transcendit en el seu paper en la història i han transfor-
mat la manera de pensar i viure dels ciutadans. L’impulsen 
l’Associació Empresarial de Publicitat de Catalunya i Publiradio 
– Grup d’Investigació en Publicitat i Comunicació Radiofònica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Els premiats en les edicions anteriors van ser Umberto Eco, 
Steve Jobs, Apple, Ikea i Le Cirque du Soleil (2011); Tim Ber-
ners-Lee, David Abbot, Camper i l’Escola de Cinema i Audiovi-
suals de Catalunya (ESCAC) (2012); Jordi Évole i Ferran Adrià 
(2014); La Fura dels Baus i Joaquim Barraquer (2015); Cáritas 
i Isabel Coixet (2016); Rosa Oriol i Salvador Tous (2017); Pas-
qual Maragall (2018); Franciso Ibáñez Talavera (2019); Richard 
Wakefield (2020) i José María Gay de Liébana (2021). (Font: 
AEP – fotografia:Periodista Digital)
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Els editors tenen requisits únics en 
una plataforma de subscripció
Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia

El volum de “solucions” de subscripció al mercat pot ser aclapara-
dor, però no totes les plataformes de subscripció es creen iguals.

Els editors haurien de buscar solucions específiques de publi-
cació que gestionin les necessitats digitals i d’impressió de ma-
nera nativa, no aplicacions genèriques de pagament recurrent. 
Aprèn a identificar la solució adequada per a tu.

Temps enrere, hi havia diferents proveïdors per als diferents 
segments de l’edició (diaris, revistes, contingut acadèmic, lli-
bres, butlletins) de manera que un editor de revistes, per exem-
ple, només li calia mirar el grapat de proveïdors de solucions 
d’aquest segment per trobar-ne un de digne.

Avanceu fins avui i teniu una gran quantitat de “solucions” de 
subscripció al mercat. El volum d’ofertes pot ser aclaparador 
perquè un editor s’ajusti a les seves necessitats, especialment 
amb moltes aplicacions de pagament recurrents classificades 
com a “plataformes de subscripció”. Una simple cerca a Google 
per “plataforma de subscripció” en retornarà desenes pàgines 
de possibilitats.

Però no totes les plataformes de subscripció es creen iguals. 
Per exemple, la majoria d’editors, a més de publicar contingut 
digital, continuen publicant i lliurant productes físics impresos. 
Aquesta part del negoci pot estar disminuint, però encara repre-
senta una part prou important de la combinació d’ingressos de 
molts editors que no es pot ignorar. Un sistema que només ges-
tiona el digital i, a continuació, fa que soni fàcil de “encallar” un 
connector per gestionar la impressió pot ser una recepta per als 
problemes i la insatisfacció en el futur. Hem escoltat històries 
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de terror de les principals editorials que ho han provat. Els edi-
tors haurien de buscar solucions específiques de publicació 
que gestionen les necessitats digitals i d’impressió de manera 
nativa, no aplicacions de pagament recurrents genèriques. Si 
canvieu la cerca de Google anterior a “plataforma de subscrip-
ció per a editors”, trobareu aquells productes que compleixin les 
vostres necessitats de publicació específiques.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix Choosing a Subscription Plat-
form Learn, a Guide for Publishers, editada per Press Gazette, 
brought to you this week in association with AdvantageCS. CLI-
CAR AQUÍ (Infografia: Advantage)

Com convertir una fotografia en un 
fitxer PDF sense problemes

Una de les preguntes més estranyes que m’han fet en el pas-
sat és com passar una fotografia a format PDF . És una cosa 
que em sorprenia al principi perquè sempre feia servir formats 
d’imatge, tant per veure a l’ordinador com per imprimir. Amb 
el temps em vaig adonar de les virtuts que pot arribar a tenir 
aquest format, així que veurem com ho podem fer bé.

Una fotografia en format PDF pot solucionar molts problemes, 
sobretot si tenim la idea de portar el nostre material a alguna 
impremta. Però també és una bona solució per compartir els 
nostres fitxers. Hi ha moltes maneres de fer-ho, i no totes donen 
el millor resultat. Així que recomanarem dos o tres mètodes que 
funcionen sense problemes.

No és una bona idea si vols muntar una exposició i busques la 
màxima qualitat possible. Però si vols imprimir un llibre, no tens 
un control visual directe o simplement vols compartir un fitxer 
amb diverses fotografies, aquest és el teu format.

És més senzill de compartir si vols enviar diverses fotografies 
juntes. És un format que veiem, i tota la resta ho rebutja. (Font: 
Xataca – infografia: Depor)
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Snapchat+ ja està disponible a 
Espanya

Entre les novetats de Snapchat+, destaquen l’expiració perso-
nalitzada d’històries, els sons de notificació personalitzats, les 
vores personalitzades de càmera i els nous fons exclusius de 
Bitmoji.

Des del seu llançament al juny en alguns mercats, més d’un 
milió de Snapchatters estan encantats amb Snapchat+ . Enca-
ra que a Espanya, els Snapchatters encara no tenien accés a 
Snapchat+, ara ja sí que està disponible i poden accedir a totes 
les seves funcionalitats i novetats.

Novetats de Snapchat +.- L’expiració personalitzada d’històries 
permetrà als subscriptors establir que els Snaps expirin des-
prés d’una hora o una setmana. Amb aquesta nova funció, 
els usuaris poden assegurar-se que els seus amics vegin els 
seus Snaps especials que mereixen ser compartits durant més 
temps, o mantenir-los per als moments més divertits i fugaços. 

Els sons de notificació personalitzats permetran als usuaris de 
Snapchat establir diferents tons per a diferents amics, de ma-
nera que puguin saber qui els ha fet un Snap sense haver de 
mirar el telèfon.
 
Les vores de color personalitzades de la càmera permetran als 
Snapchatters projectar el to favorit a la pantalla mentre captu-
ren el contingut.
 
Els subscriptors d’Espanya ja tenen accés a totes les funcions 
exclusives de Snapchat+. (Font: Interactiva Digital)
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Pla de Cultura Digital i Hub 
Audiovisual i Digital 
Per MAE

 
Un dels objectius de la Direcció General de Cultura de la Ge-
neralitat és dur a terme totes aquelles actuacions que permetin 
situar correctament la innovació cultural donant suport a pro-
jectes i iniciatives vinculades a la cultura digital, creant espais 
d’intercanvi i creixement i transferència amb les universitats, tre-
ballant la producció de continguts digitals innovadors, la realitat 
virtual i altres especialitats tot preservant la territorialització i la 
difusió de les iniciatives. Aquesta planificació es materialitzarà en 
un Pla de Cultura Digital que es crearà amb la participació de les 
comunitats protagonistes de la cultura digital (entitats, artistes, 

institucions, universitats,...). Un pla que ha d’estar en constant 
evolució, obert i dinàmic a les innovacions pròpies del sector.

