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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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La premsa té l’objectiu d’allunyar els 
comentaristes de les xarxes socials 
amb una nova funció
Per David Sharman / Hold the front page

  
Dos diaris germans han llançat una nova fòrmula de comentaris 
en línia per atreure els debatents que volen un “millor ambient” 
que el de les xarxes socials. El Dundee Courier i l’Evening Tele-
graph han anunciat el llançament de la nova fòrmula, que per-
metrà als usuaris registrats interactuar amb editors i periodistes 
al seu lloc web compartit.

El nou fòrum permetrà als lectors “seguir els xats, periodistes i 
comentaristes que més us interessen”, amb etiquetes que apa-
reixen als articles per mostrar que hi ha una conversa activa.

El seu llançament va ser anunciat per Graham Huband, editor 
en cap de DC Thomson de Dundee, en un editorial. En el seu 
article, va fer referència a la recent oferta d’adquisició de Twitter 
d’Elon Musk, la persona més rica del món.

Graham escriu: “En alguns llocs, una minoria vocal que depe-
nen de l’assetjament ofensiu, l’assetjament i les despulles per 
empènyer les seves agendes han fet que anar ‘per sota de la 
línia’ sigui una idea poc atractiva.

“La presa de possessió d’una de les plataformes de xarxes so-
cials més grans del món per part de l’home més ric del món 
també ha tornat a posar el focus sobre la qüestió de com hauria 
de ser la ‘lliure’ d’expressió.

“Fer que el Courier en algun lloc pugui confiar en trobar una 
atmosfera millor, sense sufocar un debat sòlid en què la gent 
pugui expressar lliurement la seva opinió, ha estat, per tant, una 
part important de la nostra planificació.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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“Estem segurs que, entre les nostres eines de moderació i el vos-
tre bon criteri, podem crear alguna cosa que contradigui la tendèn-
cia i es converteixi en un exemple que els altres puguin seguir”.

Graham va afegir: “El nostre nou fòrum us permetrà formar part 
de la conversa sobre temes que us importen També hem dis-
senyat acuradament el fòrum per ajudar-lo a convertir-lo en un 
escenari acollidor que fomenta el debat constructiu i educat.”

“La majoria de nosaltres gaudim d’una xerrada sensata i infor-
mada sobre temes importants: l’oportunitat d’escoltar i aprendre 
d’una sèrie de persones amb opinions diferents ens beneficia 
molt col·lectivament. Els lectors tenen una gran quantitat de co-
neixements personals, coneixements especialitzats i experièn-
cies per compartir, tot això s’alimenta en els informes que fem i 
ajuden a generar canvis positius”.

En presentar la funció, els títols propietat de DC Thomson han 
encarat una mica la tendència a la indústria dels darrers anys 
per allotjar les instal·lacions de comentaris en línia.

El 2018, el Bradford Telegraph & Argus va eliminar la capacitat 
dels lectors de comentar les seves històries, afirmant que els 

extremistes les utilitzaven per “sembrar les llavors de la divisió”. 
Dos anys més tard, el Nottingham Post també va substituir el 
seu sistema per un nou règim de registre destinat a fomentar 
“converses més constructives”. Menjar poc i pair bé. (Infografia: 
Xarxanet)

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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Clarín, l’únic diari en espanyol al top 
10 mundial de subscriptors
Per Laboratorio de Periodismo

Clarín és l’únic diari en espanyol que es troba al top 10 mundial 
de subscriptors. Un informe realitzat per la INMA (International 
News Media Association) , revela els deu mitjans gràfics amb 
més quantitat de subscriptors digitals al món, i Clarín, amb més 
de 400 mil, és l’únic diari en espanyol i sud-americà a la llista . 

El grup el lidera The New York Times, amb 7,6 milions; The Wall 
Street Journal, amb 2,8 milions, i The Washington Post, amb 
2,7 milions, tots dels Estats Units. Els tres llocs següents es-
tan copats per mitjans britànics: The Economist, The Guardian 
i Financial Times ocupen la quarta, cinquena i sisena posició 
respectivament. Clarín és desè.

Segons publica Clarín, l’estudi va ser realitzat entre 85 dels dia-
ris més importants del món en base a xifres del tercer quadri-
mestre del 2021. Amb els números actualitzats al dissabte 14 
de maig del 2022,  Clarín va assolir els 521.765 subscriptors,  
i més de quatre milions de lectors registrats, liderant entre els 
mitjans al país.

“L’informe d’INMA mostra que la base de subscriptors digitals 
al món es va duplicar en els darrers tres anys, consolidant una 
tendència nascuda en la necessitat dels lectors de comptar 
amb informació verificada i de qualitat, i la seva disposició a 
pagar per obtenir-la”, indica Clarín. (Gràfics: Laboratorio de Pe-
riodismo/INMA).

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Els suplements aprofundeixen en 
la caiguda perdent més de 100.000 
lectors

Els suplements continuen en un descens imparable pel que 
fa a nombre de lectors de referència. Només tres capçaleres 
han aconseguit perdurar amb el pas del temps i l’evolució no 
és positiva. Cada cop són menys els usuaris que s’interessen 
pels suplements. Així ho ha reflectit el darrer Estudi General de 
Mitjans, que certifica un descens setmanal de més de 100.000 
lectors al sector.

En el còmput global, 1.765.000 lectors continuen recorrent a 
aquestes publicacions, quan el desembre del 2021 la xifra se si-
tuava en 1.900.000. Només una capçalera aconsegueix sobre-
passar el milió de lectors setmanal. XL Semanal continua sent 
el suplement de referència al sector amb 1.029.000 lectors set-
manals. Tot i això, és un 5,5% menys que en la passada onada.

A més, El País Semanal aconsegueix situar-se com el segon 
suplement més llegit d’Espanya superant Mujer Hoy. La publi-
cació del grup Prisa perd més del 4% dels seus lectors però 

convenç 579.000 fidels setmanals. Assoleix aquest resultat a 
costa de Dona Hoy . El fet que aquesta capçalera protagonitzi 
un descens del 12,5% des del darrer EGM, la converteix en la 
menys llegida del sector. Tot i així segueix per sobre del mig 
milió de lectors setmanals amb 574.000.

Aquests números van lligats als darrers resultats publicats per 
Infoadex. La inversió publicitària al sector dels dominicals con-
tinua caient entre els mesos de gener i març de 2022. De fet, 
el sector que més baixa respecte al primer trimestre del 2021, 
quan la inversió publicitària s’acostava als dos milions d’euros. 
Segons Inforadex, la inversió en el sector ha caigut un 14,3% 
respecte als números de l’any passat i ha quedat en 1,7 milions 
d’euros. (Font: Prnoticias)

Com informar del suïcidi als mitjans 
de comunicació?

Segons les persones expertes, l’’efecte Papageno’, és a dir, 
informar de manera responsable sobre aquesta realitat, té un 
efecte preventiu sobre la conducta suïcida i està associat a un 
descens de les taxes de suïcidi. Informar de forma irresponsa-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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ble, per contra, pot arribar a produir l’efecte Werther que consis-
teix a afavorir l’augment de conductes suïcides.

Des del Gabinet de premsa del Ministeri de Sanitat han posat 
en marxa una sèrie d’accions de conscienciació amb la impli-
cació i la col·laboració directa dels mitjans de comunicació amb 
motiu de la posada en marxa del 024, la Línia atenció de la 
conducta suïcida. Es tracta d’un telèfon gratuït, anònim i con-
fidencial. Estarà operatiu les 24 hores de cada dia de l’any i 
el gestionarà la Creu Roja, que comptarà amb un grup de psi-
còlegs i especialistes.

Des de l’any passat, a Catalunya el telèfon 061 Salut Respon és 
la via per a l’atenció no presencial al suport i a l’acompanyament.  
Barcelona compta des de principis d’agost de 2020 amb un te-

lèfon d’atenció al suïcidi (900 92 55 55) que funciona les 24 
hores, i amb un punt d’atenció per oferir suport a l’entorn més 
proper de les persones amb conductes suïcides. Més informa-
ció sobre el telèfon de prevenció del suïcidi en aquest link. Font: 
Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – infografia: NGD)

El podcast, un gènere cada cop més 
rendible a Espanya

L’exponencial creixement de creadors i oients de podcast en 
els darrers anys és un fet irrefutable. Més de la meitat dels es-
panyols ja els escolta i un de cada tres reconeix estar fidelitzat 
amb el format, segons Spotify. A més, només l’any passat es 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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van crear més de 30.000 podcast en espanyol, segons Ivoox. 
A partir d’aquí, el principal interrogant és si aquest gènere ja 
està en condicions de certificar-ne la rendibilitat. Els experts 
asseguren que, encara que encara hi ha molt camí per recórrer 
a Espanya, hi ha més convicció que mai que el format d’àudio 
pot ser sostenible econòmicament.

Aquesta va ser una de les conclusions exposades la setma-
na passada al festival Estació Podcast celebrat a la Casa 
d’Amèrica i al Cercle de Belles Arts a Madrid, que va congre-
gar reconeguts creadors d’Iberoamèrica. La directora general 
d’Àudio a PRISA Media i cap de Podium Podcast, Maria Jesús 
Espionsa dels Monteros, assenyala que “estem explorant mo-
dels de negoci i no n’hi ha un de clar. Hi ha diferents possibili-
tats de monetitzar el contingut més enllà de la publicitat”, com 
ara la subscripció o a través de la propietat intel·lectual. A més, 
reconeix que la xarxa de podcast de Prisa creada fa sis anys, 
sí que és rendible.

Explorar vies alternatives a la publicitat també és el que defen-
sa el responsable d’expansió internacional de Podimo. Javier 
Celaya indica que “al voltant del 20% o 30% d’oients de po-
dcasts estan disposats a pagar un contingut exclusiu que no-

més està en una plataforma”. La cultura de la subscripció s’està 
consolidant molt ràpid. És molt positiu que hi hagi aquesta nova 
variant d’ingressos”. A parer seu, “si els mitjans de comunicació 
a Espanya han aconseguit 1 milió de subscriptors de pagament, 
el podcast també pot arribar a aquest milió de pagament. Estem 
en camí”. (Font: Dircomfidencial – infografia: Anahuac)

Telefónica ven un 7,07% de Prisa per 
34,09 M a empresaris afins al Govern

Un grup d’empresaris espanyols ha adquirit el gruix de la par-
ticipació de Telefónica al Grupo PRISA, editor d’El País i Cinco 
Días. Global Alconaba agrupa diversos empresaris espanyols 
dels sectors de la tecnologia i la comunicació. El nou inver-
sor espanyol de Prisa ha adquirit una participació de 50,1 mi-
lions d’accions, equivalent al 7,07% de l’accionariat del grup 
empresarial líder del sector dels mitjans de comunicació i de 
l’educació a Espanya i Llatinoamèrica. El nou accionista ha 
desemborsat plenament l’import de l’adquisició que s’ha realit-
zat sense finançament extern i es converteix així en un accio-
nista de referència de la companyia.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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El paquet accionarial ha estat adquirit a Telefónica a un preu de 
34,1 milions d’euros, fet que suposa 0,68 euros per acció. Des-
prés de l’operació, l’actual participació de Telefónica a Prisa és 
de 13.839.900 accions, equivalent a l’1,953% del capital social 
d’aquesta companyia, segons ha informat la teleco a la CNMV. 
(Font: Cinco Días)

Els Premis de Comunicació Local 
reconeixen Jordi Évole

El jurat dels Premis de 
Comunicació Local 2022 
ha donat a conèixer els 
finalistes i dos guardons. 
Per una banda, ha deci-
dit de manera unànime 
concedir un premi espe-

cial al periodista Jordi Évole, en reconeixement a la seva trajec-
tòria en mitjans locals com Ràdio Cornellà o Viladecans Televisió.

Per altra banda, en la categoria de trajectòria el premi al millor 
professional enguany s’atorgarà a Lluïsa Bartomeu, de Canal 

Terres de l’Ebre, per la seva “dedicació i constància” en la tasca 
de la informació de proximitat a les Terres de l’Ebre.

En la categoria de mitjans els finalistes són:
• Televisió: Vallès Oriental Televisió, Lleida TV i Pirineus TV
• Ràdio: El Prat Ràdio, Ràdio Cambrils i Ràdio Premià de Mar
• Digital: La Veïnal, Què de Què i Ràdio Tàrrega

I en la categoria de continguts audiovisuals els finalistes són:
• Vídeo: 1881 La gesta del ferrocarril (Canal Blau), L’última cin-
ta des de Bòsnia (VOTV) i Va passar aquí (betevé).
• Àudio: 4 vides (Ràdio Igualada), 8 contes de Nadal, de Pere 
Calders (Ràdio Capital de l’Empordà) i Circ Petit (Ràdio Sant 
Quirze).
• Multimèdia: Diari d’un comboi de rescat (Ràdio Capital de 
l’Empordà), Site especial coronavirus (Cugat Mèdia) i Heroïnes 
anònimes (Tarragona Ràdio).

En total s’han presentat als guardons 111 projectes, superant 
els 104 de l’anterior edició i els 93 de 2020, quan la Xarxa Au-
diovisual Local va recuperar els guardons. La resta de guanya-
dors es donaran a conèixer l’1 de juny en l’acte de cloenda del 
23è Mercat Audiovisual de Catalunya, que tindrà lloc a Roca 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers. (Font: MAE – infogra-
fia: Mercat Audiovisual de Catalunya)

Barcelona crea els Premis Agenda 
2030 BCN

El consistori va anunciar recentment la creació dels Premis 
Agenda 2030 BCN, que neixen amb l’objectiu de reconèixer i 
posar en valor iniciatives innovadores per tal de contribuir a 
aconseguir els ODS a la ciutat. El guardó també neix amb la 
intenció de contribuir al posicionament internacional de Barce-
lona com a referent del treball de les ciutats per aconseguir el 
compliment dels ODS.