Un altre dels projectes referents en matèria d’innovació i cul-
tura digital pels propers anys és la posada en marxa d’un Hub 
Audiovisual i Digital que ha d’esdevenir un centre de referència 
a Europa. El Hub girarà a l’entorn de la recerca, la innovació i 
la producció i treballarà amb l’ecosistema al voltant de la inno-
vació tecnològica i la formació avançada, dotat de tecnologia 
puntera i en constant actualització. El Hub Audiovisual, anome-
nat Catalunya Media City, és un dels projectes prioritaris del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a mig termini.

Els projectes estratègics, però, es completaran des del primer 
dia amb actuacions encaminades al mateix objectiu: enfortir el 
sector, conèixer i fer conèixer les potencialitats de la creació i 
les empreses catalanes, posicionar Catalunya a l’avantguarda i 
com a referència en l’àmbit acompanyant a totes les iniciatives 
que ens acostin a aquests objectius.

Reunió tècnica institucional sobre el terreny
La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va visitar divendres 
passat l’espai de les Tres Xemeneies on s’ubicarà el Hub Di-
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gital, Audiovisual i del Videojoc, acompanyada de l’alcaldessa 
de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i l’alcalde de Badalona, 
Rubén Guijarro.

Va un reunió tècnica sobre el terreny per continuar avançant 
en la construcció del que es considera “un dels grans projectes 
transformadors de la propera dècada a Catalunya”. Garriga ja 
es va reunir el passat febrer amb representants dels dos muni-
cipis per treballar de forma coordinada i cooperativa el projecte, 
en el qual avancen els respectius equips de les institucions. Per 
aquest motiu, en el marc dels treballs tècnics que s’estan fent, 
la consellera ha volgut fer una visita a la zona, conèixer de pri-
mera mà els espais dels futurs equipaments, i fer un seguiment 
del projecte sobre el terreny.

Aquesta setmana, el Departament de Cultura s’ha reunit amb 
entitats i associacions veïnals de Sant Adrià i Badalona per ex-
plicar precisament el Catalunya Media City (un dels projectes 
inclòs dins del Hub), resoldre dubtes i escoltar les aportacions 
dels veïns. En els propers mesos es realitzaran més reunions. 
(Fotografia: Arnau Pasqual/Departament de Cultura)

Vocento explora aliances amb grups 
rivals per abaratir costos

 Molt s’ha parlat en els 
darrers anys de fusions al 
sector de la premsa. Con-
solidació del mercat que 
hagués estat una resposta 
a les incògnites que des-
perta el negoci, amb la 
venda d’exemplars físics 

sota mínims i la caiguda des de fa anys de la publicitat offline. 
Retrocés que amb prou feines pot ser compensat pel creixe-
ment de la publicitat digital i per l’incipient mercat de les subs-
cripcions. Al marge de l’adquisició del grup Zeta per Premsa 
Ibèrica el 2019, no hi ha hagut més operacions rellevants en els 
darrers temps.

Vocento ha estat un dels grups que ha portat la veu cantant en 
aquest procés no culminat de fusions i adquisicions al sector. 
El seu CEO, Luís Enríquez, ha mostrat interès diverses vega-
des a ser protagonista en una eventual fase de concentració 
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de mitjans. No obstant, mai no es va arribar a materialitzar cap 
operació, malgrat que hi va haver converses en aquest sentit.

El que sí que es va crear fa tres anys va ser una aliança comer-
cial entre la pròpia Vocento, Godó i Prisa: van formar WeMass 
per gestionar de manera conjunta part de la publicitat digital 
de totes les seves capçaleres. Dirigit per Plácido Balmaseda, 
aquest marketplace va facturar 24 milions d’euros l’any passat.

Atès l’èxit d’aquesta plataforma, ara Vocento vol ampliar aquest 
tipus d’aliances amb grups rivals a altres parts del negoci. 
L’objectiu seria fonamentalment abaratir costos. Així ho va ex-
pressar aquesta setmana Luís Enríquez en una presentació da-
vant d’analistes. “Hem de negociar amb els nostres competidors 
principals entorns de col·laboració i de producció d’economies 
d’escala més enllà de WeMass”. Tenim la inquietud –afirma el 
directiu– de generar sinergies amb acords en certs àmbits del 
negoci core». Sense entrar en detalls, Enríquez va explicar que 
“els grans editors tenim equips redundants en moltes coses que 
no aporten valor a l’àmbit competitiu on ens desenvolupem”. Va 
aclarir que “evidentment no podrem compartir redaccions” , però 
“hi ha altres àmbits que sí que permeten compartir estructures i 
que ens enfortiran”, de manera que “es sinèrgies no són només 

de costos, probablement també podrien ser d’ingressos”. “Ja hi 
estem treballant de cara al 2023”, va comentar Enríquez.

Cal recordar que Vocento perd 1,2 milions fins al setembre per 
l’augment de costos de producció i una caiguda d’ingressos, 
en part culpa de l’ estancament de la publicitat estatal. Aquesta 
font d’ingressos només ha crescut un 1,3% fins al setembre, 
però ha estat fonamentalment gràcies a l’offline (+6,7%). (Font: 
Dircomfidencial – infografia: Estrategias de Inversión)

Google implementarà en proves 
les noves propostes d’identificació 
publicitària per a Android el 2023
 
Al llarg de l’any que ve els actors de l’ecosistema publicitari 
podran testar en mòbils Android les alternatives que Google ha 
anat presentant de cara a retirar el suport per a  galetes  de ter-
cers de Chrome el 2024. L’anunci no inclou una data exacta de 
sortida i tampoc no indica quan deixarà de ser possible utilitzar 
AdID, el tradicional identificador publicitari dels mòbils Android.
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La companyia espera que així hi hagi prou temps perquè els des-
envolupadors puguin treballar a fons sobre aquests esquemes, 
de manera que les APIs puguin ser refinades tot el possible per a 
un llançament en ferm. Fonts del sector consultades per mitjans 
especialitzats apunten que precisament la solució d’atribució de 
Google guanya en la comparativa amb l’SKAdNetwork d’Apple, 
que complica força la capacitat de deduir els itineraris de conver-
sió per les seves restriccions de privadesa.

Aquest no seria en principi el cas del rival gràcies a SDK Run-
time, la funció del qual és  protegir les dades personals d’una 
eventual recollida no consentida i posar-les a disposició dels 
socis designats de manera segura  perquè l’atribució es pugui 
fer. L’empresa explica que l’operativa es basa a dividir el codi 

de l’aplicació i el de tercers, de manera que es pugui controlar 
allò que es capta de l’usuari.

Alguns editors i anunciants consideren que el final de les  ga-
letes  de tercers consolidarà el predomini del gegant tecnològic 
al mercat publicitari digital  i no veuen clar que les alternatives 
presentades puguin reemplaçar a un nivell acceptable la seg-
mentació que venia oferint aquesta tecnologia.

Entre altres coses, les suspicàcies se centren en fins a quin punt 
la classificació dels usuaris per temes no oferirà un conjunt mas-
sa ampli per planificar i redundarà eventualment en campanyes 
menys eficaces. I a aquestes reticències s’uneixen les d’alguns 
especialistes en seguretat,  que creuen que aquest nou escenari 
no suposarà una millora real per a la privadesa dels internautes. 
(Font: The Verge – infografia: Bussines Insider)

Formació al Col·legi de Periodistes

Introducció al Protocol per a comunicadors.- Curs presen-
cial. Barcelona. Dimarts, 29 de novembre (De 10.00h a 14.00h) 
- Aquest curs, dirigit per Gisela Enseñat, permet conèixer els 
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principis bàsics del Protocol i la seva vinculació amb els actes 
públics i privats de diferents àmbits; dominar les tècniques i ei-
nes bàsiques per a l’efectiva organització del actes i reconèixer 
les sinèrgies relacionals i comunicatives que el Protocol aporta 
a empreses i institucions.      
     
Curs avançat de comunicació inclusiva i no sexista.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 23 de novembre (De 10.00h a 
13.00h) - Aquesta formació, a càrrec de Sílvia LLombart, vol fer 
una mirada pràctica sobre la comunicació inclusiva i no sexista. 
A través de recursos presentats per la docent, s’analitzaran no-
tícies, webs, textos legals, fotografies, cartells, vídeos, infogra-
fies, etc. Aquestes anàlisis mostraran errors que no es veuen 
normalment, s’explicarà com evitar-los i s’oferiran eines per 
produir continguts, tant escrits com audiovisuals, amb mirada 
inclusiva i no sexista.

Taller d’Instagram.- Sessió on line en directe i enregistrada. Di-
jous 24 de novembre (De 09.30h a 13.30h) - En aquesta sessió 
d’Instagram, impartida per Pilar Yépez, s’explicaran les principals 
característiques i funcionalitats d’aquesta xarxa. S’ensenyarà a 
crear perfils, com funcionen les stories i publicacions i es mostra-
ran les seves possibilitats per aprofitar-la al màxim.

Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs on line sense 
restricció horària. Del dijous 1 al 22 de desembre (10 hores) 
- Amb aquest curs, dirigit per Adrià Caballero, l’alumnat am-
pliarà els seus coneixements en redacció, aportant les eines 
que necessita per adaptar la forma d’escriure al que demanden 
els gestors de continguts, el posicionament i la forma en què 
l’usuari consumeix la informació actualment.
Taller de LinkedIn.- Sessió on line en directe i enregistrada. 
Dijous 1 de desembre (De 09.30h a 13.30h) - En el taller de 
LinkedIn tractarem amb Pilar Yépez com treballar el perfil, les 
connexions, els missatges, els grups i com fer networking i ex-
plorarem les tècniques per cercar informació.

Com preparar una nota de premsa i tenir presència als mi-
tjans.- Curs presencial. Manresa. Dimarts 13 de desembre (De 
09.30h a 12.30h) - Aquesta formació, a càrrec d’Adrià Caballe-
ro, se centra, d’una banda, en les notes de premsa i els nous 
formats digitals per estar en contacte amb els mitjans i guanyar-
hi visibilitat i d’una altra, en adaptar els nostres continguts per 
convertir-los en quelcom molt més atractiu. 

Crea continguts amb Genially.- Sessió on line en directe. 
Dimarts 13 i divendres 16 de desembre (De 10.00h a 13.00h) 

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

- Genially és una eina online gratuïta que ens permet crear pe-
ces gràfiques digitals, com presentacions, banners per a xarxes 
socials, continguts per a web o infografies. És una eina molt 
útil per als professionals de la comunicació, gràcies a la seva 
flexibilitat i facilitat a l’hora de crear continguts atractius ja que 
no cal instal·lar-la. En el curs, presentat per Marta Aguiló, veu-
rem com crear peces digitals, coneixerem les funcionalitats de 
Genially i aprendrem els conceptes bàsics de disseny que hem 
de tenir en compte a l’hora de maquetar continguts
 
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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Desenvolupen un codi sobre l’ús 
d’Influencers a la Publicitat
Per Espacio Dircom

Acaba de celebrar-se la segona reunió de la Comissió de Se-
guiment del Protocol per al Foment de l’Autoregulació sobre 
Publicitat a Mitjans Digitals, l’objectiu principal del qual és ava-
luar el funcionament del Codi sobre l’ús d’Influencers a la Pu-
blicitat de l’ Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) i AUTO-
CONTROL, així com establir directrius i criteris de col·laboració 
per a la seva difusió.
 
La reunió de la comissió van assistir representants de la  Secre-
taria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, de la  Secre-

taria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, del  
Ministeri de Consum, de l’ AEA , i d’AUTOCONTROL va servir per 
consolidar aquest codi, que estableix un conjunt de normes per 
ajudar al correcte compliment de l’obligació legal d’identificabilitat 
dels continguts publicitaris difosos per  influencers.

Així, en aquells casos en què la naturalesa publicitària del con-
tingut no sigui clara i manifesta, el codi estableix l’obligació 
d’incloure una indicació sobre això que ha de ser explícita, im-
mediata i adequada al mitjà i missatge sobre la naturalesa publi-
citària d’aquestes mencions o continguts. En concret, en aquests 
casos es proposa la utilització d’indicacions com ara “publicitat”, 
“publi”, “en col·laboració amb” o “patrocinat per”, tant en la publi-
cació inicial del contingut, com quan l’influencer ho comparteixi.  

El control del compliment del codi s’encomana a AUTOCON-
TROL, el Jurat del qual de la Publicitat s’encarrega de resoldre 
les eventuals reclamacions rebudes per incompliment de les 
normes contingudes en el mateix.

Durant la reunió es va destacar l’adhesió de prop de 80 noves 
entitats al Codi des de començament del 2022, cosa que fa un 
total de 771 entitats adherides en aquests moments.
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Els integrants de la comissió van valorar positivament les no-
ves adhesions al codi, alhora que es va presentar l’Informe 
d’activitat del Jurat de la Publicitat en relació amb l’aplicació 
d’aquest codi , corresponent al període de gener a octubre de 
2022. En concret, durant aquest període, s’han resolt 20 casos 
sobre publicitat d’influencers, i 3 més es troben en tramitació. 
De les reclamacions rebudes, 13 procedien de particulars i 7 
d’associacions de consumidors o organitzacions ciutadanes.

El motiu principal de la majoria de les reclamacions presen-
tades es va referir a la manca d’identificació de la naturalesa 
publicitària del missatge o a l’absència duna indicació explícita, 
immediata i adequada al mitjà i missatge. Dels casos resolts, 
en 12 casos el reclamat va acceptar la reclamació, 3 van ser 
estimats pel Jurat, 4 van ser desestimats i en 1 cas el Jurat va 
emetre un dictamen.

Al si d’aquesta Comissió de Seguiment, AUTOCONTROL va 
posar de manifest alguns dels criteris interpretatius del codi que 
es desprenen dels pronunciaments dictats pel Jurat fins a la 
data, amb relació als casos en què cal identificar la publicitat. 
Pel que fa a això, de la doctrina del Jurat es desprèn que l’ús de 
hashtags amb la marca del producte o servei promocionat, en 

la mesura que es pot produir tant en post de contingut editorial 
com en post de contingut publicitari, no és suficient per revelar 
el caràcter publicitari d’un missatge.