Els premis es llançaran el mes de març de 2022 i constaran 
d’onze modalitats agrupades en cinc categories o àmbits: em-
presarial, entitats i iniciatives socials, àmbit periodístic, educa-
tiu i, finalment, internacional. Cada una de les categories inclou 
diversos reconeixements com, per exemple, en l’àmbit empre-
sarial es premiarà l’empresa amb la millor campanya de cons-
cienciació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Un altre dels guardons serà per a l’entitat o iniciativa ciutadana 

amb el projecte de major impacte social sobre els ODS, o bé 
per al centre educatiu de primària amb la millor iniciativa per 
contribuir a la consecució dels ODS. (Font: MAE)

Martí Saballs, nou director 
d´Informació Econòmica de Prensa 
Ibèrica
Premsa Ibérica potencia la seva àrea d’informació sobre eco-
nomia, empresa, finances i borsa amb el nomenament de Martí 
Saballs com a director d’informació econòmica del grup. Amb 
més de 30 anys d’experiència a la professió, Martí Saballs (La 
Bisbal d’Empordà, 1967) assumeix aquesta nova responsabili-
tat amb l’objectiu de dirigir i impulsar la informació econòmica 
a Prensa Ibèrica, coordinant els equips d’especialistes de les 
diferents capçaleres del grup.

Convertir el suplement econòmic Activos, que actualment es 
publica els diumenges a El Periódico, Levante-EMV i Informa-
ción, en la primera publicació de les seves característiques a 
Espanya és un altre dels desafiaments que afronta en el seu 
nou exercici Martí Saballs. Llicenciat en Ciències de la Infor-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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mació per la Universitat de Navarra i EMBA per IESE Business 
School, el periodista gironí acredita una carrera dilatada. Di-
rector adjunt del diari El Mundo durant els últims anys, va ser 
anteriorment director adjunt d’ Expansión i redactor en cap de la 
revista Actualidad Económica. (El Periódico de España)

El periodista Llibert Ferri, premi 
Ernest Udina a la Trajectòria 
Europeista 2022
L’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya reconeix 
el periodista i col·legiat Llibert Ferri per la seva “cobertura du-
rant vint anys de l’espai exsoviètic”. El jurat també reivindica 
“l’aposta per la informació internacional que TV3 i Catalunya 
Ràdio han fet des dels seus inicis i que han permès cobertures 
excepcionals de grans esdeveniments mundials, com ha estat 
el cas, de nou, amb la guerra d’Ucraïna”.

El periodista i col·legiat Llibert Ferri i Mateo és el guanyador del 
Premi Ernest Udina a la Trajectòria Europeista 2022 concedit 
per l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC). 
El jurat ha valorat la capacitat del periodista per informar durant 

vint anys (1987-2007) “d’una àrea que ha viscut grans canvis, 
des de la caiguda del mur de Berlín i la fi de l’era soviètica, a 
l’entrada a la UE i l’OTAN de molts països de l’antic bloc de 
l’Est”. L’entitat ho va anunciar el dia 9, coincidint amb el Dia 
d’Europa. (Font: MAE)

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Hi ha una desconnexió definitiva a les 
prioritats de publicació d’aquest any
Per Tony Silber, escriptor / Publisging Insider-Media Post

La màxima prioritat per a les empreses de mitjans d’aquest any 
és augmentar el trànsit web, segons una nova investigació de la 
plataforma d’automatització de butlletins i xarxes socials Echobox.

Aquest objectiu va ser citat pel 73% dels enquestats, seguit del 
creixement de seguidors i implicació social, que va ser nomenat 
pel 57%, i la millora de la qualitat del contingut (50%).

Echobox va demanar a 30 directius editorials, que representa-
ven 17 països, per a la investigació, titulada “Publishing Trends 

Report 2022”. Es va dur a terme el primer trimestre d’aquest 
any i es va publicar la setmana passada. El trenta per cent 
dels enquestats eren directius superiors i un altre 30% estaven 
en la funció de xarxes socials, amb la resta escampada per 
l’empresa, inclosos els productors de contingut, la tecnologia, 
el màrqueting per al públic i molt més.

A l’informe, hi ha una correlació significativa entre les prioritats 
d’aquest any i els reptes de l’any passat. Per exemple, el 47% 
dels enquestats va dir que la disminució del trànsit va ser el seu 
major repte el 2021, i un altre 40% va citar mantenir-se al dia 
amb els canvis d’algorisme de Facebook.

Però aquí hi ha la desconnexió: a l’informe 2021 d’Echobox, els 
enquestats van indicar que una transició a un model de subs-
cripció i una reducció de la dependència de la publicitat eren les 
principals prioritats per a la majoria dels editors. I aquests dos 
objectius, generar ingressos per subscripció i reduir la depen-
dència de la publicitat, estan directament en desacord amb la 
preocupació d’aquest any: disminuir el trànsit.

Podríeu argumentar que l’augment del trànsit web significa més 
oportunitats per convertir els espectadors en clients subscrits, 
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però l’escala del trànsit web gairebé sempre està lligada als 
ingressos publicitaris.

Aquí també hi ha una altra desconnexió. Tot i que es revela 
com una prioritat abordar la disminució del trànsit, només el 
13% va informar que la disminució dels ingressos publicitaris 
era una preocupació important el 2021, i encara menys (10%) 
va citar una pèrdua d’ingressos per esdeveniments impresos i 
en directe.

Potser aquest informe només reflecteix les conseqüències con-
tinuades (i anòmales) de la pandèmia, on els diners publicita-
ris es van disparar a mesura que els diners de màrqueting es 
van redirigir lluny dels esdeveniments en directe, que es van 
cancel·lar àmpliament el 2020 i l’any passat.

“A mesura que la pandèmia es va aprofundir, gran part de la 
cobertura [editorial] important i oportuna no es va limitar, cosa 
que va provocar un augment del nombre de trànsit”, va assen-
yalar Echobox. “En els mesos següents, a mesura que la crisi 
va disminuir, el contingut es va tornar a col·locar darrere d’un 
mur de pagament, el que significa que el trànsit va baixar, però 
es va mantenir un lector compromès i pagador”.

Sembla un bon lloc per a ser-hi, però sembla que els editors 
no ho pensen. “Les respostes a l’enquesta suggereixen que 
els editors consideren aquesta situació insostenible a llarg 
termini”, afirma l’informe. “D’aquí el focus en la generació de 
trànsit aquest any. A més, el nombre substancial d’editors que 
busquen fer créixer els seguidors i la implicació social (57%) i 
millorar la qualitat del contingut publicat (50%) suggereix que 
les xarxes socials i el contingut seran dues palanques clau per 
generar i mantenir trànsit”.

En altres parts de l’informe, les conclusions indiquen, entre al-
tres qüestions, que el contingut de vídeo serà més important 
aquest any (63%) i que les xarxes socials són un focus impor-
tant, especialment Facebook i Instagram. Cal afegir que, se-
gons l’informe, els editors estan interessats en la IA i la veuen 
cada cop més important (67%). (Infografia: Porcupine Press)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe Publishing 
Trends Report 2022, d’ Echobox. CLICAR AQUÍ  
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Instagram està perdent usuaris 
adolescents a altres plataformes 
socials emergents, però manté un 
ferm control sobre els millennials

 
El domini d’Instagram a tot el món és fort, ja que més d’un terç 
dels usuaris globals de xarxes socials estan actius a la plata-
forma, i la seva penetració entre els usuaris d’Internet superarà 
el 30% l’any que ve. No obstant això, Instagram hauria de des-
confiar dels competidors emergents, ja que la seva popularitat 
entre els adolescents continua disminuint: Instagram afegirà 
només 400.000 usuaris adolescents entre 2020 i 2025. 

Molts adolescents no s’inscriuen a Instagram, perquè prefe-
reixen altres xarxes socials, com TikTok i Snapchat. A més, a 
mesura que una gran part dels usuaris d’Instagram nord-ameri-
cans s’acosten a la mitjana edat, és possible que la plataforma 
no ofereixi l’atractiu adequat per animar els adolescents a unir-
se en primer lloc. 

Dit això, els millennials són una demografia que no sembla es-
tar creixent fora d’Instagram aviat. “Tot i que TikTok superarà 
Snapchat entre els millennials el 2023, seguirà sent un segon 
lloc llunyà per a Instagram”, va dir Jasmine Enberg, analista 
d’Insider Intelligence. A més, a mesura que els millennials con-
tinuen sent el nucli de la base d’usuaris d’Instagram, que es 
preveu que comenti el 38,4% dels usuaris d’Instagram als Es-
tats Units el 2025, és imprescindible que la plataforma continuï 
comercialitzant-se a aquesta demografia. 

Llegiu aquesta història completa sobre la intel·ligència privile-
giada des d’aquest link (Font: MAE – infografia: Diario As)
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20Minutos es converteix en el digital 
generalista més llegit d’Espanya, 
segons GfK DAM

 
Aquest lideratge de 20Minutos coincideix amb el redisseny de 
la seva web , amb què el mitjà ha tractat de reforçar les cober-
tures en directe i també el contingut multimèdia . Precisament, 
el digital d’Henneo assenyala que entre les notícies més vistes 
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a l’abril destaquen les informacions en directe sobre el conflicte 
d’Ucraïna, així com la crisi energètica, la inflació o el canvi de 
postura del Govern sobre el Sàhara. A més d’això, amb el re-
disseny de 20Minutos s’ha incrementat la velocitat de càrrega, 
cosa que ha millorat la seva presència en cercadors, segons 
expliquen des del mitjà.

Al marge d’aquest canvi en el lideratge dels mitjans generalis-
tes, durant l’abril es va apreciar un descens generalitzat al tràn-
sit respecte a mesos anteriors. Per exemple, El País va passar 
de tenir una audiència mitjana diària d’1,9 milions d’usuaris al 
març als 1,7 milions només un mes després. De la mateixa ma-
nera, El Mundo va caure des dels 1,8 milions als 1,6 milions i 
ABC es va quedar en 1 milió, davant dels 1,2 milions d’un mes 
abans.

De fet, del top ten de digitals generalistes, tots ells han caigut 
en una proporció similar en un sol mes, excepte 20Minutos, 
que és l’únic que ha crescut entre els grans. La Vanguardia, per 
exemple, ocupa el sisè lloc amb 865.000 usuaris. (Font: MAE – 
infografia: Dircomfidencial)

La Comissió de Seguiment valida i 
oficialitza les dades de mesurament 
d’audiències digitals aportades per 
GfK
Des de començaments d’aquest any GfK ha exercit com a 
mesurador d’audiències digitals recomanat per a la indústria 
publicitària, després de recollir el testimoni de comScore, la 
companyia que fins ara havia estat encarregada de fer aquesta 
tasca. El sistema de mesurament de la companyia, GfK DAM, 
ha estat sotmès al control i seguiment establert dels seus com-
promisos per part de la Comissió de Seguiment de la Mesura 
d’Audiències Digitals a Espanya. Aquesta està integrada per 
l’Associació Espanyola d’Anunciants (aea), l’Associació per a la 
Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Interactive 
Advertising Bureau Spain (IAB Spain).

El procés l’ha realitzat l’auditor OJD juntament amb el departa-
ment d’Economia de la Universitat Complutense de Madrid. Des-
prés d’analitzar els resultats, la Comissió ha donat a conèixer 
que “valida i oficialitza les dades aportades per aquesta eina”. “La 
validació i oficialització d’aquestes dades per part de la Comissió 
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de Seguiment (CS) està fonamentada en els resultats de la dita 
auditoria i d’aquesta manera es garanteix al mercat la qualitat 
del mesurament i la màxima transparència, confiança i rigor del 
procés”, han apuntat les tres entitats en un comunicat conjunt. 

Tot i això, la Comissió de Seguiment també ha assenyalat que 
“ és conscient que l’estudi ha de continuar fent ajustaments, 
d’acord amb el plec de condicions i amb els criteris de la comis-
sió. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia)

28 milions d’espanyols ja són usuaris 
de les xarxes socials

Segons l’Estudi de Xarxes 
Socials 2022 d’IAB Spain, 
la penetració de les xar-
xes socials entre els inter-
nautes de 12 a 70 anys és 
d’un 88%, arribant al 93% 
al tram d’edat de 18 a 24 

anys. D’altra banda, 1 de cada 2 usuaris segueix un influencer 
en xarxes i un 32% les utilitza molt o força per seguir marques.

IAB Spain ha presentat el seu “Estudi de Xarxes Socials 2022”, 
elaborat en col·laboració amb Elogia i patrocinat per Epsilon Tech-
nologies. L’estudi analitza l’evolució de la penetració de les Xarxes 
Socials, el perfil dels usuaris, el nivell de saturació de la publicitat, 
la vinculació amb les marques, entre d’altres aspectes, les con-
clusions principals de les quals passem a detallar a continuació.

Pel que fa a les xarxes concretes, WhatsApp, Facebook, Insta-
gram, YouTube i Twitter lideren l’ús de Xarxes Socials a Espanya. 
WhatsApp es manté com la xarxa amb més usuaris. Per la seva 
banda, Facebook continua sent la xarxa amb més presència a la 
ment del consumidor i Instagram continua guanyant seguidors, so-
bretot, entre les dones i els més joves: creix fins al 66% el 2022 vs 
2021 (64%) i 2020 ( 59%) i aconsegueix igualar YouTube.

Per part seva, TikTok és la xarxa que més creix en usuaris +5pp 
vs 2021 (25%) i +13pp vs. 2020 (16%), especialment gràcies al 
target més teenager (12 a 17 anys), aconseguint superar Twit-
ter entre les Xarxes Socials més preferides (5è al rànquing), tal 
com desglossa l’Estudi de Xarxes Socials 2022.

L’estudi, presentat anualment des del 2009 i que ja és una re-
ferència al sector, analitza l’evolució de la penetració de les 
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Xarxes Socials, el perfil dels usuaris, el nivell de saturació de 
la publicitat i la vinculació amb les marques, entre altres aspec-
tes, com recorda IAB Spain. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
– infografia: IAB Spain). NOTA: El Butlletí us facilita l’accés a 
l’Estudi de Xarxes Socials 2022 d’IAB Spain. CLICAR AQUÍ. 