A més, es va analitzar l’ús del terme anglosaxó “ ad ”, i es va 
concloure que tampoc no és un recurs acceptable per revelar la 
naturalesa promocional del missatge que es difon ja que no és 
un recurs que permeti al consumidor mitjà advertir-ne inequí-
vocament el caràcter publicitari, ja que no es pot descartar que 
aquell en desconegui el significat.

El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital que pre-
sideix la comissió va posar en valor l’existència d’aquests cri-
teris interpretatius en la mesura que contribueixen a un compli-
ment adequat de l’obligació d’identificabilitat que preveu el codi.

En el marc de la reunió, AUTOCONTROL i l’ AEA van presen-
tar l’informe d’activitats dutes a terme per difondre el codi de 
conducta, alhora que es va presentar la posada en marxa de 
noves activitats de difusió i promoció a implementar els propers 
mesos, entre les que destaquen l’enviament de cartes recor-
dant l’obligació del compliment del codi a totes les entitats ad-
herides, així com l’organització d’una jornada formativa.
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La premsa escrita agonitza, però salva 
paradoxalment vides
Per Esther Lastra / Marketing Directo

La professió de repartidor de premsa escrita no és fàcil de cap 
manera. Plou o neu, els qui es dediquen a aquest ofici han de 
seguir necessàriament endavant amb la seva feina (per més 
que les condicions climatològiques siguin adverses). Al nord-
est de França un humil repartidor de diaris ha adonat de la relle-
vància de la seva feina (que no té res de fútil) després de salvar 
la vida a una dona gran.

Els fets han tingut lloc en una petita localitat situada a la serra-
lada dels Vosges, a França. El repartidor de premsa escrita que 

protagonitza aquesta història va constatar que els darrers nú-
meros del diari Dernières Nouvelles d’Alsace s’havien acumulat 
durant diversos dies a la bústia d’una subscriptora de l’edició 
impresa del rotatiu.

Alertat per la bústia plena de la subscriptora de Dernières Nou-
velles d’Alsac, el repartidor es va posar en contacte amb el diari 
i va tenir llavors notícia que la subscripció de la dona no havia 
estat cancel·lada (com al principi havia suposat).

Quan al matí següent el repartidor va tornar a la vivenda de la 
subscriptora i va verificar que la bústia seguia plena, aquesta 
va fer sonar les alarmes a l’alcaldia de Bourg-Bruche, que va 
decidir enviar la policia i una brigada de bombers a la residèn-
cia, on la propietària va ser trobada esfondrada a terra i amb 
símptomes hipotèrmia.

L’alcalde de Bourg-Bruche, un poble de només 400 habitants, 
es va involucrar personalment en el rescat de la dona i va acom-
panyar a la casa de la dona els professionals d’emergències. 
A més, posteriorment es va posar en contacte amb el fill de la 
dona gran.
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La dona va fer arribar nota d’agraïment al repartidor que li va 
salvar la vida amb la complicitat del diari a què estava subscrita. 
I quan aquest dimarts el repartidor es va disposar a recollir el 
feix de diaris que havia de repartir, va trobar adherida a la part 
superior la nota següent: «Bon dia, la subscriptora et dona les 
gràcies per haver-li salvat la vida».

Potser la premsa escrita no travessa pel seu millor moment, 
però en petites localitats com Bourg-Bruche segueix exercint 
un rol absolutament protagonista i és una mena de nexe amb 
la resta del món per als que hi resideixen (tant que pot arribar 
a salvar-los la vida ).

Una història ben bonica, oi? Al nord-est de França un humil 
repartidor de premsa escrita s’ha adonat de la rellevància de 
la seva feina (que no té res de fútil) després de salvar la vida a 
una dona gran. (Fotografia: Diario Ideal)
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La sanció de 400 milions de dòlars de 
Google i l’impacte de les cinc multes 
més fortes de privadesa de dades als 
plans publicitaris del 2023
Per Kendra Clark, reporter sènior / The Drum

Després d’una sanció històrica imposada a Google aquesta se-
tmana per fer un seguiment il·legal de les ubicacions dels usua-
ris, catalogem les multes reguladores de seguretat i privadesa 
de dades més grans que s’han fet mai, i descobrim què significa 
per a les parts interessades del sector.

A mesura que els legisladors de tot el món fan que la privadesa 
de les dades dels consumidors sigui una prioritat clau, també 
s’està intensificant l’aplicació de les polítiques existents.

Els reguladors europeus estan reprimint les infraccions del Regla-
ment general de protecció de dades (GDPR) de la UE amb multes 
més fortes que mai. Mentrestant, la llei de privadesa més estricta 
dels Estats Units, la Llei de privadesa del consumidor de Califòrnia 
(CCPA), acaba d’entrar en vigor, amb el minorista de bellesa Sephora 
patint la primera sanció en forma d’un acord d’1,2 milions de dòlars.

Els experts esperen que la repressió regulatòria només 
s’intensificarà a partir d’aquest punt. “Els reguladors europeus 
van imposar col·lectivament sancions rècord d’acord amb el 
GDPR el 2022”, diu Isabelle Roccia, directora general europea 
de l’Associació Internacional de Professionals de la Privacitat. 
“Esperem que l’aplicació substancial del GDPR continuï a me-
sura que l’atenció dels reguladors europeus s’intensifiqui en les 
infraccions de seguretat i el compliment dels nous requisits de 
la política de dades de la UE”.

Amb l’escalfament de l’aplicació, i una ràfega de noves activi-
tats legislatives de privadesa, les empreses que recullen, pro-
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cessen, emmagatzemen i comercialitzen dades dels consumi-
dors senten la pressió.

Aquestes són les cinc sancions de privadesa de dades més 
grans registrades fins ara i el que signifiquen per als venedors. 
(Val la pena assenyalar que els acords d’algunes demandes 
d’acció col·lectiva poden ser comparables o superiors a alguns 
dels valors següents; aquestes sancions només impliquen 
l’aplicació normativa.)

1. Didi Global: 1.190 milions de dòlars (2022).- El juliol 
d’aquest any, la plataforma xinesa de transport de cotxes Didi 
Global va rebre la sanció de privadesa més gran que s’ha pro-
duït mai. L’Administració del ciberespai de la Xina va emetre la 
multa després de determinar que les pràctiques de l’empresa 
violaven la llei de seguretat de la xarxa del país, la llei de segu-
retat de dades i la llei de protecció de la informació personal. El 
govern també va multar dos líders d’empreses individuals d’uns 
140.000 dòlars cadascun.

La decisió es va produir després d’una investigació que va durar 
un any, després que el govern sospitava que Didi Global infringia 
les lleis de privadesa i seguretat. L’empresa va acceptar el càstig.

2. Amazon: 877 milions de dòlars (2021).- El juliol del 2021, 
els reguladors europeus a Luxemburg van multar a Amazon Eu-
rope amb una multa de 877 milions de dòlars per violacions de 
dades i no complir els principis generals de processament de 
dades segons el GDPR. Els funcionaris també van encarregar 
a Amazon “revisions de pràctiques” no especificades.

La multa és especialment forta: va ser la primera sanció del 
GDPR del seu calibre i va arribar en un moment en què molts 
defensors de la privadesa s’havien cansat d’una aplicació laxa 
i ineficaç. Segons els experts, les raons del nombre poden ser 
múltiples. “Cada llei de privadesa important té una metodologia 
diferent per determinar les multes, però el tema subjacent és 
que com més “greu” sigui la infracció, pitjor serà la sanció”, diu 
Andrew Clearwater, director de confiança de l’empresa de pri-
vadesa i compliment OneTrust.
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“La majoria de les lleis principals tenen en compte l’impacte negatiu 
potencial sobre l’interessat, així com la negligència de l’empresa o 
la continuïtat deliberada amb l’incompliment fins i tot després de ser 
notificat”, diu. Altres consideracions poden incloure la naturalesa, 
l’abast i la durada de la infracció i els tipus de dades dels consumi-
dors afectades (com ara la informació sensible com les dades de 
salut i financeres), així com el grau de negligència implicat.

Pel que fa al GDPR, la multa inicial es calcula com a percentatge de 
la multa màxima possible, i pot ser: el més alt entre 10 milions d’euros 
o el 2% de la facturació anual de l’empresa; o el superior entre 20 
milions d’euros o el 4% del volum de negocis anual de l’empresa. La 
ruta que es pren depèn de les infraccions específiques.

Alguns detalls del cas d’Amazon, i de la denúncia inicial, que, 
presentada en nom de 10.000 persones, assegurava que el sis-
tema de publicitat de l’empresa no està arrelat en el “consenti-
ment lliure” - encara no estan clars.

Amazon, però, va tornar. L’octubre de l’any passat, l’empresa 
va recórrer la multa. En un comunicat, va negar que s’hagués 
produït cap violació de dades. El recurs encara no ha arribat als 
tribunals europeus.

3. Equifax: 575 milions de dòlars (2019).- L’oficina de crèdit 
Equifax el 2017 va comprometre la informació personal d’uns 
150 milions de consumidors quan no va poder corregir eficaç-
ment una vulnerabilitat de la base de dades. Com a resultat, 
la companyia va acceptar pagar una multa de 575 milions de 
dòlars, que podria augmentar fins als 700 milions de dòlars, en 
un acord amb la Comissió Federal de Comerç (FTC) dels EUA, 
l’Oficina de Protecció Financera del Consumidor (CFPB) i els 50 
estats dels EUA. Es van destinar 300 milions de dòlars de la 
suma total a un fons per oferir als consumidors afectats serveis 
de control de crèdit, amb 125 milions de dòlars més per afegir si 
els pagaments no compensaven prou els consumidors. Equifax 
també va acceptar estar subjecte a auditories de seguretat ru-
tinàries de tercers.

La decisió es va produir després que l’empresa ja havia rebut 
una multa d’aproximadament 625.000 dòlars al Regne Unit per 
violar la llei predecessora del GDPR del país, la Llei de protec-
ció de dades de 1998.

En el moment de la decisió el 2019, el president de l’FTC, Joe 
Simons, va dir: “Les empreses que es beneficien de la informa-
ció personal tenen una responsabilitat addicional de protegir i 
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assegurar aquestes dades. Equifax no va prendre les mesures 
bàsiques que podrien haver evitat l’incompliment”.

El 2020, Equifax encara no havia acabat de pagar les seves 
faltes. Va tancar un grapat d’acords més petits amb institucions 
financeres i els estats nord-americans de Massachusetts i In-
diana per compensar la mateixa incompliment del 2017.

4. Instagram: 403 milions de dòlars (2022).- Al setembre, Insta-
gram va rebre una multa de 403 milions de dòlars del Comissari de 
Protecció de Dades d’Irlanda per violar les proteccions de privadesa 
dels nens descrites al GDPR. La queixa es va centrar en un proble-
ma de plataforma de llarga data que posava a disposició pública els 
números de telèfon i les adreces de correu electrònic dels usuaris 
joves quan s’actualitzaven a comptes empresarials o de creadors 
(possiblement per veure funcions d’anàlisi del compte, com ara les 
visualitzacions del perfil i la participació de publicacions).

La decisió es va produir després que l’any 2020 es va iniciar una 
investigació, l’objectiu de la qual era avaluar com la plataforma 
social gestiona les dades dels usuaris d’entre 13 i 17 anys. Ins-
tagram va cooperar amb l’organisme regulador irlandès durant 
tota la investigació.

Tanmateix, l’empresa no està d’acord amb com es va calcu-
lar la multa i va dir que la decisió final es va prendre després 
que la configuració de privadesa i seguretat de la plataforma ja 
s’hagués actualitzat. “Aquesta consulta es va centrar en la con-
figuració antiga que vam actualitzar fa més d’un any, i des de 
llavors hem llançat moltes funcions noves per ajudar a mantenir 
els adolescents segurs i la seva informació privada”, va dir un 
portaveu de Meta.

Per a molts mitjans i jugadors adland, la decisió va afegir com-
bustible a un incendi creixent de privadesa de dades. Va arri-
bar poques setmanes després que l’oficina del fiscal general de 
Califòrnia emetés la seva primera acció d’execució de la Llei 
de privadesa del consumidor de Califòrnia, semblant al GDPR, 
contra Sephora. Gairebé al mateix temps, l’FTC va iniciar un 
nou procés d’elaboració de regles centrat en la repressió de les 
“pràctiques laxes de seguretat de dades”.

“Tot i que tots aquests esdeveniments no estan coordinats ni 
causals, certament estan correlacionats, una funció de molts 
anys fins a un moment en què aquestes regulacions tenen 
dents, i el mercat té el desig de veure’ls utilitzats per prote-
gir els consumidors”, Cory. Munchbach, president i director 
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d’operacions de la plataforma de dades de clients BlueConic, 
va dir a The Drum en aquell moment.

5. Google: 391,5 milions de dòlars (2022).- Només aquesta 
setmana, Google ha acceptat un acord de 391,5 milions de 
dòlars sobre les acusacions de 40 estats dels Estats Units 
que el tità tecnològic va fer un seguiment il·legal de les ubi-
cacions dels usuaris. A més de pagar la multa, Google també 
ha de ser més obert i transparent a l’hora de fer un segui-
ment de la ubicació dels usuaris i proporcionar informació 
més detallada sobre les dades de seguiment d’ubicació en 
una pàgina web dedicada. La decisió es va produir després 
que el 2018 es va obrir una investigació dirigida per advocats 
de l’estat.

“Quan els consumidors prenen la decisió de no compartir dades 
d’ubicació als seus dispositius, haurien de poder confiar que 
una empresa ja no farà un seguiment de tots els seus movi-
ments”, va dir el fiscal general d’Iowa, Tom Miller, en un comu-
nicat dilluns. “Aquest acord deixa clar que les empreses han de 
ser transparents en com fan el seguiment dels clients i complei-
xen les lleis de privadesa estatals i federals”.

L’empresa va dir en una publicació al blog publicada dilluns 
que es centraria a “fer actualitzacions en els propers mesos 
per oferir encara més controls i transparència sobre les dades 
d’ubicació”.