El temps de consum d’Internet arriba 
a l’abril a 124 minuts i els visitants 
únics creixen un 5%
 
La mitjana diària de con-
sum d’Internet per persona 
al mes d’abril va ser de 124 
minuts, fet que suposa 3,8 
minuts menys que durant 
el mes d’abril del 2021, 
segons un informe de Bar-
lovento Comunicación. El mes d’abril del 2022 el nombre de 
visitants únics a Internet va ser de 36,6 milions, fet que suposa 
1.634.000 de visitants més que el mateix mes de l’any passat, 
un 5% més.

Per edats, el grup de 25 a 34 anys són els que més temps dedi-
quen a navegar per Internet, per sobre de les tres hores diàries 
de mitjana, mentre que els dominis amb més nombre de visi-
tants únics a l’abril de 2022 són YouTube.com ( 35,2 milions), 
Google.com (34,1 milions) i Facebook.com (30,4 milions). Les 
dades corresponen al consum d’internet durant el mes d’abril 
d’enguany i estan elaborades de Barlovento Comunicación. 
(Font: MAE – fotografia: atlantico.net). NOTA: El Butlletí de 
l’AMIC ofereix als seus lectors l’Informe Consumo Total de In-
ternet. Abril 2022, de Barlovento,. CLICAR AQUÍ  

L’AEPD multa Google amb 10 milions per 
cedir dades a tercers sense legitimació

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha dictat 
resolució del procediment iniciat contra la companyia Google 
LLC  en què declara l’existència de  dues infraccions molt greus 
de la normativa de protecció de dades. Imposa una sanció de 
10 milions d’euros per cedir dades a tercers sense legitimació i 
obstaculitzar el dret de supressió dels ciutadans (articles 6 i 17 
del Reglament general de protecció de dades).

COMUNICACIÓ DIGITAL

https://www.amic.media/media/files/file_352_3339.pdf
https://www.amic.media/media/files/file_352_3336.pdf


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

EL BUTLLETÍ de l’amic

Google LLC és la responsable del tractament analitzat i el porta 
a terme als Estats Units. En el cas de la  comunicació de dades 
a tercers, l’Agència ha constatat que Google LLC envia al Pro-
jecte Lumen informació de sol·licituds que li fan els ciutadans, 
inclosa la seva identificació, adreça de correu electrònic, els 
motius al·legats i la URL reclamada.

La missió d’aquest projecte és la recollida i posada a dispo-
sició de sol·licituds de retirada de contingut, per la qual cosa 
l’Agència considera que, atès que es remet tota la informació 
continguda a la sol·licitud del ciutadà perquè s’inclogui en una 
altra base de dades accessible al públic i perquè es divulgui a 
través d’una web, “suposa a la pràctica frustrar la finalitat de 
l’exercici del dret de supressió”. (Font: Programa Publicidad)

Netflix podria emetre contingut en 
directe aviat

Netflix està explorant totes les possibilitats de rellançament. 
Mentre que la plataforma d’streaming va anunciar la pèrdua de 
200.000 subscriptors en el primer trimestre, la primera des de 
fa deu anys, el grup està sota pressió. A principis de maig, al-

guns dels seus accionistes fins i tot van presentar una denúncia 
acusant la plataforma d’haver-los enganyat. Per a Netflix, no hi 
ha res com la novetat. I segons la informació de Deadline, la 
plataforma de streaming s’està plantejant emetre contingut en 
directe, cosa que evidentment encara no ha passat mai. Aques-
ta nova oferta es troba actualment en fase de proves i Netflix té 
previst llançar-la quan estigui a punt.

Al principi, podrien ser espectacles d’improvisació o stand-up, 
segons Deadline . Això significaria que els usuaris podrien votar 
en directe en competicions, per exemple. Tanmateix, hi ha una 
petita diferència amb un autèntic “en directe”: si el servei està 
configurat, els continguts es podrien emetre amb uns segons de 
retard, per si les coses van malament. 

Però altres opcions estan sobre la taula segons Deadline, com 
ara sèries de reality com “Selling Sunset” que ja arriba a la seva 
cinquena temporada. Sobretot, això obriria el camí a un bon 
nombre de sèries que encara no estan escrites però que po-
drien aprofitar el concepte per oferir quelcom totalment diferent. 
Una altra alternativa també està en boca de tothom: l’esport. 
En aquest àmbit, els problemes de drets podrien complicar les 
coses. (Font: MAE)
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PRISA Media irromp al mercat dels 
mitjans dels EUA de la mà del líder en 
àudio, iHeartMedia

PRISA Media i iHearMedia, la companyia d’àudio líder als Es-
tats Units, han arribat a un acord per integrar els serveis de 
streaming de les ràdios parlades de PRISA Media al catàleg 
d’iHeartRadio. iHeartMedia compta amb més de 250 milions 
d’oients a través de les emissores de tot el país, més de 3.000 
milions de descàrregues i 159 milions d’usuaris registrats.

Aquesta aliança permet a PRISA Media expandir la seva 
presència als Estats Units, reafirmant el seu lideratge com el 
primer Grup de mitjans del món al mercat de parla hispana. La 
programació de PRISA Media estarà disponible per als oients a 
través d’iHeartRadio al juny. En una segona fase s’inclouran els 
podcasts de PRISA Media a la xarxa iHeartPodcast. 

El Grup compta amb marques i capçaleres líders en el seu 
sector com ara El País, As, Cinco Días, Cadena SER, LOS40, 
Cadena DIAL, Radio Caracol, W Radio, ADN Radio o HuffPost, 
entre d’altres. (Font: Programa Publicidad)

Google està a punt d’eliminar prop de 
900.000 aplicacions de Play Store

Google vol assegurar la Play Store i ha decidit atacar aplicacions 
abandonades o sense escrúpols pel que fa a l’actualització. Així 
ho va anunciar a principis d’abril l’equip de desenvolupadors 
d’Android, destacant la protecció de la privadesa dels usuaris. 
Així, l’empresa Mountain View podria fer una gran neteja de 
primavera a la seva plataforma, centrada en aplicacions que 
no han rebut cap actualització en els últims dos anys. De fet, 
sense un pegat de seguretat recent, es tornen més vulnerables 
i poden patir defectes potencialment perillosos.

A partir d’un informe de la firma d’anàlisi Pixalate, els nord-
americans de Cnet informen que aquestes aplicacions abando-
nades representen fins a 869.000 títols a Play Store. Apple no 
es queda al marge, ja que l’App Store en comptaria 650.000. 
Per tant, es tracta de prop d’1,5 milions d’aplicacions que s’han 
abandonat, la qual cosa representa un terç dels catàlegs com-
binats. (Font: Les Numeriques)
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Naix “Al Portal, veus de l’Alguer” lo 
nou periòdic de cultura i actualitat 
algueresa

“Al Portal, veus de l’Alguer”, és lo nou periòdic en alguerès que 
entra a fer part del panorama cultural de la ciutat catalana de 
Sardenya i al món de la catalanofonia, gràcies al treball del 
Centre Cultural Antoni Nughes, Obra Cultural de l’Alguer i Pla-
taforma per la Llengua. “Al Portal, veus de l’Alguer” siguerà dis-
ponible al preu de 3 euros en les edícoles de la ciutat.

Hom celebra  la importància per una comunitat lingüística com 
la de l’Alguer de tendre instruments divulgatius en grau de donar 

visibilitat a la llengua pròpia, contribuint a fer creixir lo sentiment 
identitari de les persones que ne fan part. La presència d’una re-
vista és indispensable per alimentar un debat en llengua i donar 
als joves i al món de l’escola un suport concret i viu per ajudar-los 
a recuperar l’ús de l’alguerès en forma oral i escrita. 

La nova publicació té l’ambició de continuar la tradició de les 
publicacions periòdiques editades a l’Alguer, que pot comptar 
de títols importants i assai coneixuts, també a fora de la ciutat. 
Lo primer periòdic alguerés, “La Sardenya catalana” dirigit per 
Ramon Clavellet, fou l’any 1908. 

Els responsables de “Al Portal, veus de l’Alguer”, presentaran 
lo periòdic a Barcelona lo pròxim 10 de juny. (Font: Plataforma-
llengua.cat – infografia: Racó Català)

L’Agència Efe premiada per un projecte 
europeu d’intel·ligència artificial

L’Agència EFE va rebre dijous passat el premi a millor projec-
te en transformació digital del programa europeu Stars4Media 
per treballar en el desenvolupament d’un model d’intel·ligència 
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artificial per a vídeo aplicat als processos de catalogació, iden-
tificació i distribució de contingut en mitjans.

En un acte celebrat a la seu d’Euroactiv a Brussel·les, EFE ha 
rebut el reconeixement per un projecte que va arrencar al set-
embre i que s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’Agència 
European Pressphoto Agency (EPA) i la startup alemanya De-
sign AI, especialitzada en generar contingut a través de vídeo 
mitjançant l’ús de machine learning i intel·ligència artificial.

Aquest treball conjunt europeu ha permès aprofundir en el re-
coneixement automàtic d’imatges en vídeo, cosa essencial per 
agilitzar la càrrega de treball dels editors, així com per reduir 
errors en la generació de metadata. A més, se n’han analitzat 
les possibilitats com a eina diferenciadora en la lluita contra la 
desinformació i la verificació de contingut, en ser capaç de re-
conèixer vídeos ja publicats, catalogar-los i comprovar ubicació 
o data d’emissió. 

En aquesta edició, EFE també va desenvolupar a Stars4Media 
un projecte contra la desinformació a la xarxa social Tik Tok 
anomenat Let’s educate on TikTok, juntament amb el portal in-
dependent txec HlídacíPes.org i amb què ha publicat una sèrie 

de vídeos curts per ensenyar als usuaris d’aquesta xarxa social 
a identificar continguts falsos. (Font:  La Vanguardia)
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El 2021, la Generalitat va batre el 
rècord de despesa en publicitat 
institucional: trenta-cinc milions 
d’euros 
Per Vilaweb

El 2021, la Generalitat de Catalunya va tornar a batre el rècord 
de despesa en publicitat institucional i va gastar més de trenta-
cinc milions d’euros en campanyes publicitàries als mitjans de 
comunicació.

Aquest és el primer exercici en què la gestió de la publicitat ins-
titucional depèn de Junts, partit que ara administra la Secretaria 
de Difusió, amb Jofre Llombart al capdavant. Aquest organis-
me depèn del Departament d’Economia, encapçalat per Jaume 
Giró. Tanmateix, cal recordar a l’hora de valorar les xifres que 
la nova etapa del conseller no va arrencar fins al mes de maig, 
quan ja havia començat la contractació de publicitat del 2021.

Com en els informes anteriors, aquest tampoc nou inclou quins 
són els criteris que expliquen el repartiment d’aquests diners 

que, una vegada més, apareix com clarament desproporcionat 
a la incidència real de cada mitjà.

Així el Grup Godó continua emportant-se la part més grossa del 
pastís. El 2021 va contractar 4,4 milions d’euros de publicitat 
institucional de la Generalitat. La Vanguardia continua essent el 
mitjà imprès que en contracta més, tot i que amb una reducció 
considerable: de 2.648.987 milions passa a 1.444.141. La ver-
sió digital d’aquest mitjà també va contractar 1.030.554 euros, 
de manera que va acabar percebent-ne 2,4 milions.

PUBLICITAT I MÀRQUETING
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En el quadre adjunt: Contractació de publicitat en mitjans 
impresos. A l’esquerra, les dades del 2021, i a la dreta, les 
del 2020

Un altre gran beneficiat del repartiment és el diari Ara, que és 
el segon mitjà. Entre la versió en paper (416.370) i la digital 
(1.547.172) l’any passat va contractar gairebé dos milions 
d’euros en publicitat. És destacable l’augment en l’apartat en 
línia, que passa d’1.126.333 euros a 1.547.172. El Periódico, 
en canvi, cau a la tercera posició, perquè va perdre respecte 
a l’any anterior més de 100.000 euros de publicitat per al seu 
mitjà digital i 240.000 per al de paper. En total, el 2021 va con-
tractar 1,8 milions en publicitat.

El Nacional, el digital més beneficiat
En l’apartat digital, al costat de l’Ara, l’altre gran beneficiat fou 
El Nacional. El diari digital dirigit per José Antich va pujar al 
tercer lloc –just darrere l’Ara i el Grup Godó–, gràcies a un aug-
ment en publicitat de 72.000 euros respecte a l’any anterior, 
completant un total de 662.242. El quart lloc va ser per a El 
Periódico (502.108) i el cinquè per a Nació Digital (455.191). 
Aquest digital ha perdut dues posicions en la llista de subven-
cions, amb 150.000 euros menys que en l’exercici anterior. El 

2020 va contractar 607.761 euros de publicitat i, en canvi, l’any 
passat, 455.191. El grup editor que ha comprat Nació Digital 
també té el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa. Tots dos mi-
tjans, entre la versió digital i la de paper, van rebre un augment 
en la contractació de publicitat institucional de 85.000 euros el 
2021. El Grup Món va difondre campanyes institucionals de la 
Generalitat per valor de 167.757, un increment pràcticament 
imperceptible de 1.524 euros.
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El quadre adjunt mostra la contractació de publicitat en mi-
tjans digitals. A l’esquerra, les dades del 2021, i a la dreta, 
les del 2020

El Punt Avui, en la versió digital, també va augmentar consi-
derablement la contractació de publicitat del 2021: de 257.187 
euros a 377.944. Time Out és la publicació de lleure que en va 
contractar més, fins a 257.000 euros i també percep publicitat 
per la seva versió en paper (117.974 euros).

VilaWeb va contractar 158.087 euros i és un dels diaris que rep 
menys publicitat de la Generalitat, una situació que es repeteix 
des de fa anys.