Els informes suggereixen que, en particular, l’empresa desen-
voluparà maneres més fàcils perquè els usuaris esborrin les 
seves dades d’ubicació. Els nous usuaris tindran accés a eines 
que poden facilitar l’eliminació automatitzada de determinades 
dades personals després d’un període de temps determinat. La 
sanció s’afegeix a una onada de recents denúncies de privade-
sa de dades contra Google. 

Per a l’ecosistema mediàtic, l’escriptura està a la paret.- La 
majoria de les multes més grans mai per violacions de la pri-
vadesa i la seguretat de les dades s’han produït només en els 
últims dos anys. La repressió de l’aplicació està arribant a un 
punt de febre; per a les empreses i editors d’adtech, especial-
ment aquells que tenen molt a perdre, com Meta, el negoci de 
la publicitat ja està amenaçat gràcies als canvis de privadesa 
d’Apple a iOS, no hi ha gaire marge d’error.
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Els reproductors multimèdia no només s’enfronten a una ame-
naça financera; també corren el risc de perdre la confiança i, 
finalment, de crear un entorn de marca inadequat per als anun-
ciants dels diners dels quals depenen tant. Meta en particular 
és un focus. A més de la recent sanció d’Instagram de 403 mi-
lions de dòlars, l’any passat es va cobrar a la plataforma de 
missatgeria del gigante tecnològic WhatsApp 255 milions de 
dòlars per violar les normes de transparència del GDPR (una 
decisió que va apel·lar). Altres editors principals, com Google 
i TikTok, també estan a punt. Saben que la marea està pujant. 
(Infografia: Diario As i 20Minutos) 
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És hora de treure la cotilla de la 
impressió
Per Dr. Dietmar Schantin, director de l’Institut d’Estratègies de 
Mitjans de Comunicació, Londres / International News Media 
Association

Sovint, els professionals dels nous mitjans de comunicació 
llencen les frases “primer digital” i “cèntric en l’audiència” per 
descriure els nous models de negoci per a les empreses de mi-
tjans, però l’objectiu final d’aquests enfocaments sovint s’entén 
malament.

Amb cada contingut publicat, l’ideal és que hi hagi una sensació 
d’èxit per a l’audiència en forma d’un benefici intel·lectual, mo-

netari o emocional. Si això passa amb prou històries, lectors i 
usuaris compren o renoven les subscripcions o fins i tot amplien 
el seu consum a la resta de productes de la marca.

Però assolir aquest objectiu encara es veu obstaculitzat per una 
devoció arrelada a moltes redaccions per imprimir processos i 
pràctiques impulsades pels diaris. Aquest compromís fora de 
lloc pot ser el resultat de “fer el que saps” i d’una vacil·lació 
natural i comprensible per canviar. Després de tot, la impressió 
continua sent un generador de beneficis en molts mercats.

Part d’aquesta resposta és el resultat de la tecnologia que im-
pulsa el flux de treball: els processos i sistemes optimitzats per 
a la impressió són costosos de substituir, de manera que les 
solucions digitals s’enganxen als sistemes existents. Tot i que 
redueix els costos, també limita el desenvolupament digital i és, 
inevitablement, un compromís.

Tot i que la digitalització està molt avançada a moltes oficines 
editorials, el producte imprès encara té en compte pràctiques 
heretades que potser ja no es justifiquen en funció de la contri-
bució de la impressió al creixement i la sostenibilitat del negoci. 
I fins i tot si la impressió encara contribueix substancialment als 
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ingressos, el seu lloc en el flux de treball inevitablement ha de 
canviar si el rendiment millora i els ingressos digitals creixen.

En moltes redaccions, el contingut es produeix per a la impressió 
i després es transfereix a digital. Això és cert fins i tot si el sistema 
de gestió de contingut és “neutre als mitjans” o fins i tot “digital”.

Encara és difícil per a moltes editorials pensar i actuar de ma-
nera totalment independent de la impremta, cosa que no és 
d’estranyar. Fins i tot avui, encara hi ha la preocupació gene-
ralitzada de la “canibalització”: que la qualitat i els ingressos 
produïts pel producte imprès patiran de la digitalització, malgrat 
l’evidència que el declivi de la impressió i el creixement digital 
prové del comportament de l’audiència i no de la resposta digi-
tal als seus desitjos.

El públic no està interessat en qüestions d’ingressos o de plata-
formes: simplement volen les seves notícies i informació quan 
la volen, en el format que prefereixen. Avui, aquest format és 
principalment digital.

Un altre obstacle és el “flux de treball basat en el disseny”, que 
es va introduir per a l’eficiència fa més de 20 anys, però avui 

limita el desenvolupament digital. Proporcionar plantilles sen-
se compromisos que s’han d’omplir de maneres específiques 
crea restriccions que gairebé sempre perjudiquen la història. 
Una plantilla que conté especificacions de longitud estrictes, 
per exemple, pot deixar els lectors amb preguntes, ja que una 
història que necessita més espai no s’explica del tot.

De la mateixa manera, la història pot quedar-se sense aire i 
l’espai assignat s’omple d’informació repetitiva i detalls irrelle-
vants. Els clients, especialment els digitals, sovint amb poca 
paciència, noten la pèrdua de qualitat i satisfacció derivada d’un 
disseny de talla galetes.

La narració digital només pot prosperar si s’elimina la cotilla 
d’impressió. El contingut i el seu impacte han de ser el focus 
del lector (de pagament). Una història ben explicada a l’escala 
adequada funciona tant en format digital com imprès. Però la 
història ha de guiar el disseny, no al revés.

Les empreses de mitjans que volen donar forma activa al seu 
futur han de ser més rellevants i interessants per als futurs 
grups objectiu. I aquests grups objectiu són sens dubte digitals. 
(Infografia: Futurlife21)
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Un manual de privadesa de dades 
amb Google: tot el que necessiteu 
saber
Per Per Jenni Baker, ajudant de Redacció / The Drum

En aquest manual de privadesa per als anunciants, The Drum 
es va posar al dia amb dos dels líders de privadesa de Google 
del Regne Unit per obtenir informació i consells sobre com les 
empreses poden prosperar en un món de privadesa.

En el món de la publicitat digital, on els consumidors volen 
més control de les seves dades personals, però també bus-
quen experiències més personalitzades, els venedors d’avui 
s’enfronten a un repte: com portar tots els avantatges del màr-
queting basat en dades en un món que també posa la privadesa 
de les dades. primer?

Cada empresa d’avui està en el seu propi viatge de privadesa 
primer. Fes-ho bé i els beneficis són clars: les investigacions de 
Google i Ipsos mostren que els usuaris que senten el control 
de les seves dades personals tenen tres vegades més probabi-
litats de reaccionar positivament a la publicitat i dues vegades 
més probabilitats de trobar-la rellevant.

És per això que hem parlat amb Claire Norburn, responsable 
de privadesa del Regne Unit i Irlanda, Go to Market, i Adam 
Taylor, responsable de privadesa del Regne Unit, Google Mar-
keting Platform a Google per donar-nos una explicació sobre 
els coneixements bàsics sobre les preguntes més urgents re-
lacionades amb la privadesa, qüestions i expectatives a què 
s’enfronten avui totes les empreses i com maximitzar les opor-
tunitats que ofereix als anunciants.
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“El màrqueting responsable s’ha de veure com una oportunitat 
de creixement, per això requereix un enfocament de la priva-
desa del client que sigui proactiu en lloc de reactiu”, van dir. 
“Si proporcioneu una sensació de control, genereu confiança i 
forjeu relacions mútuament beneficioses i sostenibles, el vostre 
negoci continuarà prosperant”.

Què entenem exactament per “privadesa de dades”?
Quan parlem de privadesa de dades en línia per als clients, 
estem parlant de la capacitat d’un individu per determinar quan, 
com i fins a quin punt es comparteix i utilitza la seva informació 
personal.

I per què els importa als anunciants?
A mesura que més persones comencen a gestionar les seves 
vides en línia, s’han interessat cada cop més en la manera com 
s’utilitzen i gestionen les seves dades personals. El risc és que 
les experiències negatives de privadesa puguin afectar la con-
fiança entre clients i empreses, i perjudicar la seva capacitat per 
formar una relació positiva i sostenible amb ells.

Quins són alguns dels principals reptes de privadesa de 
dades a curt termini que cal superar?
En resposta a les creixents preocupacions sobre la manera 
com es recullen i s’utilitzen les dades, la majoria dels nave-
gadors convencionals estan eliminant progressivament les ga-
letes de tercers. Això vol dir que els anunciants han de trobar 
noves maneres de relacionar-se amb els clients i mesurar l’èxit, 
maneres que no es basen en dades de tercers.

És un repte que s’agreuja amb els viatges de compra cada cop 
més “desordenats” i no lineals que fan els clients actuals. Des 
d’aplicacions de compres per a mòbils fins a agregadors de xar-
xes socials, els anunciants han de tenir en compte més pedres 
de toc que mai mentre intenten apropar els clients als productes 
que els interessen.
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Com poden les tecnologies alternatives que preserven la 
privadesa ajudar la indústria a avançar?
Les persones no haurien de sentir que se’ls rastreja a través 
del web per gaudir dels avantatges que ofereix la publicitat per-
sonalitzada, i els venedors no haurien de sentir que necessiten 
seguir tots els moviments dels seus clients per oferir avantatges 
de rendiment.
 
S’estan desenvolupant noves tecnologies de preservació de la 
privadesa per abordar aquesta tensió: l’objectiu és reduir la de-
pendència del seguiment entre llocs i aplicacions, alhora que 
ofereix als editors i anunciants les eines que necessiten per 
ajudar a impulsar i mesurar el seu màrqueting que prioritza la 
privadesa. eficaçment.

De qui és la responsabilitat dins del negoci impulsar aques-
ta mentalitat de privadesa?
Aconseguir que la vostra estratègia de privadesa sigui correcta 
és un viatge de diversos anys, i cal més que el vostre departa-
ment de màrqueting per oferir-la perquè sigui completa, fiable 
i eficaç. La suite C ha d’ajudar a definir una cultura forta cen-
trada en la privadesa i donar-li vida a través de la vostra gent i 
operacions.

Diversos executius de nivell C i líders empresarials van com-
partir les seves experiències en la creació d’empreses que prio-
ritzin la privadesa, cadascun aportant idees i estratègies dife-
rents a la taula: des de desenvolupar marcs i llenguatge comú 
que ajudin a tothom a entendre millor la privadesa, fins a definir 
exactament qui és responsable. per mesures de privadesa.

És essencial tenir un equip dedicat a la privadesa?
És crucial tenir les persones adequades que ocupen funcions cen-
trades en la privadesa a la vostra organització. El més important és 
la relació d’un candidat amb la privadesa i la seva voluntat d’estar al 
dia d’un tema que canvia gairebé diàriament. Vegeu aquí per obte-
nir més perspectives dels líders empresarials sobre la identificació 
de candidats a mesura que formeu el vostre equip de privadesa.
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Alternativament, si no esteu en condicions de contractar expe-
riència interna, podeu treballar amb agències acreditades. Tam-
bé ofereixen les millors solucions de la seva classe i el talent 
per ajudar-vos a preparar-vos: escolteu tres líders d’agències 
del Regne Unit sobre on ha de ser la vostra estratègia de pri-
vadesa el 2023.

Quin impacte tindrà un enfocament de privadesa primer per 
a les empreses?
Una investigació publicada el 2021 entre Google i Ipsos, un estudi 
amb 7.200 europeus, va revelar que és més probable que les per-
sones confiïn en les empreses quan deixen clar com estan utilit-
zant la informació dels clients i què oferiran a canvi. I quan la gent 
té més probabilitats de confiar en les empreses, és més probable 
que els venedors vegin beneficis significatius de rendiment.

A partir d’aquestes troballes, hem desenvolupat un conjunt de 
principis rectors per ajudar els venedors a fer que les seves 
activitats siguin més significatives, més memorables i més ma-
nejables. L’informe defensa mesures proactives i que prioritzen 
la privadesa que ajuden els clients a sentir-se més controlats, 
més disposats a confiar en les empreses i més disposats a 
compartir les seves dades amb aquestes empreses.

A partir d’aquí comença a sorgir una imatge molt més clara de 
com és la publicitat impactant i que prioritza la privadesa. Una 
en què les marques poden captar el seu públic, descobrir més 
sobre els seus clients i obtenir la imatge més completa possible 
de la seva campanya.

Manteniu-vos al dia amb el progrés de la prova de privadesa 
i obteniu informació addicional al bloc de desenvolupadors de 
Chrome, on podeu seguir les oportunitats de prova i la informa-
ció més recent. (Infografies: Impulsa Popular, Marketing4ecom-
merce i s03.s3c.es)
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Què ens aprofita més, la lectura física 
o la digital?
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de Comuni-
cació

Sempre em pregunto si el lector se sent més còmode llegint la 
premsa en paper o digital. Darrerament, amb suports rellevants 
d’investigadors i professors de Comunicació, s’intenta demos-
trar que els textos impresos proporcionen una millor compren-
sió lectora. Aquesta informació es fonamenta, en bona part, 
en el fet que cada vegada es constata més que gran part de 

la lectura a l’escola es fa digitalment. Les editorials de mate-
rials didàctics publiquen versions digitals de llibres de text i els 
estudiants llegeixen de tot, des de fragments de llibres fins a 
llocs web de diversos tipus. Al mateix temps, les recopilacions 
de recerca recentment publicades tant dels Estats Units com 
d’Espanya mostren una millor comprensió lectora quan llegei-
xen textos impresos.

És precisament en el context que he exposat que cerco la res-
posta a la meva inquietud. Entenc com a molt interessant saber 
si hi pot haver alguna diferència en la comprensió lectora entre 
el format digital i el format paper en la lectura de la premsa.

Llegir digitalment pot significar llegir en un telèfon mòbil, un or-
dinador portàtil o una tauleta de lectura. El que es llegeix pot 
ser realitat, ficció o una conversa a través de les xarxes socials. 
Pot ser en format PDF o en una pàgina web. El que distingeix la 
lectura digital és que el text es presenta en una pantalla.