Quant a les ràdios, el mitjà que el 2021 va contractar més publi-
citat institucional fou RAC1, també del Grup Godó. Va percebre 
2.086.193 euros, molt per sobre de la segona cadena, Cata-
lunya Ràdio, que en rebé 749.620 euros. En televisió, el 2021 
TV3 va contractar 3.514.205 euros de publicitat. I es destaca 
l’augment de 8TV, que va passar dels 16.105 euros del 2020 als 
206.552 del 2021. El lector pot consultar en aquest link la me-
mòria de la publicitat institucional del 2021. (Grafics: Vilaweb)

Informe de la indústria del màrqueting 
de xarxes socials 2022

Michael Stelzner mostra des del portal Social Media Examiner 
les noves tendències de màrqueting social en un informe de 39 
pàgines on es detallen centenars d’estadístiques, tendències i 
tàctiques de xarxes socials. En l’informe hom descobreix què 
planegen fer milers de professionals del màrqueting amb les se-
ves activitats orgàniques, màrqueting de vídeo i anuncis durant 
el proper any al 14è Informe anual de màrqueting de xarxes so-
cials.

 
En l’informe, SME ens mostra com fan servir els venedors de 
xarxes socials
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- Plataformes de xarxes socials més utilitzades per a B2B vs. 
B2C.

- Plans socials orgànics actuals i futurs.

- Ús de vídeo màrqueting i plans de futur.

- Ús de publicitat social per plataforma.

- Les principals preguntes que els venedors volen respondre.

Segons l’autor, aquests són coneixements sobre el món de les 
xarxes socials per crear negocis que no trobareu enlloc més. 
Serviran per crear o orientar la vostra estratègia com a profes-
sional, de manera que sempre estareu un pas per davant dels 
canvis que sabem que arribaran. (Font: MAE – infografia:

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Informe del sector del 
màrqueting a les xarxes socials. CLICAR AQUÍ  

The Social Media Family llança 
El Marketómetro, diccionari de 
màrqueting digital

The Social Media Family ha donat a conèixer El Marketòmetre, 
un diccionari en línia en què s’han recopilat més de 200 termes 
relacionats amb el màrqueting digital. Es tracta d’un document 
viu, en evolució constant, que té com a objectiu donar suport 
a la divulgació d’una disciplina poblada d’anglicismes i altres 
tecnicismes que solen suposar un desafiament per als que de-
cideixen aproximar-se a la matèria.
 

Cadascun dels més de 200 termes recopilats inclou una breu 
explicació, així com un hipervincle cap a un contingut en què es 
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tracta amb més profunditat. Aquesta activitat es complementa 
amb una sèrie de vídeos humorístics publicats a YouTube, on 
usuaris “a peu de carrer” ofereixen la seva particular visió de la 
terminologia. 

Per a Pablo Sammarco, general mànager de The Social Media 
Family, “El màrqueting sempre ha estat una professió endogà-
mica, on se sol mirar poc cap a fora. L’objectiu d’aquest diccio-
nari de màrqueting digital és precisament ajudar aquestes per-
sones a comprendre en què consisteixen els serveis i les eines 
que oferim les agències”. (Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia – 
infografia: Web Strategia)

NOTA: El Butlletí us facilita El Marketòmetre, de The Social Me-
dia Family. CLICAR AQUÍ  

Fundació la Caixa renova la confiança 
en Havas Media

Fundació la Caixa, entitat sense ànim de lucre que treballa per 
impulsar la transformació social i crear una societat més justa 

a través dels àmbits d’actuació cultura i ciència, educació i be-
ques, investigació i salut i programes i convocatòries socials, ha 
tornat a triar Havas Media com la seva agència de mitjans per a 
la planificació, gestió i estratègia de comunicació.

Des de la seva oficina de Barcelona i a través d’un equip lide-
rat per Gloria García Campamá, Business Managing Partner & 
Growth Director, es treballarà en una comunicació continuada 
per a cadascun dels múltiples projectes que desenvolupa la 
fundació.

Xavier Bertolín, director corporatiu de màrqueting de la Fun-
dació la Caixa, afirma que: “La gestió dels mitjans és clau en 
un món cada vegada més atomitzat i digital. Exigeix de grans 
professionals, pluridisciplinars, que ens ajudin a assolir audièn-
cies cada cop més segmentades i que vetllen per l’eficiència 
de les activacions que realitzem a temps real. Havas Media ha 
estat un gran company de viatge aquests anys i confiem que 
ens ajudin a arribar encara més lluny en els reptes actuals de 
comunicació que se’ns plantegen”. (Font: Control Publicidad)
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Les opcions del mur de pagament de 
l’editor són cada cop més sofisticades
Per Peter Houston, coamfitrió del podcast Media Voices / 
What’s New in Publishing

 
Després d’anys de premsa positiva, sembla que la brillantor per 
fi surt de la revolució de les subscripcions digitals de l’editorial. 
Des de les preocupacions per  les subscripcions màximes  fins 
a la caiguda del nombre de subscriptors a Netflix i la fallada 
llampec de CNN+, la preocupació és que els consumidors n’han 
tingut prou. Però, en lloc d’aconseguir els buffers, les subscrip-
cions digitals evolucionen a través d’una sèrie d’opcions de pa-
ret de pagament de l’editor.

Menjar per emportar
Tancar contingut ha estat una manera cada cop més popular 
per als editors d’afegir ingressos dels lectors als seus resultats. 
Però a mesura que els consumidors consideren més seriosa-
ment la despesa de la seva subscripció davant l’augment dels 
costos de vida, ja no n’hi ha prou amb crear un mur de paga-
ment dur i esperar el millor.

Tot i que reconeix les difícils condicions del mercat, Jack Mar-
shall aborda les reclamacions de subscripcions màximes al 
butlletí de Toolkits. Diu que en lloc de fallar el model de subs-
cripcions, relativament pocs editors han aconseguit reunir pro-
ductes de subscripció que siguin sostenibles a llarg termini.

Diu que, en canvi, han confiat en grans descomptes, adquisicions 
pagades i altres tàctiques de màrqueting agressives per créixer. 
Ell creu que els reptes als quals s’enfronten reflecteixen principal-
ment la qualitat i la naturalesa dels seus productes i enfocaments 
més que a la viabilitat dels models de subscripció en general.

Selecció de Paywall
El primer a la llista de problemes de subscripció d’editors de 
Marshall és el fracàs per oferir valor o diferenciació que mantin-
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drà els subscriptors pagant. Però a continuació hi ha una mala 
selecció de paywall. Diu que, en la pressa per llançar subscrip-
cions, molts editors han adoptat solucions de mur de pagament 
que estan en desacord amb la seva proposta de subscripció.

Mark Stenberg, del butlletí Medialyte, diu que hi ha desenes de 
variables que els editors poden ajustar per afinar el seu produc-
te de subscripció. Però, cada cop més, l’element més debatut 
és el tipus d’opcions de mur de pagament que trien els editors.

Tenint això en compte, ha elaborat  una taxonomia de murs de 
pagament  per ajudar els editors a esbrinar quin tipus de murs 
de pagament s’adaptarà millor als seus objectius comercials. 
Segons ell, amb aquesta varietat d’opcions a la seva disposició, 
cada editor hauria de poder trobar o desenvolupar una mena de 
mur de pagament que coincideixi amb el seu contingut, els seus 
lectors i la seva missió.

Opcions de Paywall
A la seva taxonomia, Stenberg enumera exemples de qui utilit-
za les opcions específiques del mur de pagament, per què les 
utilitzen i una avaluació dels avantatges i els contres de cada 
enfocament en particular.

• Guilt Paywall: una finestra emergent o un baner que us de-
mana que feu una donació si heu trobat el contingut útil o inte-
ressant.
• Mur de registre: proporcioneu la vostra adreça de correu elec-
trònic per accedir al contingut.
• Timewall: el contingut és gratuït durant un període i després es 
mou darrere del mur de pagament; o el contingut té un mur de 
pagament, i després esdevé gratuït després d’envellir.
• Mur de pagament Freemium : alguns continguts són gratuïts, 
alguns (viscuts com a premium) es troben darrere del mur de 
pagament.
• Wallwall específic del tema: el contingut d’un vertical específic 
és gratuït; o tot en una vertical específica té un mur de paga-
ment.
• Mur de pagament mesurat: accés gratuït a un nombre fix 
d’articles abans que s’aixequi el mur de pagament.
• Wallwall dinàmic: s’aplica algorítmicament a partir de l’anàlisi 
de factors com el consum de contingut o la freqüència de les 
visites.
• Mur de pagament dur: no hi ha accés fins que no us hàgiu 
subscrit. (Infografia: Bab)
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1,7 milions de catalans canviarien 
de navegador GPS per sentir les 
indicacions de veu en català

L’enquesta encarregada per Plataforma per la Llengua a 
l’empresa GESOP conclou que, de moment, només l’11 % dels 
catalans amb GPS tenen aplicacions com Waze o TomTom, que 
sí que ofereixen guiatge oral en català. En el cas de Google 
Maps, la meitat dels usuaris es plantejarien fer el canvi de GPS 
per motius lingüístics

Gairebé tres milions de catalans són partidaris que les admi-
nistracions públiques només contractin sistemes de navegació 
que incloguin el català a l’assistent de veu. 1.690.000 catalans 
es plantejarien canviar de navegador GPS per tenir-ne un que 
oferís les indicacions de veu en català. 

Ara mateix, Google Maps és l’aplicació de navegació més po-
pular entre els catalans. Del 65 %, aproximadament, que fan 
servir un navegador GPS amb guiatge de veu, una mica més 
de la meitat opten per l’aplicació de Google. Cap dels altres 
navegadors arriba al 7 % d’usuaris respecte del total dels que 

tenen GPS, i això inclou tant els que tenen el GPS propi del 
cotxe, com els que tenen un aparell de GPS independent, una 
aplicació del mòbil connectada a la pantalla del vehicle o una 
aplicació sense connectar.

El navegador de Google ofereix la interfície gràfica en català. 
És a dir, els usuaris poden veure les instruccions escrites i els 
missatges de la pantalla en aquesta llengua. No obstant això, 
Google Maps encara no ofereix la possibilitat de sentir les indi-
cacions de veu en català i impedeix que els usuaris que tenen 
la interfície en català puguin ser guiats de manera oral. Això fa 
que per gaudir d’aquesta possibilitat els usuaris hagin de con-
figurar l’aplicació en un altre idioma i, per aquest motiu, encara 
que l’aplicació tingui algunes opcions en català, només el 13,7 
% la tenen en aquesta llengua.

Les dades revelen una altra paradoxa: que entre els catala-
noparlants, molts no tenen configurats tampoc els navegadors 
que ofereixen guiatge en català. Al voltant d’un 35 % tenen con-
figurat TomTom i Waze en castellà i gairebé l’11 % tenen Waze 
en anglès. Partint d’aquestes dades, i a l’espera d’esbrinar per 
quin motiu no les tenen en català, ara caldrà analitzar quins 
altres factors expliquen que tant Waze com TomTom encara si-
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guin poc usades, quan gairebé la meitat dels usuaris de Google 
Maps es plantegen canviar de GPS per sentir les indicacions de 
veu en català i aquests navegadors ja ho ofereixen. Aquest fet 
podria explicar-se per diversos motius. Per exemple, el navega-
dor de Google és el que ofereix per defecte el sistema Android, 
que és l’utilitzat pel 70 % dels catalans, i no cal descarregar-lo 
específicament. A més, la majoria de gent ja està acostumada 
a fer-lo servir, també a l’ordinador, i les prestacions de Google 
Maps són superiors a les de Waze o TomTom, que encara són 
navegadors poc coneguts. (Font: Plataforma per la Llengua)

El 50% dels espanyols no saben per a 
què serveixen les cookies

La reconeguda xef pastisse-
ra i influencer, Alma Obre-
gón, està ajudant a educar 
les ciutadanes i ciutadans 
espanyols sobre les cookies 
digitals, ja que una recent 
investigació mostra que més 

de la meitat (57%) no saben el que són les cookies o com fun-

cionen exactament. La investigació, desenvolupada per Avast, 
va llançar que el 60% dels adults espanyols sol acceptar les 
cookies en un lloc web , amb 2 de cada 3 dels enquestats 
adduint a la necessitat d’accedir ràpidament a la web com a raó 
principal de la seva acceptació. 

Només el 13% dels espanyols afirma rebutjar les cookies, i el 
14% consulta les polítiques de privadesa dels llocs web abans 
de configurar les seves preferències de cookies. Tot i els bene-
ficis d’esborrar les cookies dels dispositius, gairebé la meitat 
(46%) dels que accepten les cookies quan visiten llocs web no 
hi fan res, mentre que dues de cada cinc (39%) les eliminen ma-
nualment, i un de cada sis (16%) utilitza un programari específic 
per eliminar automàticament. 

Eliminar les galetes de forma regular ajuda a mantenir el bon 
funcionament dels navegadors web, però, fer-ho periòdicament 
és important, ja que les galetes es recarreguen i acumulen 
quan s’inicien noves sessions del navegador.

Les galetes també es poden utilitzar per registrar l’activitat de 
navegació d’una persona, de manera que els anunciants pu-
guin utilitzar aquesta informació amb finalitats publicitàries per-
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sonalitzades o dirigides. La investigació d’Avast va concloure 
que, per la seva banda, dos terços (67%) dels que rebutgen 
les galetes reconeixen estar preocupats per les implicacions de 
la privadesa en acceptar-les. Conegueu la política de cookies 
d’Avast en aquest enllaç. Font: MAE – infografia: Cibernos)

Com mantenir refrigerat el teu 
ordinador perquè el ventilador no peti

El teu ordinador no es fondrà ni esclatarà en flames si el pons al 
costat del sol, però sí que faràs que els seus ventiladors treba-
llin molt més per mantenir la seva temperatura. Per tant, sobre-
tot en els dies més calorosos, evita que li doni la llum directa del 
sol per evitar que se sobreescalfi. Aquest consell és igual tant 
per a un portàtil com per a un ordinador de sobretaula, i fins i tot 
per a mòbils, escriu Yúbal Fernández a Xataca.

Segurament més d’una vegada has escoltat que és millor tenir 
el PC sobre l’escriptori, però encara que gairebé sempre és 
així, quan fa calor és diferent. L’aire fred és més dens que el 
càlid, de manera que sol estar més avall. Per tant, sempre que 
no ho deixis encaixonat, el PC a terra pot estar més fresquet. 

És especialment important tenir el teu ordinador en un lloc el 
més clar possible, i que no hi hagi res que pugui evitar que els 
ventiladors expulsin l’aire calent de l’interior.

Tant en un PC de sobretaula com en un portàtil, és molt impor-
tant que quan arribi la calor li facis una neteja, posant especial 
èmfasi a comprovar que els ventiladors interns estan ben nets i 
que el sistema de refrigeració funciona correctament.

Com més treballi la CPU més s’escalfarà el teu ordinador, per la 
qual cosa en dies especialment calorosos pot ser útil limitar la 
quantitat de treballs que fas en la mesura del possible, i prestar 
especial atenció a processos en segon pla. És a dir, si tens 
funcionant alguna aplicació que no facis “perquè sol iniciar-se 
amb l’ordinador”, consideris tancar-la. Pots ampliar aquesta in-
formació des d’aquest link. (Font: Xataca)
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Ja podem accedir a l’historial de 
les nostres traduccions de Google 
Translate

Ja podem accedir a l’historial de les nostres traduccions de 
Google Translate des de qualsevol dispositiu. Indubtablement 
és un dels més utilitzats, sinó el que més, i properament in-
clourà una funció de força utilitat: la possibilitat de sincronitzar 
les traduccions entre tots els nostres dispositius. Si bé aquesta 
característica ja va ser descoberta el 2020, no ha estat fins ara 
quan s’ha implementat de manera completa per a tothom, se-
gons explica Antonio Vallejo a Genbeta.

L’arribada d’aquesta funció permetrà a tots els usuaris tenir les 
seves traduccions desades a qualsevol dispositiu de manera 
automàtica . D’aquesta manera, quan entrem el Traductor de 
Google, ja sigui des de la web, o des de la seva app, només cal 
anar a l’historial per fer una ullada a les expressions traduïdes 
anteriorment.

Per explicar-ne el funcionament, Google ha dedicat una pàgi-
na a la seva web de suport. Si volem que el traductor guardi 
automàticament totes les nostres traduccions, l’únic que hem 
de fer és haver iniciat sessió amb el nostre compte de Google. 
Després, qualsevol paraula que escrivim es quedarà registrada 
a l’”historial”. Si polsem aquest botó, el qual es troba sota el 
quadre de text, trobarem totes les paraules introduïdes. (Font: 
Genbeta – infografia: DEPOR)
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Juan Antonio Giner: “El periodisme es 
fa estant a prop de la gent”
Per L.R. / El Progreso (Lugo)

 
El cofundador d’Innovation Media Consulting i professor a la Uni-
versitat de Navarra va participar amb el seu soci i col·lega Carlos 
Soria en un fòrum a Allariz que va analitzar el paper dels mitjans 
de comunicació. Giner va apel·lar a la recerca d’”històries prope-
res” perquè “el periodisme es fa estant a prop de la gent”.

Els periodistes “hem de donar molta importància a les coses de 
la vida ordinària, i saber posar-nos en la posició dels qui són els 
nostres lectors, gent normal i corrent. Ho vam aprendre treba-

llant amb un tabloide sensacionalista que es deia La Teja, que 
costava el que serien deu centaus d’euro”, va recordar.

Un dia, el petit mitjà La Teja havia de cobrir un gran partit que 
començava més tard que l’hora límit a què es lliurava el diari 
a la rotativa. El que van fer va ser “anar hores abans i cobrir 
l’entusiasme d’un cec que no es perdia un partit, encara que li 
havia de contar tot el que passava un cosí seu. La crònica del 
partit no existia, però sí que vam cobrir l’entusiasme del cec, i 
va ser el més destacat de la premsa esportiva d’aquell dia, per-
què era una història sorprenent i propera”, va reivindicar.

Respectar el periodisme local.- “Per això, cal respectar el pe-
riodisme local, que sap coses que no poden saber els mitjans 
nacionals i internacionals. Hem de descobrir aquests cecs que 
veuen els partits acompanyats d’un cosí que els explica que 
han fet un gol”, va concloure Giner.

Giner va participar amb el seu soci i també professor a Navarra, 
Carlos Soria, a la trobada. L’assumpte tractat va ser el paper dels 
mitjans de comunicació i de totes les revolucions que s’han viscut 
al periodisme en els 35 anys de vida de la seva empresa. Giner i 
Soria van ser presentats per Lois Caeiro, exdirector d’El Progreso.

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
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Juan Antonio Giner va assegurar que “no es pot viure en una 
societat democràtica, tolerant i civilitzada sense bon periodis-
me”. Segons la seva opinió, “totes les estratègies basades 
en realitats canviants estan cridades al fracàs. I, en el nostre 
cas, què és el que no canviarà mai, i, per tant, la roca sobre 
la qual hem de construir, ara i en el futur, qualsevol nego-
ci d’informació? El periodisme, que és universal i tothom ne-
cessita”, va recordar Giner. “El periodisme és un negoci de 
primera necessitat, imprescindible, ara i sempre. Mentre hi 
hagi homes lliures, el periodisme fructificarà i farà possible el 
desenvolupament de les societats”, va prosseguir Giner, que 
va definir el periodisme com “explicar històries que inquietin, 
emocionin i facin pensar”.

Carlos Soria va anunciar que “llançaria algunes bombes per-
què explosionin pacíficament”. La primera va ser “entendre que 
l’aparent declivi de la premsa comporta el renaixement del pe-
riodisme” perquè “hem viscut el sorgir d’internet i les primeres 
vulnerabilitats de la premsa, i els esforços titànics de molts per 
trobar un camí confús”. Reconeixement que “amb internet hem 
patit una equivocació molt gran, com també va ser un error el 
“gratis total”. Ens hem cregut molt de temps que internet és 
un nou mitjà de comunicació, quan la seva aparició s’assembla 

força a l’aparició de la llum elèctrica; és a dir, no és un mitjà sinó 
una revolució que afecta tots els mitjans”.

“No hi ha redaccions de ràdio, de televisió, d’agències, hi ha 
redaccions integrades per mitjans. I cal introduir-hi modifica-
cions”, va prosseguir Soria, per a qui “el periodisme ètic i de 
qualitat sempre serà un bon negoci”.

Lois Caeiro va presentar Sòria, exdegà de la facultat de Cièn-
cies de la Informació de Pamplona, i Juan Antonio Giner, exvi-
cedegà, ressaltant que “la professió periodística té un important 
deute amb Navarra”. (Infografia: extradigital)

La Comunicació a l’escenari actual i 
tendències de futur

L’Associació de Directius de 
Comunicació, Dircom, ha pre-
sentat L’estat de la Comunica-
ció a Espanya 21-22 , en què 
es mostra una panoràmica del 
sector a l’estat espanyol, incor-
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porant l’anàlisi de algunes de les qüestions clau de la professió 
en el context actual. Miguel López-Quesada, president de Dir-
com, va donar la benvinguda i va destacar que tal com confirma 
el document, “la comunicació és i seguirà sent, cada cop més, 
un pilar clau en el desenvolupament de negoci de les organit-
zacions, contribuint a la consecució dels objectius i resultats”. 
“L’ECE 21-22 ens permet constatar que estem avançant en la 
direcció correcta, en rebre un reconeixement professional més 
gran per part dels executius de primer nivell i dels stakeholders 
interns i externs”, va afegir.

L’informe assenyala que, d’acord amb els professionals de la 
comunicació enquestats, el 68% dels CEOs o màxims respon-
sables executius de les seves organitzacions consideren la co-
municació important o molt important; i la proporció dels que la 
considera molt important ha passat d’un de cada deu a l’estudi 
del 2017 a gairebé tres de cada deu en aquest informe.

En aquest es recull a més que més de la meitat dels professio-
nals enquestats reporten directament el primer executiu de la seva 
organització i més d’un terç afirma que el màxim responsable de 
comunicació és membre del comitè executiu, fet que suposa un 
creixement de més de tres punts respecte de l’informe precedent. 

L’informe de Dircom s’ha elaborat mitjançant la realització d’una 
enquesta entre professionals de departaments de comunicació, 
d’agència i freelances que es va dur a terme el novembre i el 
desembre de 2021. Les dades s’han extret d’ un total de 400 en-
questes vàlides , obtingudes de les 571 realitzades. (Font: MAE 
– infografia: aauniv.com). NOTA: El Butlletí de l’AMIC ofereix als 
seus lectors l’informe complet sobre l’Estat de la comunicació a 
espanya (ECE 21-22). CLICAR AQUÍ  

Les dones són només el 20% als 
consells d’administració del sector de 
la comunicació
Les dones són només 
el 20% als consells 
d’administració del sec-
tor de la comunicació. 
L’anàlisi apunta que no-
més en un 3,9% de les 
empreses es compleix el 
50% paritari, mentre que 
un 11,5% d’aquests grups continua sense comptar amb cap 
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dona. Les dones són només un 20% dels membres dels con-
sells d’administració del sector de la i l’audiovisual, segons de-
nuncia l’Associació 50a50 al seu darrer estudi anomenat «Ter-
mòmetre Violeta». 
L’anàlisi apunta que només un 3,9% de les empreses es com-
pleix amb el 50%. També s’extreu que fins a un 11,5 % d’aquests 
grups continua sense comptar amb cap dona en aquest òrgan 
de govern. Aquest «termòmetre» ha pres com a mostra 52 
grups empresarials que concentren un total de 258 societats 
del sector de la comunicació i les tecnologies de la informació 
a Espanya.

La portaveu del grup de treball del Termòmetre Violeta de 
l’Associació 50a50, Mercè Armelles, ha expressat a través d’un 
comunicat la seva «decepció» davant de les xifres, encara pi-
tjors que el darrer estudi de l’associació, dedicat al sector de 
l’alimentació. (Font: The Objetive – infografia: 50a50)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix el “Termòmetre Violeta de 
l’Associació 50a50. CLICAR AQUÍ  

L’esportiu de Vocento serà rendible el 
2025 sense un model de subscripció

 

Vocento està ultimant els detalls de la seva nova capçalera, 
que començarà a caminar ja aquest mateix any. Serà un digital 
esportiu que ocuparà un lloc «desatès» per l’actual oferta infor-
mativa del sector, segons destaquen des de l’editora.

Al capdavant d’aquest nou mitjà -anomenat Relevo- s’ha situat Ós-
car Campillo, exdirector de Marca i exdircom de Vocento. Comptarà 
amb un equip d’uns 80 professionals, amb una edat mitjana de 33 
anys i gairebé la meitat seran dones. Com a subdirector s’ha incor-
porat a Hugo Cerezo (també prové de Marca). D’Unidad Editorial ve 
la directora comercial –Arantxa Sánchez– i el CDO –Germán Fras-
sa-. També han contractat periodistes d’As, EFE o LaLiga.
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Tot aquest grup estan treballant sota un model integrat, com si 
es tractés d’una startup, tal com va descriure dimecres el CEO 
de l’editora, Luis Enríquez, en una presentació a analistes. Això 
sí, amb el suport financer i tècnic que suposa pertànyer a un 
gran grup com és Vocento.

Fonamentalment, el públic objectiu de Relevo seran les audièn-
cies joves, el lector desencantat amb l’oferta informativa espor-
tiva actual i el femení. Per arribar aquest target, Vocento posarà 
especial èmfasi a les xarxes socials, on tindrà un paper fona-
mental la seva nova agència Yellow Brick Road. També tindrà 
un pes rellevant la informació en format vídeo, que és «on és la 
publicitat ara mateix», segons va precisar Luis Enríquez. (Font: 
Dircomfidencial – infografia: Red de Periodistas)

Nicola Pedrazzoli intenta fer-se amb 
la gestió de 18 emissores de Cadena 
SER Catalunya
L’empresari italianocatalà, Nicola Pedrazzoli, s’ha proposat am-
pliar el nombre de mitjans de comunicació que ja té a Cata-
lunya. Si l’any passat comprava 8TV al grup Godó, el següent 

moviment estaria enfocat a la ràdio. Segons assegura el diari 
El Periódico, Pedrazzoli estudia comprar a Prisa 18 emissores 
que el grup que presideix Oughourlian posseeix a Catalunya. 
De moment, pocs han estat els detalls que han abocat sobre 
aquesta operació. Si finalment, l’operació es consolida, Pedraz-
zoli aconseguiria la gestió de 18 emissores radiofòniques, entre 
elles Ser Catalunya, en què Josep Cuní emet el seu programa 
diari.

L’empresari és un vell conegut del sector audiovisual a Cata-
lunya gràcies a OC 2022, empresa que dirigeix. A més, ha es-
tat conseller delegat de Canal Català i fundador de Tevecat. 
A l’estiu de l’any passat, es va aprovar el traspàs de 8TV a 
l’empresa de l’empresari italià. Una operació que li va reportar 
els espais a través dels quals s’emetia Barça TV, Bom Cine i 
Fibracat TV. (Font: MAE)

Formació al Col·legi de Periodistes
Introducció al Protocol per a comunicadors.- Curs Pre-
sencial. Barcelona. Dijous 26 de maig (De 10.00h a 14.00h) 
- Aquest curs, impartit per Gisela Enseñat, permet conèixer els 
principis bàsics del Protocol i la seva vinculació amb els actes 
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públics i privats de diferents àmbits; dominar les tècniques per 
a l’efectiva organització del actes i reconèixer les sinèrgies re-
lacionals i comunicatives que el Protocol aporta a empreses i 
institucions.

Crea les millors presentacions en entorns visuals.- Sessió 
on line en directe. Barcelona. Dimecres 25 de maig (De 10.00h 
a 14.00h) - Les bones presentacions són el millor complement 
per als oradors virtuals. Imprescindibles i necessàries en molts 
casos, les presentacions memorables atreuen l’audiència, ge-
neren interès, representen la institució i motiven a actuar. Són 
molt adequades per destacar en l’escenari digital, com són reu-
nions virtuals, conferències o cursos online. Enrique San Juan 
t’ensenyarà com fer-ho.