El text de la pantalla pot ser lineal, és a dir, com en un llibre 
clàssic, però també pot tenir enllaços incrustats. Un text amb 
enllaços s’anomena hipertext i normalment s’estructura de 
dues maneres diferents; ja sigui jeràrquicament amb una es-
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tructura en forma d’arbre (pensem en una pàgina web on primer 
es presenta la informació general i després fem clic) o com una 
xarxa on els enllaços condueixen a altres pàgines. Una obvietat 
per als acostumats a llegir en format digital.

Els resultats d’investigacions recents mostren, entre altres co-
ses, que la lectura en formats digitals es fa més ràpid, mentre 
que es perd part de l’experiència corporal de sostenir un llibre o 
un diari. Què signifiquen aquests resultats per a la comprensió 
lectora?

Seguint el meu periple virtual pel nord d’Europa, m’aturo a Suè-
cia. Una investigació de l’Agència Nacional d’Educació de Suè-
cia sobre la comprensió lectora, titulat Com compilem i difonem 
el coneixement, és francament aclaridora.

La investigació recull que diferents estudis d’Alemanya, els 
EUA i els Països Baixos han trobat que les persones que llegei-
xen en una pantalla tendeixen a escurçar el temps de lectura 
en comparació amb si llegeixen el mateix text en format paper. 
Com més curt és el temps de lectura, menys temps també es 
dedica a una tasca determinada.

Una conclusió que es va extreure de l’estudi va ser que “quan 
els alumnes més joves llegeixen en una pantalla, els professors 
haurien d’aconsellar als estudiants perquè no treballin massa 
ràpidament, de manera que els alumnes tinguin temps per pro-
cessar el contingut. Fins i tot els lectors més grans tendeixen a 
llegir textos digitals més ràpid que els textos impresos”.

En una part de l’estudi suec crida l’atenció que, després de 
la lectura, es van fer tres tipus de preguntes als participants 
en la investigació: 1) explicar quina era l’essència del text; 2) 
enumerar alguns punts principals del text; i 3) reproduir altres 
informacions rellevants. Els autors del treball havien d’estimar 
la seva pròpia comprensió lectora en una escala de l’1 al 10. A 
la primera pregunta, sobre el nucli del text, els participants ho 
van fer igual de bé independentment del format en què havien 
llegit el text.

D’altra banda, els que llegien en format paper van poder re-
produir més punts principals; és a dir, van recordar diverses 
parts del text, les van poder connectar i així aconseguir una 
comprensió lectora més profunda. El mateix patró es va trobar 
en reproduir altra informació rellevant. No cal dir que ambdues 
troballes són estadísticament significatives.

EN PROFUNDITAT/ OPINIÓ



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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Una conclusió que treuen els autors és que si el lector “ha 
d’entendre més que el missatge bàsic d’un text, el mitjà en què 
està llegint hi juga un paper”. També en aquest estudi, els par-
ticipants van passar més temps llegint en format paper que en 
format digital. Així doncs, hi havia una connexió entre un temps 
de lectura més llarg i una millor comprensió lectora en profun-
ditat.

Curiosament, els participants en l’estudi Com compilem i difo-
nem el coneixement van estimar la seva comprensió lectora 
més alta en lectura digital del que realment era. En format pa-
per van valorar la seva comprensió més d’acord amb com esta-
ven les coses. “Si els lectors creuen erròniament que llegeixen 
i entenen millor del que realment ho fan en format digital, hi ha 
el risc que es comprometin massa poc a entendre el contingut, 
com també es mostra en un estudi anterior d’Ackerman i Golds-
mith de l’any 2011”. I conclouen: “Si els lectors dibuixen baixar 
el ritme de lectura, augmenten les possibilitats de captar també 
detalls en el text, si això és el que pretén, clar”.

Però les impressions visuals no ho són tot. En l’estudi que co-
mento, tres investigadors d’Espanya i Noruega, els professors 
Ladislao Salmerón, Ivar Bråten i Luis Gil, s’han interessat re-

centment en si aspectes com el color i la forma d’un text imprès 
o la sensació de subjectar-lo poden ajudar el lector a recordar 
el contingut. I raonen: “Aquesta última s’anomena experiències 
hàptiques, o percepció hàptica, i vol dir que l’individu pot obtenir 
informació mitjançant sentir, el tacte o els moviments corporals. 
Un exemple senzill de percepció hàptica és quan una persona 
ha de determinar quin dels dos objectes és més pesat i els 
aixeca per ‘sentir’. Un altre exemple és si recordem haver llegit 
alguna cosa cap al final d’un llibre, perquè tenim la sensació 
que ens quedaven unes quantes pàgines per arribar al final”.

El professor Salmerón, segons recull l’estudi de l’Agència Na-
cional d’Educació de Suècia, va realitzar un experiment amb 
101 estudiants universitaris. Els participants havien de llegir 
quatre textos sobre el canvi climàtic: un capítol d’un llibre de 
text, un article principal d’un diari, una entrada al bloc en una 
tauleta, i un article d’una revista científica de divulgació. La mei-
tat dels participants llegia els textos en un diari físic, revista, lli-
bre i en una tauleta, mentre que l’altra meitat llegia els mateixos 
textos mitjançant impressions en paper A4.

Entre altres coses, el resultat d’aquest experiment amb alum-
nes ens diu: “A l’hora de llegir diaris físics i més, els alumnes 
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van haver de canviar de posició per tractar els diferents tipus 
de textos. Aixecaven o abaixaven els braços, sentien el pes de 
què sostenien, qualsevol olor i la sensació de tocar l’objecte. 
Aquests fenòmens no van dirigir l’atenció dels alumnes, ans al 
contrari. Les seves instruccions consistien a llegir els textos i 
després escriure un text breu a partir d’una pregunta. Tots els 
participants tenien la mateixa tasca”.

L’anàlisi dels textos dels participants va demostrar que “els que 
llegien quatre formats diferents recordaven millor qui deia què 
dels textos, afirmaven diverses referències específiques als 
diferents textos i que integraven en una més gran mesura la 
informació dels diferents textos en la seva pròpia comprensió”. 
Una conclusió que van treure els autors va ser que l’experiència 
hàptica “jugava un paper en el record del contingut, però també 
en la separació de les diferents fonts d’informació”. Salmerón 
i els seus col·legues argumenten que documents massa sem-
blants, com els fulls A4 impresos, redueixen les possibilitats 
dels lectors d’organitzar la informació.

Aquest treball suec referma, evidentment, que els textos digi-
tals són una realitat i que els estudiants de totes les edats sem-
blen beneficiar-se de reduir la velocitat de lectura en formats 

digitals quan un text s’ha d’entendre a un nivell més profund. 
Els resultats del treball també mostren que és un avantatge 
per a la comprensió lectora que les fonts difereixin visualment i 
tàctilment. Proporciona millors condicions per recordar on es va 
llegir la informació i, per tant, millors condicions perquè el lector 
pugui organitzar la informació en un tot.

S’entén, doncs, que llegir d’una manera o de l’altra no és una 
qüestió de comoditat, sinó de comprensió. I potser també de la 
pressa que tingui cadascú. (Infografia: Wix.com)
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