Workshop de Networking i Emprenedoria per a periodistes.- 
Sessió Presencial. Barcelona. Dimarts 31 de maig (De 10.00h 
a 12.00h) - L’objectiu d’aquest workshop, dinamitzat per Marta 
Hernández, és facilitar la posada en contacte de diferents pro-
fessionals, ja siguin freelance o que treballin en una organitza-
ció o empresa, per tal de poder trobar projectes afins o comple-
mentaris entre ells, que portin a desenvolupar col·laboracions 
o a establir relacions que esdevinguin noves idees de negoci.

Edita vídeos professionals amb el mòbil.- Curs sense res-
tricció horària. De l’1 al 30 de juny (8 hores) - El vídeo és el 
contingut més consumit en smartphones i tablets. A més, es pot 
viralitzar fàcilment a través de les xarxes socials. Dominant les 
aplicacions (apps) i tècniques adequades, amb un smartpho-
ne es poden produir vídeos d’excel·lent qualitat, equiparable 
a l’obtinguda amb un equip d’enregistrament professional. Els 
participants en aquest curs, impartit per Jordi Flamarich, apren-
dran a elaborar peces amb una qualitat professional.

Transparència Real: Comunicació i bona governança.- Ses-
sió on line en directe. Dimecres 1 de juny (De 10.00h a 12.00h) 
- La llei de transparència, accés a la informació pública regula i 
garanteix la transparència de l’activitat pública i el dret d’accés 
de la ciutadania a la informació i la documentació públiques. La 
transparència real passa per un tractament adequat de la infor-
mació que promogui la comprensió, la rendició de comptes i la 
participació democràtica. En aquest webinar, dirigit per Fran-
cesc Ponsa, entrarem en aquest tractament de la informació 
pública per comunicar de manera transparent.

Webinar: Utilitza Canva de forma professional.- Sessió on 
line en directe. Dijous 2 de juny (De 10.00h a 11.30h) - Canva 
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és una eina online que ens permet crear peces gràfiques per 
compartir a les nostres xarxes socials, web o mailings, així com 
peces de papereria per imprimir. Canva s’ha convertit en una 
eina indispensable per als professionals de la comunicació grà-
cies a la seva flexibilitat i possibilitat de crear continguts atrac-
tius. En el webinar, conduït per Marta Aguiló, veurem les seves 
funcionalitats i aprendrem a treure el màxim profit de l’eina.

Com construir anuncis a Google, Facebook i Instagram.- 
Curs Presencial. Barcelona. Dimarts 7 i 14 de juny (De 10.00h 
a 14.00h) - Treballant amb xarxes socials, no n’hi ha prou amb 
tenir coneixements i experiència en la creació de continguts i en 
el community management. També cal saber com acompanyar 
les accions amb la potència publicitària de Google Adwords i 
Facebook Ads. En aquest curs, a càrrec d’Enrique San Juan, 
els participants aprendran l’essencial per posar en marxa cam-
panyes i tenir èxit en els seus objectius de social media.

Aprèn a crear apps.- Curs Presencial. Barcelona. Dimecres 8, 
15 i 22 de juny (De 10.00h a 14.00h) - Aquest curs, presentat 
per Víctor Santacreu, se centra en la creació d’aplicacions en 
un moment de creixement accelerat del consum d’informació 
a través de dispositius mòbils. Els objectius d’aquest curs són 

aportar les nocions bàsiques necessàries per poder portar a ter-
me un projecte de creació d’una app, des del seu plantejament, 
planificació i disseny, fins al seu llançament en les diferents pla-
taformes mòbils. 

Claus per a la redacció digital i de marca.- Curs sense res-
tricció horària. Del dilluns 9 de maig al divendres 10 de juny (10 
hores) - Amb aquesta formació, conduïda per Adrián Caballe-
ro, l’alumnat ampliarà els coneixements sobre redacció digital, 
adaptant la forma d’escriure al que demanden actualment els 
gestors de contingut, el posicionament i la forma en què l’usuari 
consumeix la informació. Inscripcions obertes.

Narratives multimèdia: com crear continguts innovadors.- 
Curs sense restricció horària. Del dijous 5 de maig al divendres 
3 de juny (12 hores) - El curs, creat per Nereida Carrillo, ensen-
ya d’una manera molt pràctica com comunicar amb llenguatges 
multimèdia i com introduir aquests continguts innovadors tant 
als gabinets de comunicació com a les redaccions periodísti-
ques. També s’aprenen eines per elaborar imatges interactives, 
mapes per a internet o cronologies interactives. Encara hi ha 
places disponibles. Contacta amb cfd@periodistes.cat si t’hi 
vols apuntar.
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Millora la gestió de subscriptors a Mailchimp.- Curs sense 
restricció horària. Del dilluns 2 al dimarts 31 de maig (6 hores) - 
Tens un compte de Mailchimp però mai has posat ordre als con-
tactes i subscriptors? La gestió de les audiències és bàsica per 
tenir una estratègia d’email màrqueting potent. En aquest taller, 
a càrrec de Marta Aguiló, veurem totes les eines que Mailchimp 
ens ofereix per endreçar i fragmentar els nostres contactes i així 
poder fer enviaments més segmentats i efectius. Si els vols fer, 
enscriu-nos a cfd@periodistes.cat

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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Segons el director digital de la BBC, 
“les plataformes de xarxes socials 
sovint treballen en contra nostre”
Per Andrew Kersley / Press Gazette

 
La directora digital de la BBC, Naja Nielsen, va acusar les em-
preses de xarxes socials de “treballar contra” els periodistes 
mentre demanava als editors que acumulessin audiències a les 
seves pròpies plataformes.

Nielsen també va descriure les plataformes de xarxes socials 
com un “pur salvatge oest” ple d’”assetjament escolar, violèn-
cia, racisme [i] delictes d’odi” i va mostrar suport a una regulació 
més estricta dels gegants tecnològics.

“Crec que nosaltres [les empreses de notícies] en realitat ja no 
estem competint entre nosaltres”, va dir Nielsen, que va aparèi-
xer en un panell a les xarxes socials a la conferència de la 
Societat d’Editors d’aquesta setmana a Londres.

“Fins a cert punt ho som. Però crec que la majoria de les vega-
des, o estem fent créixer el pastís del temps que la gent dedica 
al periodisme, o l’estem reduint”. Va afegir: “No creiem que es 
pugui confiar només en les xarxes socials; no creiem que ens 
funcioni com a plataforma de distribució.

“Perquè els algorismes [de] Tiktok serviran molt a alguns pú-
blics i realment no serviran a la resta... L’objectiu de Facebook, 
Tiktok, Instagram i Twitter no és informar tothom. Hi ha una mica 
d’interessos compartits on podem treballar amb aquestes plata-
formes, però sovint també estan treballant en contra nostre”, va 
afegir, citant el fet que només el 4% dels usuaris de Facebook 
llegeixen les notícies de manera activa i les reforça l’algorisme.

EN PROFUNDITAT/ LA CRÒNICA
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“És per això que no estem tirant gaire a les plataformes de xar-
xes socials... El nostre pensament és que les xarxes socials no 
ho solucionaran soles, hem de desenvolupar les nostres prò-
pies plataformes”.

Al Regne Unit, els gegants tecnològics s’enfronten a la perspectiva 
d’una major regulació i control a través de diverses lleis properes. 
“Crec que encara estem al pur oest salvatge”, va dir Nielsen quan 
se li va preguntar sobre la regulació de les empreses tecnològiques.

“Estem veient que els reguladors s’hi impliquen. I crec que és 
necessari perquè sabem no només en termes d’informació, sinó 
també d’assetjament escolar, violència, racisme, delictes d’odi, 
tot tipus de coses estan passant en aquestes plataformes”.

BBC a Tiktok: “No hem descobert com fer-ho”.- La BBC va 
llançar un compte de Tiktok al març després d’allunyar-se ante-
riorment de la plataforma per la seva associació amb “notícies 
lleugeres”. El seu compte ara té poc menys de 35.000 seguidors.

Preguntat sobre el canvi d’opinió per l’amfitrió i experiodista de 
la BBC, Kamal Ahmed, Nielsen va dir: “Quan fem Tiktok ha de 
ser a la nostra manera i ens hem de fer bons. I no crec, si sóc 

sincer, que encara ho haguem assolit. No hem sabut com fer-
ho. I això també ho podem veure en els números”.

També hi havia al panell la productora de vídeos de Vice World 
News, Nabihah Parkar, que va descriure com amb el nou canal 
de Tiktok va passar de 100.000 a més d’un milió de seguidors 
en les tres setmanes de l’inici de la guerra a Ucraïna.

Quan li van preguntar què hi havia darrere del seu èxit, va dir: 
“El primer és l’autenticitat. I és una paraula que Tiktok com a 
plataforma diu molt, que el contingut ha de ser autèntic, la gent 
ha de ser autèntica. Així que quan penso en un vídeo que estic 
a punt de presentar, estic pensant com em semblarà, com so-
narà, quin metratge en surt, i ha de semblar natural per obtenir 
èxit en aquesta plataforma... No estic pensant amb un cervell 
de notícies, penso amb un cervell de creador”.

El contingut de Tiktok del canal abasta des d’explicadors i inter-
pretacions alegres de les notícies fins a corresponsals sobre el 
terreny a Ucraïna.

Parkar va afegir: “Com que Vice World News és un compte nou, 
encara estic experimentant amb formats... Si teniu un vídeo que 
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va fracassar, proveu deu vídeos més, i alguns d’ells realment 
l’encertarà. I no sabràs que funciona el video fins que no es 
publiqui”.

Un vídeo que va citar explicava per què Rússia s’oposava a 
l’OTAN. Ho va firmal a la cuina de casa seva, amb tasses com a 
accessoris, rebent més de 15 milions de visualitzacions.

Va continuar: “La gent ja no segueix pàgines, segueix persona-
litats. Hi ha estudis que ho demostren. És més probable que la 
gent tingui al seu canal un periodista emergent d’un mitjà de co-
municació que la pròpia organització”. (Infografia: MDZ Online)
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Sobre el maleït futur dels diaris
Per Charlie newsletter / Il Post

Els diaris van prosperar durant uns quants segles guanyant 
amb vendes d’exemplars de paper i ingressos publicitaris. 

A continuació, Internet va contreure enormement la primera font 
d’ingressos, oferint articles i notícies gratuïtes a aquells que 
abans pagaven per ells.

Llavors els diaris van imaginar que Internet podria oferir una 
oportunitat per a nous i més ingressos publicitaris: la segona 
font d’ingressos. I han treballat per augmentar al màxim les vi-
sites als seus llocs, perquè la publicitat en línia compta els nú-
meros i poc més sobre la resta.

Però fa uns 7-8 anys es va entendre que la publicitat en línia 
es convertiria en un ingrés cada vegada menor, en lloc de créi-
xer i prometre. Per diverses raons però sobretot pel duopoli de 
Google i Facebook que ha reduït el seu valor i ingressos per 
anunci únic.

Així que a tot el món vam anar a recuperar l’altra font d’ingressos 
que s’havia donat per perduda: els lectors.

Mentrestant, s’estava duent a terme un petit canvi en la voluntat 
d’un nínxol de lectors de pagar de nou per la informació: tam-
bé impulsat per dos grans esdeveniments mundials que havien 
mostrat els riscos de la idea que la informació gratuïta i en línia 
era bona i igual, i no hi havia problemes de qualitat. El Brexit i 
l’elecció de Trump.

Així que des de fa uns quatre anys tots els diaris del món, amb 
l’esperança de revertir el declivi econòmic dels productes en 
paper, han creat diferents sistemes i formes de ser pagats pels 
lectors en línia: “subscripcions”, amb diverses funcions.

Avui, per tant, els ingressos de gairebé tots els periòdics, na-
cionals i locals, es distribueixen de la següent manera: una part 
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encara important de les vendes en paper, en declivi precipitat 
i aparentment inexorable; una part encara important dels in-
gressos publicitaris, estable o en declivi per a la majoria de la 
premsa, tant en línia com en paper; una proporció creixent però 
sempre minoritària de subscripcions en línia (altres sistemes 
d’ingressos menors són explotats per alguns diaris, però cap 
és prou universal).

L’últim punt és en aquests moments l’únic prometedor i és 
el que més s’hi estan dedicant els diaris –tots veiem que ara 
molt pocs periòdics ofereixen tots els seus articles de forma 
gratuïta–, però mentrestant sobretot els més grans i amb més 
dificultats no poden deixar de limitar ni el màxim possible la 
caiguda dels ingressos publicitaris.
D’aquestes dues necessitats sorgeix una contradicció rellevant 
i interessant, perquè els mecanismes que les alimenten són 
oposats: més visites i clics, i per tant majors ingressos publi-
citaris, s’obtenen amb opcions completament diferents de les 
que alimenten una relació de confiança i estima dels lectors, 
necessària per incentivar subscripcions i suport.

(Després, òbviament, hi ha més complexitats i articulacions, 
però he intentat anar al gra). (Infografia: Il Post-Twitter)
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El que no s’aprèn a les aules
Per Mar Manrique, periodista i creadora / Fleet Street

 Cursem Teoria de la Comunicació I i II, Sociologia o Estètica, 
però... què hi ha de la creació de continguts, entendre les au-
diències o l’edició de vídeo? Bon dia, periodista! Algú més en 
aquest sense viure?

Hi ha alguna cosa que no t’ensenyen a la Facultat de Periodis-
me. Sí, per exemple, a escriure una notícia seguint l’estructura 
de la piràmide invertida, a saber què signifiquen les 5W o a 
diferenciar entre els gèneres periodístics.

Llegim poca premsa estrangera, donem massa Teoria de la Co-
municació I i II i ens eduquen sobre tot allò que orbita al voltant 
del periodisme sense ser ben bé allò que s’exerceix. No sabem 
interpretar què busquen les audiències, ni hem fet una classe 
sobre l’art de titular. No ens ensenyen sobre l’àrea de producte, 
el posicionament web portat a la pràctica o l’ús de TikTok com 
a mitjà informatiu.

En el meu cas, vaig tenir la sort de passar un curs sencer apre-
nent a tocar la càmera i a posar-me davant seu. Trucàvem a 
fonts, preparàvem els temes, agafàvem declaracions, gra-
vàvem plànols de recurs i editàvem les peces. Altres de les me-
ves classes favorites van tenir a veure amb aprendre sobre dis-
seny, conèixer la trajectòria de periodistes com Oriana Fallaci, 
Gabriel García Márquez, David Foster Wallace o Kapuściński, 
i l’organització dels diferents sistemes de mitjans i grups me-
diàtics en què recordo com la assignatura més complicada de 
la carrera.

Fa uns anys, una enquesta realitzada per l’Associació de la 
Premsa de Madrid recollia que més del 60% dels periodistes 
creu que allò que van aprendre a les aules no ha estat adequat 
per exercir la professió.
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La dissonància entre la vida acadèmica i el món laboral és una 
realitat. Hi ha excepcions, com els microprojectes que van tre-
ballar els estudiants de la Universitat Miguel Hernández d’Elx 
en el seu primer curs del grau; però a l’afirmació que a les 
pràctiques és on realment s’aprèn –per ser també el lloc on 
s’executa tot el possible coneixement adquirit– no li falta veritat.

Al fil d’això, Antonio Rubio, president de l’Associació de Perio-
distes de Recerca i director del Màster en Investigació Periodís-
tica de Maldita.es, assegurava per a El Confidencial: “La univer-
sitat no ha d’estar al servei de l’empresa, però sí en contacte, 
per saber quines són les demandes que hi ha i poder arribar a 
un punt d’unió”.

En aquest context de desconnexió generalitzada entre allò que 
les empreses busquen i allò que la facultat ensenya, quina opi-
nió tenen els periodistes del demà?

Els estudiants de Periodisme tenen la paraula: què bus-
quen en formar-se?
Després d’una pandèmia i gairebé dos anys de graduada, vaig 
tornar a la Facultat. Tot era desconegut però familiar. Vaig recor-
dar què era pujar tres plantes d’escales per arribar a l’aula, els 

deu minuts de cortesia entre classe i classe al costat del parc 
de gossos, i les bondats de l’edifici intel·ligent, capaç d’activar 
l’aire condicionat al gener.

Ismael Nafría, periodista, consultor i editor de la newsletter 
Tendenci@s, em va convidar a la seva classe de Desenvo-
lupament de Projectes per parlar sobre Fleet Street, l’inici de 
la newsletter, la seva evolució i la importància d’emprendre 
un projecte propi. Va ser una experiència genial i des d’aquí 
agraeixo a Ismael la seva invitació.

En acabar la xerrada, vaig demanar als estudiants que respon-
guessin la pregunta “Què creus que encara et queda per apren-
dre a la universitat?”. Aquestes van ser algunes de les respostes:

- Anònim: “Crec que falta formació pràctica en programació bà-
sica com Photoshop, maneig de cambra, InDesign... Són coses 
que només s’obtenen a seminaris especialitzats”.

- Paula Mora, 21 anys “M’agradaria en un futur crear un po-
dcast, així que estaria bé que m’ensenyessin a crear-ne un. 
Considero que el podcast és una cosa molt nova i potser per 
això encara no s’ensenya acadèmicament, però caldria”.
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- Albert Quera, 21 anys: “Hi haurà opinions diferents, però 
penso que s’aprofita poc la carrera de Periodisme com a tal. 
Assignatures que serveixen poc de cara a un futur. Sensació 
que he après més jo pel meu compte per xarxes socials que a la 
universitat, que, és clar, també he après determinades coses”.

- Anònim. “Conèixer millor com funciona un mitjà de comunica-
ció des de la gestió de continguts i la pluja d’idees per produir 
novetats de cara al públic”.

-Albert Castillo, 21 anys: “Crec que em falta aprendre més so-
bre les noves formes de fer periodisme fora dels mitjans tradi-
cionals. M’encantaria que hi hagués una assignatura de contin-
gut en xarxes socials, de com crear-ho. És a dir, no únicament 
al mitjà digital, sinó específicament a les xarxes”.
- Anònim: “Em queda molt per aprendre. Tinc la sensació que 
hem tocat totes les temàtiques, però no hem pogut aprofundir 
en cap. On més vaig aprendre va ser a les pràctiques, en un lloc 
professional fent el que m’agrada”.

- Anònim: “Coses relacionades amb el periodisme esportiu 
més específic. Cal fer més treballs interactius com anar a estu-
dis de ràdio, i no tant examen escrit que no serveix per a res”.

- Gonzalo Larumbe, 20 anys: “M’agradaria que m’ensenyessin 
noves maneres de fer periodisme, més enllà dels mitjans tradi-
cionals, com, per exemple, a través de les xarxes socials. També 
m’agradaria aprendre el periodisme al món de l’entreteniment, 
ja que crec que és una manera d’informar igual de lícita que 
qualsevol altra”.

- Anònim: “A banda d’aprendre la part teòrica de fer un pro-
jecte, aprendre a posar-lo en pràctica. És a dir, quines coses 
(potser més tècniques) hem de tenir en compte per llançar un 
nou producte com una newsletter o un podcast.”

- Anònim: “Més treball de carrer: sortir més per elaborar dife-
rents projectes al carrer”.
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El 2015, l’American Press Institute recollia en aquesta inves-
tigació feta a partir d’una enquesta quines eren les habilitats 
en què els estudiants se sentien menys preparats. El resultat: 
visualització de dades, mètriques d’audiència o ús de xarxes 
socials i storytelling a l’hora de cobrir l’actualitat. Aquestes con-
clusions, set anys després i en un país diferent, no disten tant 
del que comentaven els alumnes de tercer de Periodisme.

Al Cèsar el que és del Cèsar
També reconeixien que la universitat els ha permès conèixer 
gent important al sector; redactar en diferents formats i plata-
formes; saber diferenciar i identificar les fake news; el treball de 
pràctiques; produir una peça periodística sota un temps pautat; 
la importància de trobar una especialització; locutar; o aprendre 
sobre reporterisme.

Al final, la Facultat de Periodisme funciona com a primera pe-
dra a l’hora d’establir les bases d’un aprenentatge, segurament, 
més teòric que no pas pràctic i amb un pla d’estudis que encara 
necessita acostar-se a la realitat del que demanen els mitjans, 
l’entorn i l’audiència.

Tot i així, tot el que ve després (la dedicació, la curiositat, 
l’interès, el coneixement i l’experiència), creixen a mesura que 
una és allà fora, intentant fer-se un lloc en allò que li agrada. 
(Infografia: AAA Law - fotografia: Diario de Noticias)
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Morts que no ho eren
Per Alberto Gómez, professor al Màster en Direcció de Comu-
nicació-UAB / Report.cat

 
Diu un dels preceptes de tot periodista que cal confirmar tot 
allò que es publica. Tot. Gràcies a, com a mínim, dues fonts 
diferents. I si poden ser tres o més fonts, molt millor. Per això la 
pregunta que molts professionals no triguen a respondre és si, 
quan es tracta de la mort d’una persona, cal confirmar aquesta 
informació i s’ha de tractar encara amb més rigorositat i fredor. 
Situació que, malauradament, no sempre passa.

La publicació la setmana passada de la mort de Mino Raiola, 
cèlebre agent de futbolistes, quan realment no havia traspas-
sat, és un episodi ja viscut en el món dels mitjans de comuni-
cació. Perquè hi ha hagut altres personalitats o personatges 
famosos que, per descuit, error o mala praxi, senzillament no 
havien mort tal com nombrosos diaris, ràdios i televisions afir-
maven. A l’hora de parlar d’aquests errors, alguns apunten a 
l’eclosió de les xarxes socials, juntament amb les presses habi-
tuals. Presses que, de vegades, com diu el tòpic, no són bones 
companyes. Tot i que siguis periodista.

En el cas de Raiola, el representant de futbolistes feia temps 
que arrossegava una malaltia i s’havia operat en diverses oca-
sions, situació que havia provocat que alguns mitjans italians 
especulessin, des de feia temps, amb la seva mort. El problema 
és que a casa nostra també es va publicar la seva defunció, 
el passat dijous, dia en què ningú va trucar a una font oficial. 
Raiola finalment va morir el dissabte següent.

L’error –per dies– al voltant de la mort de Raiola va fer que Àlex 
Gutiérrez, cap de la secció de Mèdia de l’Ara, en la seva secció 
diària Pareu màquines escrivís un article (El sinistre regal de 
la premsa a Mino Raiola) on, amb un punt d’humor, recorda-
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va òbits cèlebres i erronis publicats a la premsa al llarg de la 
història. Com quan Rudyard Kipling va escriure a una revista 
després de llegir la notícia del seu decés. “Acabo de llegir que 
estic mort. Sisplau, no us oblideu d’esborrar-me de la vostra 
llista de subscriptors”, ironitzava el premi Nobel de literatura. El 
cas més dramàtic que recull Gutiérrez és el de l’activista negre 
Marcus Garvey que després de tenir un atac de cor i llegir el 
seu obituari al Chicago Defender –on s’assegurava que havia 
mort “arruïnat, sol i impopular”– diuen que va patir un segon 
atac de cor i, aquest cop sí, es va morir.

Manca de contrast
Agustí Rodríguez, periodista i consultor expert en comunicació 
de crisis, lamenta que els mitjans de comunicació, per culpa de 
les edicions digitals i les seves actualitzacions, hagin perdut de 
vista els tres passos que fins ara es donaven. “Anar a la font, 
comprovar la veracitat d’allò que vols publicar i exposar les da-
des. Avui en dia les redaccions són més precàries que abans 
i no es comprova res. Només es té a la mà que algú ho ha dit 
a les xarxes socials. Però és que tampoc es truca a aquesta 
persona que ho ha publicat! Senzillament, es dona per bo allò 
que s’acaba de publicar”, explica l’actual responsable de comu-
nicació d’Infraestructures de la Generalitat.

Presses. Precarietat. I poca o nul·la confirmació, tot i que estem 
parlant d’un tema tan sensible com és la mort d’una persona. 
De fet, en el cas de morts sobtades o violentes, els cossos de 
seguretat poden arribar a confirmar els fets, però, a la vegada, 
demanen als periodistes que no ho publiquin encara perquè els 
familiars més directes no estan assabentats dels fets. I aquí, un 
altra vegada, no val la pena ser el primer.

El delegat de l’agència EFE a Catalunya, Leandro Lamor, recor-
da un cas que va provocar, també, massa rectificacions. La nit 
del 13 de febrer de 2016 molts mitjans confirmaven la mort de 
l’expresidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, que havia in-
gressat en estat greu a l’Hospital Clínic després de patir un ac-
cident quan va ser atropellada per una bicicleta quan caminava 
per Barcelona. Ja s’havien publicat diverses informacions sobre 
la seva mort quan Lamor va decidir trucar a l’hospital. Una veri-
table i fiable font. “Em vaig emportar una sorpresa. No em van 
confirmar la mort de Casals perquè no s’havia produït. Li vaig 
comentar a la persona que em va atendre que la notícia l’estaven 
donant molts mitjans, molts companys. I em va respondre que es 
tractava de mitjans que no havien contactat amb el centre hos-
pitalari”, recorda. La trucada del delegat de l’agència EFE era la 
primera que rebien. Sorprenentment, la primera.
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“Tots ens equivoquem. El problema és que si ens equivoquem 
passem a ser nosaltres la notícia. Si no volem ser-ho, la mane-
ra més segura de no equivocar-se, en periodisme i si és que 
no estàs en el lloc dels fets, és preguntar. I preguntar a la font 
més directa possible. És el primer que ens van ensenyar a EFE 
i crec que encara funciona en ple segle XXI”, afegeix Lamor.

Necrològiques preparades
En 2020 un cas similar al de Muriel Casals el va patir la famí-
lia de l’atleta Jordi Llopart, subcampió olímpic a Moscou 1980, 
quan estava ingressat arran d’un infart. La família, enmig del 
drama, va haver de demanar les necessàries rectificacions.

Anys abans altres casos de morts sense confirmar van ser 
Hugo Chávez, George Bush (pare) o Fidel Castro. La història 
que més recorda Sandro Pozzi durant els seus divuit anys com 
corresponsal per diversos mitjans als Estats Units va ser la de 
Steve Jobs, el creador d’Apple. “Arran de l’anunci què patia càn-
cer de pàncrees, es va generar una doble ‘carrera’ d’informació. 
Quan deixaria Apple. I quan podria morir. I vaig arribar a veure 
circulant, publicades, les seves cronològiques. Perquè tothom 
les tenia preparades”, explica Pozzi, que reconeix que va pas-
sar estones d’estrès pensant que Jobs pogués morir quan ell 

estigués dormint. “És evident que la rapidesa i ser el primer a 
donar la notícia és molt important, però això no és obstacle per 
buscar abans la confirmació més fiable possible. Ens demanen 
rapidesa, però abans de res, fiabilitat”, reclama Lamor.

Fiabilitat i calma
Fiabilitat també esgrimeix Pozzi quan demana “fer un pas en-
rere abans de publicar una informació possiblement errònia”. 
“A més –afegeix– hem de tenir en compte que, a gran part del 
públic potser li interessa més la teva crònica, la teva anàlisi, 
que no pas l’anunci d’una mort més o menys anunciada. I, en 
tot cas, de vegades ser el primer no t’assegura tenir més trànsit 
que la resta. Pots aixecar la llebre i no ser el primer des d’un 
punt de vista estratègic”, assegura aquest periodista, que creu 
que aquestes errades no són provocades per mala fe per part 
dels periodistes que les publiquen, sinó perquè es publica tenint 
una font que potser no té tota la informació que es necessita.

Per Rodríguez, que arrossega nombrosos episodis de crisi du-
rant la seva dilatada carrera, “els mateixos mitjans de comuni-
cació són víctimes del seu funcionament. I aquí és clau el paper 
de corporacions i empreses, que haurien d’erigir-se en fonts 
fiables capaces de confirmar informacions”.
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Informacions dignes i fiables n’hi ha hagut sempre. Abans amb 
màquina d’escriure. I, ara, amb un mòbil, en aquest món verti-
ginós que de vegades entela el bon periodisme. El que cal és 
contrast. Fonts solvents. I, sobretot, calma. Perquè a vegades, 
com en una mort sobtada, és el millor antídot per evitar una 
tempesta. (Fotografia de Nino Raiola: report.cat)
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Les set claus de la verificació
Per Adrian Caballero, sotsdirector / Report.cat

El concepte de la verificació d’informació –o fact-checking com 
s’ha popularitzat– no és res nou. Forma part natural de la feina 
de tot periodista. Del que sí que es parla molt més, d’ençà d’uns 
anys, és de la verificació a posteriori, és a dir, la comprovació 
de dades, declaracions o informacions un cop aquestes ja han 
vist la llum. És la tasca que desenvolupen des d’El Objetivo de 
La Sexta o Maldita, per posar nom a dues de les moltes iniciati-
ves sorgides tant a Espanya com a la resta del món.

La tasca de tots aquests projectes és totalment necessària. 
Sense anar més lluny, un estudi realitzat durant la primavera 

de 2019 als Estats Units mostra que un 10% dels ciutadans 
comparteix notícies sabent que són falses mentre que prop de 
la meitat ha enviat notícies a familiars i amics i poc després ha 
descobert que no eren certes.

Però hi ha una tasca periodística encara més necessària i arre-
lada a la professió, especialment en els mitjans escrits: la verifi-
cació prèvia. Durant el segle XX era habitual que les principals 
capçaleres tinguessin un equip encarregat de revisar que tots 
els detalls i declaracions que acompanyaven una informació 
fossin verídics. La Columbia Journalism Review afirmava l’any 
2010 que el setmanari alemany Der Spiegel era el mitjà amb 
més periodistes dedicats a la verificació, amb al voltant de 80 
professionals destinats a comprovar tot allò que aporten els 
col·laboradors abans de ser publicat.

En el seu llibre Reportero [Península, 2019], el periodista 
d’investigació Seymour Hersh relata com tant al New York Ti-
mes com al New Yorker, dos dels llocs on va col·laborar, destin-
aven periodistes a fer una “exhaustiva comprovació” de tots els 
detalls sobre  les investigacions de la massacre de My Lai (Viet-
nam). Al cap i a la fi, la publicació d’aquestes informacions li van 
valdre una desena de premis, entre ells un Pullitzer el 1970.
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Des de la revista nord-americana The Atlantic, fundada el 1857 
i que aposta pels assajos i els reportatges d’investigació que 
l’han convertit en tot un referent en la professió, la seva cap 
d’Investigació, Yvonne Rolzhausen, ha explicat en un butlletí di-
rigit als subscriptors les set passes que segueix el seu mitjà per 
verificar les informacions dels col·laboradors abans de publicar 
qualsevol història. Són les següents:

1 – Familiaritzar-se amb el material
La primera tasca és llegir “diversos cops” el material a analitzar 
per després ajudar-se de l’autor per respondre qüestions com 
quines han estat les fonts emprades o “què és allò que preocu-
pa més a l’autor”.

2 – Llapis vermell… i a encerclar
Per a la cap d’Investigació de The Atlantic un element fona-

mental de la verificació és el seu llapis vermell, amb el que va 
subratllant, encerclant i anotant tot allò que ha de ser verificat 
o que ha de consultar amb l’autor de la peça. Un cop va confir-
mant cada detall, posa “una marca de verificació al seu costat”.

3 – Planificar entrevistes amb les fonts
És una fase important perquè, tal com apunta Rolzhausen, 
“aquestes converses són massa importants per deixar res a 
la improvisació”. Aquest punt pot implicar “hores de conversa 
o de preguntes per correu electrònic”. Malgrat reconèixer que 
aquest és un moment delicat on es posa en perill la publicació 
de la investigació, la periodista subratlla que “l’últim que vol un 
verificador és permetre la publicació d’una peça que no suporta 
l’escrutini dels fets”.

4 – Tot és començar
Rolzhausen recorda que el 2015 va haver de verificar una ex-
tensa investigació del periodista Graeme Wood sobre Estat Is-
làmic. Una de les preocupacions de l’actual cap d’Investigació 
de The Atlantic era com aconseguir que les fonts més impor-
tants d’aquella investigació parlessin amb ella després que a 
Wood li hagués costat hores i hores guanyar-se la confiança. 
En el butlletí, Rolzhausen confessa que, un cop es va posar en 
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contacte amb les fonts, “i potser per la confiança que havien 
adquirit amb Graeme”, tot va ser més fàcil.

5 – Revisar les declaracions
Un cop establert el contacte amb les fonts, s’ha de revisar que 
totes les declaracions que se citen en nom seu siguin “acu-
rades”. “Si algú s’oposa a una cita, no vol dir que no la publi-
quem”, matisa Rolzhausen. “Només necessitem assegurar-nos 
que la cita és precisa, que s’està atribuint a la font apropiada i 
que el context és just”, afegeix.

6 – Consultar amb experts
Per verificar les diferents dades i informacions, un cop tot el 
que té a veure amb les fonts principals ja ha estat contrastat, és 
hora de posar-se en contacte amb experts en la matèria de la 
investigació, tant si són citats a l’article com si no, perquè tots 
ells aportaran el context necessari per entendre encara millor la 
informació i determinar-ne la veracitat.

7 – Parlar-ho tot amb l’autor
“Un verificador mai ha d’assumir que ho sap tot sense donar a 
l’autor el benefici del dubte”, estableix Rolzhausen, que reco-
mana estar sempre en contacte amb  el periodista de la inves-

tigació “per suggerir canvis que podrien solucionar els proble-
mes de verificació”. Parlar amb l’autor – “que ha estat nadant en 
aquestes aigües molt abans que tu”– ajudarà a trobar solucions 
quan no s’entén totalment el problema, reconeix Rolzhausen.

Per acabar el butlletí, la cap d’Investigació de The Atlantic con-
sidera als verificadors dels mitjans “en part detectius, en part 
terapeutes”, però, per sobre de tot, “uns àngels de la guarda 
a les espatlles de l’autor, assegurant que els seus arguments 
estan basats en fets en comptes d’en suposicions”. (Infografia: 
Groupon - fotografia: DW)
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Com entrenar la redacció d’un mitjà 
de proximitat quan falten temps i 
diners
Per Estanis Alcover i Martí, periodista i consultor de comunica-
ció / Comunicació21

La feina d’Amy Kovac-Ashley és una mena de barreja entre 
un terapeuta i un entrenador personal. Com a directora sè-
nior del programa d’aprenentatge de les redaccions locals de 
l’American Press Institute, treballa amb redaccions d’arreu per 
esbrinar què volen aprendre els periodistes, què necessiten 
que aprenguin les redaccions, i com fer que aquestes coses 
funcionin juntes.

L’Amy parla sovint sobre entusiasmar els periodistes a apren-
dre, per què és important la cultura, i com defensar el temps i 
els diners per construir noves habilitats. A l’aula li agrada pre-
guntar als alumnes on són les seves habilitats bàsiques, detall 
que totes les redaccions de mitjans han de tenir present. Però 
també li agrada preguntar als alumnes què volen aprendre. Afir-
ma que un cap de redacció ha d’escoltar molt i dubta de si molts 
líders d’avui tenen temps o pensen que en tenen per fer una 
enquesta als seus periodistes.

És una tasca necessària, ho digui o no l’Amy. Però hi ha con-
flictes en àrees diferents, i has d’escoltar el que realment diu 
la gent i entendre què els pot preocupar podria ser una cosa 
subjacent. Així de senzill.

De fet, preguntar als alumnes de periodisme què volen apren-
dre és un intent d’ajudar les redaccions a trobar els llocs on 
realment vol ser el periodista i després intentar fer coincidir 
això, almenys quan comencen l’ofici, amb quins són els seus 
objectius estratègics.

Estimo que les redaccions han de pensar en l’entorn on ubi-
quen els seus periodistes. I em sembla que en algunes redac-
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cions… encara és difícil equivocar-se. I si és difícil equivocar-se 
o fer-ho a mitges, llavors segur que algunes persones estaran 
menys disposades a provar alguna cosa nova, perquè no tin-
dran confiança, no se sentiran competents. Com bé diu l’Amy 
Kovac-Ashley, “has de donar a la gent l’espai que els permeti 
jugar amb alguna cosa i que tot no està en línia amb cada cosa 
que fan”.

Òbviament, per posar un exemple, també hi ha qui necessita 
aprendre el nou sistema de gestió de continguts. No és fàcil 
ficar-se dins un CMS. I, és comprensible, hi ha molt d’ulls. És 
com, “uf, aquí hi ha un altre sistema nou que hem d’aprendre”. 
I els nous sistemes neixen constantment, de manera que, en 
general, com que les coses s’estan movent tan ràpidament i 
com que no hi ha molt de temps, els caps se salten el “per què 
estem fent això?” per “cal fer-ho”. A llarg termini, si oblidem de 
dir-li a la redacció el perquè i aconseguir el seu compromís, a 
la llarga no s’aconseguirà el que es vol per aquella redacció.

Em sembla que si preguntem a la majoria d’editors de mitjans 
de proximitat, ens diran que el seu problema no és quina habi-
litat ha de fer-se seva per millorar la redacció, sinó com trobar 
tant el temps com els diners. Segons la professora Amy, l’editor 

“ha d’intentar esbrinar qui a la seva redacció ja pot tenir algu-
nes d’aquestes destreses o algú que estigui supermotivat per 
aprendre-les i potenciar-les d’alguna manera, ja sigui enviant-lo 
a una formació o vinculant-lo amb algú que pugui saber més 
sobre això”.

Hi ha força formació gratuïta per als periodistes que pertanyen 
a les publicacions de les associacions d’editors o al Col·legi de 
Periodistes, malgrat que la formació en el CPC difícilment està 
dirigida a professionals del món local. En canvi, ara per ara, 
cap facultat de periodisme té en marxa avui una formació espe-
cífica, com pot ser un postgrau per a mitjans de proximitat. No 
fa pas més de cinc anys que, per exemple, la UAB disposava 
d’un curs específic per a professionals dels mitjans de proximi-
tat, al qual aquests hi podien accedir mitjançant beques de les 
associacions del sector o d’alguna entitat financera, com era el 
cas de la Fundació “la Caixa”. Ara mateix no hi ha res d’aquest 
nivell.

Aquest ensenyament postgrau de la UAB va acollir desenes 
de professionals al llarg d’una dècada. Ben aviat va vèncer 
els dubtes d’alguns professors en comprovar com els editors 
s’asseguraven que el professional que havia fet aquesta for-
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mació de reforç tingués temps per posar aquesta habilitat a tre-
ballar, i també per ajudar els seus companys a posar-se al dia 
amb les habilitats bàsiques que milloraven ostensiblement una 
redacció petita. Ben aconsellats per les associacions d’editors 
(ACPC, APPEC i AMIC/ACPG, quins presidents els podem veu-
re en la foto del 2009) hom va poder comprovar que era profitós 
el temps que els seus periodistes havien dispensat a les clas-
ses de la UAB, i aquesta era també una motivació extra per al 
professorat.

Ara fora un bon moment per a repensar una formació addicio-
nal per als periodistes dels mitjans locals i comarcals. Si les 
redaccions necessiten millorar –cosa que cap editor pot re-
butjar– els periodistes han de posar-se al dia per formar part 
d’un objectiu estratègic i per ajudar a assolir-lo. Cal donar a les 
redaccions d’aquests mitjans l’oportunitat de presentar algun 
dels seus membres per obtenir habilitats addicionals. Com més 
intel·ligent sigui la persona escollida, més assolirà els objectius. 
Naturalment, a benefici de tots: editors i redaccions, i el públic. 
Actualitzar la formació del periodista local és un benefici tant 
per a ells com per als editors.
En la presentació d’un curs a la UVic dedicat als periodistes 
locals –crec que era el 2011– hi va haver un curt debat entre els 

assistents. Alguns periodistes veterans preguntaven “com se 
sap si val la pena aprendre alguna cosa? Què passa si sembla 
necessari i s’esvaeix molt ràpidament? Per què el periodista 
ho hauria de continuar intentant?”. D’alguna manera, les pre-
guntes es corresponien amb periodistes frustrats, alguns d’ells 
encara amateurs.

Com aleshores, segurament també avui a les redaccions hi ha 
gent frustrada. Cal preguntar-los, com ho fa a classe la pro-
fessora Amy Kovac-Ashley, “quins són els obstacles per fer el 
millor treball?”, i també “què necessites per fer el teu millor tre-
ball?”. I de vegades, segons Amy, diuen que la formació és un 
obstacle, i després també diuen que necessiten més formació. 
Sempre dic: “Espera un moment. No totes les apostes que feu 
per aprendre alguna cosa donaran els seus fruits. Així és com 
va. Si tots sabéssim quina és la resposta per fer-ho tot feliç-
ment, arc de Sant Martí i unicorns a la indústria del periodisme, 
ja ho estaríem fent”.

El fet es concreta en la pregunta com entrenar la redacció d’un 
mitjà de proximitat quan falten temps i diners. Està clar que fan 
falta més editors oberts de ment, cosa que no és fàcil, perquè 
la gent no vol perdre el temps. Però si els centres de formació 
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propers a les associacions de mitjans i les facultats de comu-
nicació i periodisme expliquen a les redaccions que el futur els 
xuclarà si no fan una formació continuada i que han d’aprendre 
alguna cosa nova, i els demostren que és important no només 
aprendre l’aspecte tècnic, sinó també el perquè i el com. Entre 
altres raons: d’aquí a no-res caldrà triar nous gestors de con-
tinguts. Què farem? Un pas enrere? No, continuar endavant i 
aprofitar la força del vent que ens ajuda a anar més de pressa. 
(Fotografia: Blocs de VilaWeb)
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